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У Луганському національному аграрному універси
теті економічний факультет був створений у 1959 р.
Першим деканом став старший викладач М. С. Бутиль
ський. У наступні роки деканат очолювали доценти
М. П. Власенко, Л. М. Кравченко, М. В. Ксєнофонтов,
Г. М. Головко, В. Ф. Скрябіна, М. Г. Співак, Л. В. Єрохіна,
Г. Г. Мельник та І. О. Стрельнікова.
Із 2007 р. до сьогодні деканом факультету є
М. М. Шевченко — випускниця економічного факульте
ту університету. Її педагогічна діяльність розпочалася
у 1994 р. із посади асистента кафедри бухгалтерського
обліку. Нині Марія Миколаївна — доцент кафедри еко
номічної теорії і маркетингу, автор понад 70 наукових
публікацій, серед яких статті, методичні рекомендації,
три монографії та навчальний посібник.

Заступниками декана з навчальної роботи є до
центи О. М. Германенко, І. А. Денисенко, з виховної ро
боти — доцент К. В. Бондар, асистент І. Г. Лотохова,
заступник із практики — П. Ю. Ткачук. Секретарями
факультету є О. В. Бурлуцька, Ю. В. Капустіна, Я. О. Гон
чарова.
Факультет розташований у головному корпусі
університету й має навчальні аудиторії й комп’ютерні
класи, оснащені необхідним обладнанням і сучасною
комп’ютерною технікою.
Процес навчання забезпечують дев’ять кафедр,
якими керують досвідчені вчені й педагоги: «Економічна
теорія і маркетинг» — професор В. Г. Ткаченко; «Економі
ка підприємства й управління трудовими ресурсами» —
професор В. М. Гончаров; «Менеджмент і право» —

Співробітники деканату
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Колектив кафедри економічної теорії і маркетингу на чолі із завідувачем —
д. е. н., професором, академіком В. Г. Ткаченко
доцент М. В. ЗосьКіор; «Аудит і контролінг» — професор
О. В. Родіонов; «Бухгалтерський облік» — доцент
О. М. Германенко; «Статистика й економічний аналіз» —
доцент О. В. Кочетков; «Фінанси і кредит» — доцент
П. П. Матичак; «Економічна кібернетика» — доцент
І. М. Кукса; «Агробізнес та управління соціальноеконо
мічними системами» — професор Т. М. Татаренко.
На кафедрах працюють досвідчені, висококваліфі
ковані викладачі, 80% із яких мають науковий ступінь і
вчене звання. Кафедри факультету забезпечені нав
чальнометодичними посібниками, які дозволяють
здійснювати підготовку фахівців відповідних спеціаль
ностей згідно з вимогами стандартів вищої школи
України.
Підготовка фахівців здійснюється на денній і за
очній формах навчання за освітньокваліфікаційними
рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за спеці
альностями «Менеджмент», «Облік і аудит», «Економіка
підприємства», «Економічна кібернетика», «Фінанси і
кредит», «Маркетинг».
На факультеті налагоджено тісні зв’язки з провід
ними науководослідними інститутами й вищими нав
чальними закладами України: Київським національ
ним науковим центром «Інститут аграрної економіки»,
Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка, Київським національним економічним
університетом, Національним університетом біоре
сурсів і природокористування України, Харківським
національним аграрним університетом ім. В. В. Доку
чаєва, Харківським національним технічним універси

тетом сільського господарства ім. П. М. Василенка та
іншими.
Крім того, учені факультету підтримують тісні міжна
родні наукові зв’язки. Вони беруть участь у наукових
дослідженнях та конференціях, конгресах, семінарах у
СанктПетербурзькому державному університеті, Мос
ковській сільськогосподарській академії ім. К. А. Тімі
рязєва, Кубанському державному аграрному універ
ситеті та інших провідних навчальних закладах.
На кафедрі економічної теорії і маркетингу створе
на наукова економічна школа, керівником якої є рек
тор університету, доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України, член
кореспондент НААНУ, академік АЕН України, академік
Академії гуманітарних наук Росії В. Г. Ткаченко.
Економічний факультет університету розвивається
кількісно і якісно. Серед випускників факультету — відо
мі вчені, керівники провідних підприємств і організацій
України. Багато випускників працюють викладачами у
стінах альмаматер.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
І МАРКЕТИНГУ
У 1921 р. під час утворення Луганського сільсько
господарського інституту було засновано кафедру
суспільних наук, де вивчалися соціальноекономічні
дисципліни. У процесі розширення інституту й удоско
налення навчального процесу на основі кафедри
суспільних наук поступово формувалися нові кафедри
із відповідними дисциплінами.
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Так у 1967 р. була створена кафедра економічної
теорії і маркетингу. Спочатку вона називалася кафед
рою політичної економії. Її очолювали доценти Г. С. Жит
ников, Г. М. Дворичанська, І. Г. Чеча, а з 1970 р. й до
сьогодні кафедрою завідує доктор економічних наук,
професор, академік, ректор ЛНАУ В. Г. Ткаченко.
На кафедрі працюють п’ятеро докторів економічних
наук, професорів, семеро кандидатів економічних наук,
доцентів, п’ятеро старших викладачів й дев’ятеро асис
тентів. Професорський склад кафедри становить осно
ву спеціалізованої вченої ради університету із захисту
докторських дисертацій.
Провідні вчені, професори кафедри В. Г. Ткаченко,
В. І. Богачов є справжніми професіоналами з навчан
ня і організації наукової роботи кафедри й студентів.
Колектив кафедри щорічно видає монографії, десятки
наукових статей, підручників, навчальних і навчально
методичних посібників, готує і проводить міжнародні й
міжрегіональні науковопрактичні конференції.
На кафедрі сформовані наукові школи, їх організа
торами є професори В. Г. Ткаченко і В. І. Богачов.
Уся науковопедагогічна діяльність В. Г. Ткаченко
пов’язана з Луганським сільськогосподарським інсти
тутом, саме завдяки її активній участі ВНЗ у 2002 р.
став національним університетом. Без відриву від нау
ковопедагогічної роботи у 1979 р. Валентина Гри
горівна підготувала й успішно захистила дисертацію на
присвоєння наукового ступеня кандидата економічних
наук, а в 1996 р. за результатами захисту дисертації
«Соціальноекономічний розвиток регіону в умовах

становлення ринкових відносин» їй присуджено науко
вий ступінь доктора економічних наук.
Валентина Григорівна створила власну наукову
школу, під її керівництвом захищено 49 кандидатсь
ких і три докторських дисертації. Нині вона зосереди
ла свою наукову діяльність на дослідженні проблем
реформування агропромислового комплексу, удоско
налення податкової системи і цінового паритету
в АПК України, проблематичних питаннях малого
підприємництва, соціальноекономічних проблемах
регіону, пошуках внутрішніх джерел інвестиційної
діяльності регіону. Результати її досліджень відобра
жені в 285 наукових публікаціях, зокрема 53 моно
графіях.
Як ректор університету й завідувач кафедри Вален
тина Григорівна створила творчий і працездатний
колектив, який на високому науковому й методичному
рівні забезпечує проведення навчального процесу
з 40 дисциплін.
Василь Іванович Богачов був обраний академіком
Міжнародної академії науки і практики організації
виробництва в 1998 р. Він є керівником Луганського
відділення Академії економічних наук України, викла
дачем Центру підвищення кваліфікації працівників
місцевих органів влади (при облдержадміністрації),
членом обласної комісії зі здійснення аграрної рефор
ми на Луганщині. Василь Іванович має 315 опублікова
них робіт із проблем розвитку теорії і практики господа
рювання в умовах планової і ринкової систем, зокрема
52 особисті й колективні монографії, навчальномето
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Колектив кафедри статистики та економічного аналізу
на чолі із завідувачем — к. е. н., доцентом О. В. Кочетковим

Колектив кафедри економіки підприємства й управління трудовими ресурсами
на чолі із завідувачем — д. е. н., професором В. М. Гончаровим
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дичні й навчальні посібники, збірники наукових праць.
Окремі з них видано за кордоном.
На кафедрі виховують молодих викладачів, аспіран
тів, докторантів, магістрантів. При НагольноТарасів
ській середній школі міста Ровеньок колективом
кафедри створена Мала шкільна економічна академія.
На кафедрі під керівництвом доцента С. Л. Кате
ринець працює студентське наукове товариство
«Економіст», де за останні роки займалося більше 150
студентів різних спеціальностей. Гуртківці беруть участь
у проведенні студентських конференцій, олімпіад, кон
курсах наукових робіт.
Колектив кафедри тісно співпрацює з Академією
економічних наук України, ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААНУ, багатьма вишами України, а також
із СанктПетербурзьким державним університетом,
Кубанським державним аграрним університетом,
Воронезькою державною технологічною академією,
Ростовським державним університетом тощо. Крім
того, проводить міжнародні наукові конференції, видає
підручники й навчальні посібники, веде спільне рецен
зування наукових праць.
На кафедрі напрацьований досвід виховання моло
дих учених і щорічного захисту кандидатських дисер
тацій, а відтак, зростає педагогічна майстерність.
Протягом кількох років наукові дослідження кафед
ри економічної теорії й маркетингу проводилися
відповідно до програм «Створення системи сільсько
господарської дорадчої служби та аграрної палати
в регіоні Донбасу» і «Трансформація АПК регіону та за
безпечення продовольчої безпеки».
Нині колектив кафедри під керівництвом професо
ра В. Г. Ткаченко проводить дослідження за темою «За
безпечення економічної безпеки в умовах трансфор
мації економіки» за пріоритетним напрямом науки
«Системноструктурні дослідження й подальший розви
ток теоретичних, методологічних і практичних поло
жень моніторингу економіки в умовах трансформації».

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
У 1960 р. із кафедри економіки та організації була
виділена кафедра бухгалтерського обліку й статистики.
У 1960–1962 рр. її очолював кандидат економічних
наук С. С. Царьов, у 1962 р. — кандидат економічних
наук, доцент М. М. Федоров. З 1963 до 1966 р. (до
поділу кафедри) — кандидат економічних наук, доцент
Є. О. Фірсов. У 1966 р. кафедра бухгалтерського обліку
й статистики була розділена на дві самостійні кафедри:
статистики й економічного аналізу та бухгалтерського
обліку. Кафедрою статистики та економічного аналізу
керував доктор економічних наук, професор Є. О. Фір
сов, із 1996 р. й до сьогодні її завідувачем є кандидат
економічних наук, доцент О. В. Кочетков, автор семи
монографій та двох навчальних посібників.
Нині кафедра налічує 12 співробітників: доцент
О. В. Кочетков (завідувач кафедри), професор Є. О. Фір
сов, доцент Н. М. Чернікова, ст. викл. С. М. Лимаренко,
П. А. Купрік, А. М. Брагінець, асистенти А. Ш. Шовко
пляс, О. В. Ковтунов, В. С. Кушнарьов, Д. О. Балдик,
старші лаборанти В. В. Дмитрова, О. О. Ковачева.

На кафедрі з моменту її заснування викладають такі
навчальні дисципліни: «Математична статистика», «Еко
нометрія», «Статистика», «Теорія економічного аналізу»,
«Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз»,
«Проектний аналіз», «Стратегічний аналіз», «Методи нау
ковоекономічних досліджень», «Інформаційноконсуль
таційне забезпечення АПК», «Управлінське консульту
вання», «Методи викладання у вищій школі», «Методи
викладання фахових дисциплін».
Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх
спеціальностей економічного факультету та зі студен
тами агрономічного й будівельного факультетів за
спеціальністю «Землевпорядкування й кадастр».
Нині кафедра проводить наукові дослідження «Еко
номічні інтереси учасників агропродуктового ринку».
Наукову роботу ведуть співробітники й аспіранти очної
й заочної форм навчання.
Під керівництвом д. е. н., професора Є. О. Фірсова
підготували й захистили кандидатські дисертації: зас
лужений економіст України, професор, завідувач кафед
ри менеджменту міжнародних відносин Уманського
сільськогосподарського університету, член Всеукраїн
ського конгресу вчених економістіваграрників
Б. П. Дмитрук, Л. І. Тєрехова, Т. П. Головченко, О. В. Ко
четков.
Під керівництвом к. е. н., доцента О. В. Кочеткова
захистили кандидатські дисертації: О. В. Домахіна,
Т. В. Соломатіна, Є. І. Овчаренко, М. В. Мазнєва,
Н. М. Чернікова, С. О. Вольвак, В. Ю. Ільїн, І. А. Дени
сенко, А. М. Брагінець.
Нині в очній аспірантурі навчаються четверо
аспірантів: А. М. Ковнеров, Ю. Т. Бондарєва, Ю. О. Ко
четков, Н. А. Гудімова.
Серед випускників і співробітників кафедри варто
відзначити відомих учених у галузі статистики — д. е. н.,
професора А. Т. Опрю, доцента А. Т. Мармозу.
Кафедра тісно співпрацює з ученими інших вищих
навчальних закладів: Львівського національного аг
рарного університету, Житомирського державного аг
роекологічного університету, Харківського національ
ного аграрного університету, Сумського національного
аграрного університету, Київського національного
університету біоресурсів і природокористування.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Й УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
Із перших років створення економічного факульте
ту (1961) в інституті працювала самостійна кафедра
економіки сільського господарства, що спочатку нази
валася кафедрою економіки й організації сільського
господарства, потім — економіки сільського господар
ства, в останні роки — економіки сільського господар
ства й підприємництва, а з 2000 р. — економіки й
підприємництва.
У різні роки на кафедрі викладали: Л. А. Долгіх (пер
ший завідувач кафедри), М. С. Бутильський, М. П. Вла
сенко (завідувач кафедри 1967–1978 рр.), П. К. Край
нюк, Є. В. Іващенко, Н. Х. Саламатіна, Ю. Ф. Наумов
(завідувач кафедри 1978–2005 рр.), Н. М. Працюк,
П. І. Хмурович, О. В. Шевчук, О. В. Шевцова, М. В. Ксе
нофонтов, М. Г. Співак, Л. А. Кладієва, Б. Т. Кліяненко.
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З 1978 до 2005 р. кафедру очолював професор
Юрій Федорович Наумов, під керівництвом якого роз
робляли основні параметри розвитку сільського госпо
дарства регіону: нормування витрат, розвиток фермер
ства, біржової торгівлі, ціноутворення тощо. За час ке
рування кафедрою Ю. Ф. Наумов опублікував понад
400 наукових праць, зокрема більше 30 монографій.
За останні роки на кафедрі захистили кандидатські
дисертації викладачі: О. В. Шевцова, Н. М. Працюк,
М. В. ЗосьКіор, А. В. Бондарчук, О. В. Родіонов,
О. Ю. Родіонова, К. В. Коваленко, П. О. Хуторськой. Нині
готують кандидатські дисертації здобувачі: В. В. Столя
ров, І. В. Ружинська, Л. І. Дубравіна, І. М. Полтєва.
У жовтні 2008 р. кафедру економіки і підпри
ємництва реорганізували на кафедру «Економіка
підприємства й управління трудовими ресурсами». Її
очолив професор, доктор економічних наук, заслуже
ний діяч науки і техніки України Валентин Миколайо
вич Гончаров, у науковому доробку якого 40 моно
графій та десять навчальних посібників.
З перших днів реорганізації колектив кафедри по
чав удосконалювати підготовку бакалаврів, спеціа
лістів і магістрів. Протягом року створено навчальний
посібник із предметів «Основи бізнесу», «Управління
персоналом», шість монографій, опубліковано близько
70 наукових статей у журналах України.
Були організовані зустрічі з провідними вченими
Донецька та Луганська, проведено науковопрактичну
конференцію зі студентами Донецького державного
університету управління.
Планується видати два навчальних посібники із
грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, написати чотири монографії за результатами
наукових досліджень, готуються до друку п’ять науко
вих статей за кордоном, розпочато роботу з рецен
зування спеціальності «Економіка підприємства»
на магістерський рівень. Кафедра має очну та заочну
аспірантуру, заплановано відкриття докторантури.
Зараз в аспірантурі навчається десятеро осіб.
Викладачі кафедри беруть активну участь у науково
дослідній роботі. Розроблено рекомендації з ефективно
го використання зрошуваних земель у Луганській облас
ті, методичні рекомендації й первинні нормативи для
планування, обліку й аналізу витрат у рослинництві й тва
ринництві для сільськогосподарських підприємств, оп
тимізації структури сільського господарства Луганської
області, з удосконалення цінового механізму й підтримки
доходів сільськогосподарських товаровиробників. Вик
ладачі кафедри — учасники розробки системи землеро
бства Луганської області на 1996–2005 рр. та рекомен
дацій із ціноутворення на продукцію сільського господа
рства. Викладачами кафедри розроблено Програму еко
номічного й соціального розвитку Луганської області на
період 1999–2012 рр. і рекомендації з її реалізації. Нині
ведуться дослідження з ціноутворення на продукцію сіль
ського господарства в умовах ринкової економіки.
За останні роки опубліковано понад 150 наукових
праць, зокрема 24 монографії, брошури, навчальноме
тодичні посібники. Співробітники кафедри беруть актив
ну участь у міжнародних науковопрактичних конферен
ціях у провідних ВНЗ України й близького зарубіжжя.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Кафедра економічної кібернетики створена в
1967 р., у результаті відокремлення від кафедри
бухобліку й статистики. Це відповідало вимогам часу,
адже формувався новий напрям економічної науки —
економічна кібернетика й машинна обробка еконо
мічної інформації. Рівень підготовки майбутніх фахів
ців повинен був відповідати новим напрямам у науці
та виробництві.
Першими співробітниками кафедри стали: доцент,
к. е. н. І. В. Медведєв, асистенти С. О. Циганкова,
О. І. Корявкін, С. Т. Валова, П. І. Вербова.
Уже в ці роки співробітники кафедри працювали
відповідно до нового напряму в науці, вивчаючи пер
ший досвід механізації обліку. Результатом роботи стала
монографія І. В. Медведєва і С. А. Циганкової «Комплекс
на механізація бухгалтерського обліку в колгоспах».
З 1970 до 1975 р. кафедру очолював доцент, к. е. н.
В. Л. Дмитренко, який започаткував у науковій тема
тиці кафедри економікоматематичне моделювання й
прогнозування. Для багатоьох сільськогосподарських
підприємств були виконані роботи з оптимізації галузе
вих структур виробництв. Цей напрям став основою кан
дидатських дисертацій О. В. Шевчук і О. П. Борисенко.
З 1975 р. завідувачем кафедри став О. П. Рудов. У
співавторстві з головним бухгалтером І. Ф. Анісімовою
він підготував монографію «Економічна інформація в
сільському господарстві». А в 1986 р. О. П. Рудов узяв
участь у підготовці підручника із курсу «Організація
машинної обробки економічної інформації».
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Освоювання нової комп’ютерної техніки за участю
викладача Н. М. Чертуніної, 1970ті рр.
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Колектив кафедри економічної кібернетики на чолі із завідувачем — к. е. н., доцентом І. М. Куксою

З 1984 до 1986 р. кафедрою керував доцент, к. е. н.
Н. М. Дубовицький, із приходом якого напрям економіко
математичного моделювання отримав подальший
розвиток. Під його керівництвом виконували госпдого
вірну роботу «Оптимізація галузевої структури сільсько
господарських підприємств» у районному й обласному
масштабах.
У 80ті роки технічне забезпечення кафедри попов
нилося ЕОМ другого покоління — «Наїрі2», згодом —
ЕОМ третього покоління — СМ 420. З цією машиною
вже могли одночасно працювати до десяти користу
вачів.
У 1986 р. кафедру очолила доцент, к. е. н. С. О. Ци
ганкова. У цьому ж році її запросили взяти участь у ви
конанні Комплексної програми робіт з автоматизації
обліку на 1986–1990 рр., що виконувалися ВНДПІ ЦСУ
СРСР за завданням Міністерства фінансів СРСР. Під її
керівництвом співробітники кафедри О. П. Рудов,
Н. М. Чертуніна, Н. Т. Миронюк спільно з кафедрою бух
обліку успішно виконали три розділи цієї програми.
У 1993–1994 рр. на замовлення Міністерства АПК
України кафедра одночасно з кафедрами зооінженер
ного й агрономічного факультетів займалася розроб
кою інтегрованої системи АРМ фахівців сільського
господарства. У наступні роки проводилися роботи з
удосконалення й доопрацювання АРМ «Рослинницт
во», створено програмне й інформаційне забезпечен
ня. Роботу високо оцінили, а розробників — С. О. Ци
ганкова, О. М. Колтакова і О. П. Борисенко — наго
родили Почесною грамотою Міністерства аграрної
політики України. Одночасно кафедра займалася роз
робкою й удосконаленням АРМ бухгалтера сільсько
господарського підприємства. Інтегрована система
АРМ бухгалтера була впроваджена в 1996–2004 рр.
у бухгалтерії ЛНАУ та ще 12 господарствах Луганської
й Донецької областей.

У 2002–2003 рр. доценти кафедри С. О. Циганкова,
О. М. Колтаков і старший викладач Н. М. Чертуніна
разом із викладачами кафедри управління на замов
лення ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат
ім. Ілліча» проводили дослідження з удосконалення ор
ганізаційного й економічного механізму управління
на комбінаті та його підрозділах. На основі виконаної
роботи опубліковано дві монографії — «Удосконалення
організаційного механізму управління» і «Удосконален
ня економічного механізму управління».
Глибокі наукові дослідження проводив Л. І. Леві,
який у 2000 р. захистив докторську дисертацію «Ієрар
хічна декомпозиція в завданнях оперативного управ
ління інженерними мережевими системами».
Починаючи з середини 90х років, технічне забез
печення кафедри постійно поповнюється й оновлю
ється сучасними персональними комп’ютерами.
Сьогодні кафедра має вісім комп’ютерних класів.
З 2001 р. кафедра здійснює підготовку кадрів за
фахом «Економічна кібернетика». З 2002 р. і до
сьогодні керівником кафедри є к. е. н., доцент І. М. Кук
са, під керівництвом якого ведуть наукові дослідження
з теми «Розробка інформаційнопошукової системи
«Студент ЛНАУ». Під керівництвом доцента В. А. Лахна
ведуть дослідження «Розробка програмного забезпе
чення для модулів АСУ підприємств із використанням
об’єктно орієнтованих мов програмування і технології
клієнт–сервер».
Під керівництвом доцента М. А. Руденко ведуться
дослідження за темою «Система підтримки прийняття
управлінських рішень, формування стратегії розвитку
системи аграрної освіти».
За останні роки доценти кафедри В. А. Лахно і
І. М. Кукса підготували навчальні посібники: «Інфор
маційні технології й системи в економіці», «Системи
обробки економічної інформації», «Корпоративні
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Колектив кафедри фінансів і кредиту
на чолі із завідувачем — к. е. н., доцентом, професором П. П. Матичаком

Колектив кафедри агробізнесу та управління соціальноекономічними системами
на чолі із завідувачем — д. політ. н. Т. М. Татаренком
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інформаційні системи», «Основи теорії систем і сис
темного аналізу». Підготовлено наукову монографію
«Підвищення ефективності систем управління авто
мобільним пасажирським транспортом, методами
стохастичного моделювання». Викладачі кафедри ве
дуть активну роботу зі створення мульмедійних елект
ронних підручників.
На конкрусі, який пройшов у 2009 р. у межах вис
тавкипрезентації «Інноватика в освіті України», нав
чальнометодичний комплекс «Корпоративні інфор
маційні системи», розроблений І. М. Куксою і В. А. Лах
но був нагороджений дипломом лауреата.
На кафедрі працюють кандидати наук, доценти
І. М. Кукса, В. А. Лахно, О. М. Колтаков, М. А. Руденко,
О. П. Рудов, старші викладачі Н. М. Чертуніна, Н. Т. Ми
ронюк, асистенти О. В. Гелюх, О. С. Скрипкіна, Т. П. Ро
манченко, Т. І. Салій, Н. А. Пархоменко, Т. В. Лук’яненко,
старші лаборанти В. І. Кононенко, І. П. Величко,
І. В. Полєщук, навчальні майстри К. М. Маркова та
Г. В. Колтакова.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ
Кафедра створена 1 лютого 1998 р. на базі кафед
ри «Облік і фінанси». У 2003 р. університет отримав
ліцензію Міністерства аграрної політики України на
відкриття спеціальності за цим профілем.
З початку організації економічного факультету й
до виходу на пенсію фінансові дисципліни викладав
доцент В. Д. Аверкін, а також к. е. н., доцент Л. І. Тере
хова.
Завідувачем кафедри був призначений, а потім
обраний за конкурсом, кандидат економічних наук, до
цент, почесний професор університету П. П. Матичак.
Cьогодні на кафедрі працюють: семеро кандидатів
економічних наук, доцентів П. П. Матичак, О. В. Велич
ко, І. В. Іванюк, О. В. Філімонов, Т. В. Соломатіна,
О. В. Худолій; асистенти С. О. Передерієва, В. А. Лисен
ко, О. С. Юрчагін, О. В. Хатнюк, О. М. Коц, Н. М. Гарька
ва; старші лаборанти Н. В. Ліщук, Т. Г. Мурашкіна. Асис
тенти кафедри є аспірантами заочної форми навчання
або здобувачами.

Кафедра проводить значну роботу зі створення
методичної бази з фінансових дисциплін. П. П. Ма
тичак у співавторстві з викладачами кафедри вида
в понад 105 методичних рекомендацій, десять нав
чальних посібників, що дозволяють студентам набути
практичних навичок з обраних спеціальностей як на
заняттях, так і під час самостійного вивчення дис
циплін.
На кафедрі ведеться науководослідна робота за
темою «Удосконалення організації фінансової роботи
на підприємствах». За результатами досліджень підго
товлено низку рекомендацій для впровадження у ви
робництво.
Кафедра підтримує зв’язки з Національним науко
вим центром «Інститут аграрної економіки», зокрема док
тором економічних наук, професором, академіком УААН
М. Я. Дем’яненком. У навчальнометодичній роботі ка
федра співпрацює з Національним аграрним університе
том (м. Київ), зокрема доктором економічних наук, про
фесором П. В. Лайком, Міжнародним європейським
університетом фінансів (завідувач кафедри фінансів —
випускниця ЛСГІ 1975 р., доктор економічних наук, про
фесор Л. М. Худолій), Східноукраїнським університетом
імені Володимира Даля, зокрема доктором економічних
наук, професором Л. А. Костирко.
Для проведення занять залучають фахівців установ
із різних напрямів.
Особливу увагу кафедра приділяє засвоєнню сту
дентами практичних навичок на базі фундаменталь
них теоретичних досліджень. Студенти спеціальності
«Фінанси» проходять виробничу практику на підпри
ємствах Луганської, Донецької, Ростовської та інших
областей, а також в установах державного казначей
ства, Пенсійного фонду, податкових адміністрацій,
контрольноревізійних управлінь, страхових ком
паній. Практика проходить під керівництвом викла
дачів кафедри.
Програми курсів фінансових дисциплін складені з
урахуванням переходу на господарювання в умовах
ринкової економіки і фінансової кризи в Україні та
інших країнах світу.
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КАФЕДРА АГРОБІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
У 1925 р. у Луганському сільськогосподарському
інституті була створена кафедра економіки та органі
зації сільськогосподарського виробництва. Завідува
чем кафедри з початку її заснування до 1929 р. був
професор П. Т. Марченко. З 1930 до 1936 р. кафедрою
завідував Г. І. Манашев, а з 1946 до 1970 р. — доцент
Л. А. Долгіх.
У 1970 р. зі складу кафедри відокремилася кафед
ра організації сільськогосподарського виробництва,
її завідувачем до 1985 р. був доцент Л. Н. Кравченко.
З 1985 до 2002 р. кафедру очолював академік
АЕН України А. М. Лук’янець, а з 2002 до 2010 р. —
доцент Є. М. Співак.
У 2010 р. вона об’єдналася з кафедрою
соціального управління та соціальних комунікацій,
створеною у 2008 р. за ініціативи ректора ЛНАУ,
професора В. Г. Ткаченко. Об’єднання двох кафедр
є проявом інноваційного, креативного підходу до
системи структурної організації навчального про
цесу у вищих навчальних закладах. Очолює кафед
ру доктор політичних наук Т. М. Татаренко, яка є ав
тором понад 57 наукових публікацій, зокрема мо
нографії «Регіональний фактор у політичному житті
України».
На кафедрі викладають дисципліни з організації
агробізнесу і сільськогосподарського виробництва,
планування та контролю в агроформуваннях, із підпри
ємницької діяльності та ефективності реструктуризації
виробництва, а також предмети «Економіка оцінюван
ня», «Економіка організації інноваційної діяльності»,
«Підприємництво агроформувань», «Бізнесплан», «Ор
ганізація проектування фірм», «Планування й прогно
зування».
Викладачі кафедри здійснюють суттєву роботу щодо
створення науковометодичної бази з відповідних
соціальноекономічних дисциплін: «Основи економіки
та менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Регіо
нальна економіка», «Розміщення продуктивних сил і
регіональна економіка», «Стратегія підприємства»,
«Стратегічне управління підприємством», «Інновацій
ний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент»,
«Соціальне управління», «Державне регулювання еко
номіки», «Національна економіка», «Управління соціаль
ними відносинами (PR)», «Система маркетингових
комунікацій», «Соціальні комунікації та PR», «Конфлікто
логія», «Державне управління», «Управління персона
лом», «Менеджмент персоналу».
За участю викладачів кафедри розроблено «Прог
раму економічного й соціального розвитку Лугансь
кої області на період з 1998 до 2010 р.» і рекомен
дації щодо її реалізації. Ведуться дослідження з удос
коналення внутрішньогосподарських відносин і ме
ханізму мотивації високоефективної праці в ринко
во реформованих аграрних підприємствах. За ос
танні роки опубліковані статті у збірниках, надруко
вані навчальні й навчальнометодичні посібники.
Викладачі кафедри керують курсами й групами.
Одночасно з деканатом економічного факультету

кафедра проводить студентські науковопрактичні
конференції.
На кафедрі працюють: доценти Г. С. Бутенко,
О. В. ОрловаКурілова, Є. М. Співак, А. М. Лук’янець,
В. М. Іваненко, старші викладачі Т. В. Єрмак, Д. І. Дмит
ров, асистенти О. В. Боярська, М. А. Сіренко, І. Г. Лото
хова, Т. С. Суріна, Л. Є. Фісенко, О. В. Шапка.
Відповідно до результатів наукової розробки підго
товлені рекомендації щодо їх практичного впроваджен
ня в аграрному виробництві регіону.
На кафедрі постійно ведеться робота з підготовки й
оновлення навчальних та методичних посібників, що
допомагає студентам освоїти нові навчальні курси. Ви
кладачі виконують наукові роботи за темами дослі
джень «Концептуалізація інноваційної моделі ефектив
ного використання регіональних ресурсів та аналіз їх
впровадження в аграрному комплексі», «Формування
інноваційноправових форм підприємств в аграрному
бізнесі».
Колектив кафедри підтримує творчі зв’язки з таки
ми науковими центрами: Інститутом економіки та права
НАН України, Інститутом політичних та етнонаціональ
них досліджень НАН України, Одеським національним
економічним університетом та іншими провідними
навчальними закладами України.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
Кафедра менеджменту і права (раніше управління
сільськогосподарським виробництвом) — одна з най
молодших кафедр на економічному факультеті, її ство
рено в 1971 р. Ініціатором заснування кафедри став
ректор Ворошиловградського сільськогосподарського
інституту Юрій Володимирович Всеволожський, він же
першим і очолив її. Після нього кафедрою завідували
д. е. н. А. М. Поліщук, доценти В. І. Бондаренко,
В. М. Попов, Л. В. Єрохіна.
Наукові дослідження з питань управління сільсь
когосподарським виробництвом мали велике теоре
тичне і практичне значення, тому що управління ви
робництвом — це наука, що виникла нещодавно.
Створення кафедри було одним із перших кроків
в освоєнні нового для того часу напряму економічної
науки.
Тривалий час при кафедрі управління функціону
вала науководослідна лабораторія управління —
як один із підрозділів науководослідного сектору
навчального закладу. Лабораторія управління була
гарною школою для молодих наукових співробіт
ників, що ставили перед собою завдання складанння
кандидатських іспитівмінімумів і захисту кандидатсь
ких дисертацій.
Лабораторія управління була кузнею кадрів для
кафедри. З неї вийшли викладачі: В. М. Жердєв,
В. І. Бондаренко, М. М. Скоробогатов, І. А. Кириченко,
М. М. Кальченко. Працювати на інші кафедри пішли:
Д. І. Дмитров, О. М. Кобилкін, В. Т. Головін, В. М. Лебідь,
В. С. Воронов.
При кафедрі були відкриті очна і заочна аспіранту
ри, а також практикувався прийом здобувачів — як
однієї з форм підготовки наукових кадрів.
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Колектив кафедри менеджменту і права на чолі із завідувачем — к. е. н., доцентом М. В. ЗосьКіором

У 2002 р. кафедра управління сільськогосподарсь
ким виробництвом була перейменована на кафедру
менеджменту і права.
З 2007 р. кафедру очолює к. е. н., доцент Мико
ла Валерійович ЗосьКіор. Він є автором понад 140
праць у цій галузі, зокрема підготував вісім моног
рафій, серед яких: «Проблеми економіки агропро
мислового комплексу і формування його кадрово
го потенціалу», «Ринкова трансформація економіки
АПК», «Ціноутворення на продукцію сільського гос
подарства в умовах ринкової економіки» та інші.
До складу кафедри входять: кандидати економічних
наук, доценти — М. М. Кальченко, В. Ю. Ратніков,
старші викладачі — І. Ф. Курячий, Л. В. Топоровська,
О. Ю. Цивін, асистенти Б. М. Дорошенко, І. Д. Заруць
кий, Н. С. Соколова, Н. В. Бурда, Н. О. Волошинова,
О. А. Сєдашова, старший лаборант — М. М. Моісеєнко,
лаборант Н. М. Бабенко.

КАФЕДРА АУДИТУ І КОНТРОЛІНГУ
Кафедра аудиту і контролінгу є наймолодшою
в університеті. Створена в 2010 р., нині вона активно
розвивається. Очолив її доктор економічних наук
О. В. Родіонов. На кафедрі викладають дисципліни з ор
ганізації аудиторської діяльності й контролінгу та з ор
ганізації і методики проведення аудиторських пе
ревірок на підприємствах, в установах та банках.
У складі нової кафедри — досвідчені фахівці, доценти
С. І. Співак, Н. В. Тертична, В. В. Розумцев, асистенти
О. С. Бондаренко, Г. С. Поповиченко, І. М. Манько,
старший лаборант О. О. Білоіваненко.
На кафедрі викладають дисципліни: «Аудит»,
«Контролінг», «Організація і методика аудиту», «Бюд
жетний менеджмент», «Облік у банках», «Бюджетна
система», «Банківські операції».

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Історія кафедри бухгалтерського обліку Луганського
національного аграрного університету починається з
жовтня 1960 р., коли у Ворошиловградському сільсь
когосподарському інституті було створено кафедру бух
галтерського обліку і статистики, яку очолив кандидат
економічних наук, доцент С. С. Царьов.
З 1963 р. завідувачем кафедри був М. М. Федоров,
а з 1963 до 1966 р. — доцент Є. О. Фірсов. У квітні
1966 р. кафедру бухгалтерського обліку і статистики
було розділено на дві самостійні кафедри: «Бухгалтерсь
кий облік» (очолив ст. викладач Г. П. Вербовий) та «Ста
тистика й економічний аналіз» (доцент Є. О. Фірсов).
У 1976 р. завідувачем кафедри бухгалтерського
обліку став доцент П. П. Матичак. Із 1987 р. кафедру очо
лювала почесний професор Таїсія Петрівна Головченко.
У 1998 р. із кафедри було виділено нову кафед
ру — фінансів та кредиту. Кафедру бухгалтерського
обліку у 2000 р. було перейменовано на кафедру
обліку і аудиту.
З 2008 р. кафедру очолює доцент Олександр Мико
лайович Германенко. У 2010 р. з її складу було виокрем
лено кафедру аудиту і контролінгу, а кафедру обліку і
аудиту перейменовано на «Бухгалтерський облік».
Від часу утворення на кафедрі працювали видатні
вчені: професори П. Т. Марченко, Г. М. Монашев, до
центи Л. О. Долгіх, С. С. Царьов, М. М. Федоров,
Г. П. Вербовий, Л. І. Федорова та інші.
Нині на кафедрі працює 13 співробітників: завіду
вач — О. М. Германенко, почесні професори Т. П. Голов
ченко, Л. О. Панченко, професор В. І. Чіж, доценти
В. В. Лангазова, В. Ю. Ільїн, старший викладач
Л. І. Кузьмінська, асистенти О. М. Ізюмська, А. Ю. Стар
ченко, Ю. П. Подухович, Т. М. Чала, старші лаборанти
Н. В. Буданова, Л. А. Дейнека.
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Колектив кафедри аудиту і контролінгу на чолі із завідувачем — д. е. н. О. В. Родіоновим

Колектив кафедри бухгалтерського обліку на чолі із завідувачем — доцентом О. М. Германенком

194

Е К О Н О М І Ч Н И Й Ф А К У Л ЬТ Е Т

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку Лугансь
кого національного аграрного університету здійсню
ють навчальну, методичну і виховну роботу з підготов
ки кваліфікованих фахівців зі спеціальності «Облік і
аудит» освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр»,
«спеціаліст» та «магістр». На кафедрі проводять підго
товку аспірантів, готують докторські дисертації.
Викладачі читають навчальні дисципліни для сту
дентів денної, заочної та післядипломної форми
освіти, зокрема: «Бухгалтерський облік (теорія)»,
«Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2», «Уп
равлінський облік», «Організація обліку», «Звітність
підприємств», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік
зовнішньоекономічної діяльності», «Облік у бюджет
них установах» та інші.
Кафедра підготувала понад 5550 фахівців за спеці
альністю «Облік і аудит» на денному відділенні та більш
ніж 2600 фахівців заочної форми навчання.
Студенти, що навчаються за спеціальністю «Облік і
аудит», забезпечені необхідною навчальною та мето
дичною літературою, сучасними періодичними видан
нями. Це полегшує засвоєння теоретичного і практич
ного матеріалу та є необхідною умовою для самопідго
товки та написання курсових і дипломних робіт, підго
товки наукових праць, участі в наукових студентських
конкурсах. Навчальні аудиторії відповідають сучасним
вимогам вищих навчальних закладів України.
Майбутні спеціалісти беруть участь у тематичних
олімпіадах факультету та інших ВНЗ України.
Протягом роботи на кафедрі професор Є. О. Фірсов
підготував чимало науковців. Так Б. П. Дмитрук пра
цює професором, зав. кафедри Уманського сільсько
господарського університету, Л. І. Терехова — доцент
СанктПетербурзького університету, О. В. Кочетков —
зав. кафедри статистики та економічного аналізу ЛНАУ,
Т. П. Головченко — доцент кафедри бухгалтерського
обліку Луганського НАУ.
Серед випускників кафедри мають вчену ступінь
доктора економічних наук професори А. Т. Опря,
Б. П. Дмитрук, кандидата економічних наук — доценти
В. К. Щербань, С. В. Євтушенко, О. А. Канцуров,
К. Я. Єрохін, А. М. Мартинюк, Н. М. Чеботарьова,
О. П. Рудов, С. О. Циганкова, Г. Г. Мельник, С. І. Черев
кова, І. П. Заїка та багато інших. Більшість викладачів
економічного факультету є випускниками кафедри,
зокрема декан економічного факультету М. М. Шев
ченко, завідувач кафедри економічної кібернетики
І. М. Кукса, доценти кафедри бухгалтерського обліку

Т. П. Головченко, Л. О. Панченко, В. В. Лангазова та ба
гато інші.
На кафедрі успішно ведеться науководослідницька ро
бота викладачів із питань концептуальних основ бухгал
терського обліку у ринкових умовах Луганської області.
Вчені кафедри бухгалтерського обліку постійно
беруть участь у вітчизняних та міжнародних наукових
і науковопрактичних конференціях. Результати дослі
джень публікують у наукових виданнях України. Викла
дачі надають методичну і практичну допомогу праців
никам агропромислового комплексу, підприємствам,
установам та організаціям області.
Результати розробок з удосконалення форм і методів
обліку згідно з національними стандартами впроваджу
ють на сільськогосподарських підприємствах Луганської
і Донецької областей.
Викладачі кафедри підтримують творчі зв’язки із
провідними вищими навчальними закладами та дослід
ницькими інститутами України, зокрема Національним
університетом біоресурсів і природокористування, ННЦ
«Інститут аграрної економіки» НААНУ, Житомирським
національним агроекологічним університетом, Східно
українським національним університетом ім. В. Даля,
Луганським національним університетом ім. Т. Шевчен
ка, Харківським національним аграрним університетом
ім. В. В. Докучаєва, Інститутом тваринництва НААН Ук
раїни, Харківським національним технічним універси
тетом ім. Петра Василенка та багатьма іншими. Також
фахівці кафедри співпрацюють із редакцією газети
«Все про бухгалтерський облік».
На кафедрі ефективно працює студентський нау
ковий гурток «Реформатор», який є школою для май
бутніх науковців та популяризує наукові дослідження
кафедри. Одночасно із деканатом економічного фа
культету на кафедрі проводять студентські науково
практичні конференції з питань удосконалення
обліку. Результати наукових досліджень студентів
публікують у збірниках наукових праць. Студенти є
учасниками тематичних конкурсів, що проводять
спеціалісти газети «Все про бухгалтерський облік», ви
борюючи призові місця.
Викладачі кафедри ведуть активну виховну роботу
зі студентами, є кураторами курсів та груп.
Колектив кафедри продовжує займатися розроб
кою сучасних навчальнометодичних робіт, науковою
роботою з удосконалення обліку на тему «Дослідження
проблеми обліку і аналізу ресурсного потенціалу АПК
в умовах становлення ринкової системи в Україні».
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