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Основні навчальні дисципліни: 

Фінанси, Фінансовий менеджмент, Економічна безпека підприємства, Гроші та кредит, 
Економічний аналіз, Методологія наукових досліджень, Інтелектуальний капітал. 

Сфера наукових інтересів: 
Удосконалення управління розвитком регіонального господарського комплексу; шляхи 
удосконалення системи вищої професійної освіти. 
  

Коваленко Микола Андрійович.  У 1975 році закінчив Харківський інженерно-
економічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної 
промисловості». У 1987 р. захистив дисертацію на тему «Удосконалення галузевої 
системи організації соціалістичного змагання за підвищення ефективності праці» та 
одержав науковий ступень кандидата економічних наук (спеціальність: 08.00.07 – 
«Наукова організація і економіка праці»). У 2003 р. отримав вчене звання доцента 
кафедри фінансів, у 2007 -  вчене звання професора кафедри фінансів. У 2009 р. захистив 
дисертацію на тему «Стратегія реформування промислового комплексу регіону: теорія та 
практика» та одержав науковий ступень доктора економічних наук (спеціальність: 
08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»).  

1981-1989 – начальник науково-дослідного сектора Центру наукової організації 
праці Мінсудпрому СРСР. 1988-1989 – секретар обласної ради Союзу  наукових та 
інженерних товариств СРСР. З 2001 року співробітник Херсонського державного 
технічного університету: завідувач кафедри фінансів і кредиту (2004-2019), член постійної 
спеціалізованої вченої ради Д 67.052.05 при Херсонському національному технічному 
університеті. Під керівництвом Миколи Андрійовича захистили дисертації і отримали 
дипломи кандидатів економічних наук 6 аспірантів, дипломи докторів економічних наук 2 
докторанти.  

 З 2019 р. професор кафедри економіки Херсонської філії Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

М.А. Коваленко  нагороджений нагрудним знаком «За активну роботу в НТТ» 
Всесоюзної ради науково-технічних товариств (1978 р.),  бронзовою медаллю Головного комітету 
ВДНГ СРСР (1983 р.), Почесною грамотою Голови Херсонської облдержадміністрації 
(2014 р.) та Почесною грамотою Голови Херсонської обласної ради (2018 р.).  

 

Є автором та співавтором понад 227 наукових та навчально-методичних праць, у 
тому числі 9 монографій, 18 навчально-методичних посібників, що мають гриф МОН 
України та Вчених рад університетів.  


