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ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ ЯК ПРИКЛАД 

(науково-педагогічна та організаційна діяльність Людмили Олександрівни Дорогань-Писаренко) 

 
 

Щороку науково-педагогічна спільнота по-
повнюється талановитими й амбітними випуск-
никами ВНЗів. Що спрямовує молодих людей до 
кар’єри вченого? В багатьох випадках – приклад 
педагогів, життєвий шлях яких є певним дорого-
вказом для нового покоління науковців. Таким 
добрим прикладом наполегливості у професійній 
самореалізації є трудовий шлях Людмили Олек-
сандрівни Дорогань-Писаренко. 
Полтавка Людмила Дорогань після закінчення 

школи обрала для навчання економічний факуль-
тет Полтавського сільськогосподарського інсти-
туту. Що підштовхнуло корінну городянку до 
такого вибору? По-перше, можливість здобути 
кваліфікацію «економіст-організатор», яка могла б 
розкрити її інтелектуальний потенціал, аналітичні 
та організаційні здібності. По-друге, розповіді 
матері – Зінаїди Олександрівни Дорогань, яка у 
той час працювала в сільськогосподарському 
інституті, й загалом пов’язала з ним своє життя 
більш ніж на 50 років. 
Результатом наполегливого навчання став дип-

лом із відзнакою за спеціальністю «Економіка і 
організація сільськогосподарського виробництва», 
отриманий у 1984 році. Бажаючи якнайкраще 
застосувати свої знання, талановита випускниця 

погодилася на пропозицію залишитись в інсти-
туті на посаді викладача. Працювала спочатку на 
кафедрі організації сільськогосподарського ви-
робництва, згодом на кафедрі статистики та ана-
лізу господарської діяльності. 
Остаточно визначившись із професійним 

шляхом, у 1986 році Людмила Олександрівна 
вступає до аспірантури Української сільськогос-
подарської академії (нині – Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ). Робота над кандидатською 
дисертацією на тему «Інтенсифікація кормови-
робництва та шляхи підвищення її економічної 
ефективності» проводилась під керівництвом 
професора Володимира Петровича Мартенса.  
В 1990 році в Українському науково-дослідному 
інституті економіки агропромислового виробни-
цтва ім. О. Г. Шліхтера відбувся успішний за-
хист дисертації, за результатами якого молодий 
науковець отримала ступінь кандидата економіч-
них наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, 
планування, організація і управління народним 
господарством та його галузями. 
У тому ж 1990 році Л. О. Дорогань поверта-

ється до Полтави, щоб продовжити науково-
педагогічну діяльність у Полтавському сільсько-
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господарському інституті. Саме тут вона пройш-
ла усі ступені кар’єрного зростання науково-
педагогічного працівника: викладач, доцент, 
професор кафедри. Рішенням вченої ради Пол-
тавського державного сільськогосподарського 
інституту в 1998 році Людмилі Олександрівні 
Дорогань присвоєно вчене звання доцента кафед-
ри статистики, аналізу та фінансів. 
Ніколи не зупиняючись на досягнутому, Люд-

мила Олександрівна продовжує розширювати та 
поглиблювати свої знання, Так, 2005 року вона 
отримує диплом доктора філософії за спеціаль-
ністю «Економічні науки», закінчує Інститут 
післядипломної освіти ПДАА, здобувши у 2006 
році кваліфікацію економіста з бухгалтерського 
обліку за спеціальністю «Облік і аудит», в 2009 
році отримує Свідоцтво сільськогосподарського 
експерта-дорадника, в 2015 році – кваліфікацію 
агронома за спеціальністю «Агрономія», постій-
но підвищує свою кваліфікацію, стажується на 
виробництві, вивчає вітчизняний та закордонний 
досвід. 
Результатом плідної наукової та методичної 

роботи є численні публікації, видані 
Л. О. Дорогань-Писаренко одноособово та у 
співавторстві: близько 100 статей, тез доповідей 
та методичних рекомендацій, 7 навчальних посіб-
ників, 2 монографії, 2 патенти на корисні моделі, 
2 свідоцтва на реєстрацію авторського права на 
твір. Слід відзначити нарощування інтенсивності 
видавничої діяльності Людмили Олександрівни: 
кількість її публікацій з року в рік зростає, харак-
тер досліджень поглиблюється, а тематика роз-
ширюється. Різноспрямованість опублікованих 
робіт дає підставу говорити про невпинний по-
шук найбільш актуальних напрямів досліджень, 
що відповідають її професійним інтересам. До 
основних наукових інтересів Л. О. Дорогань-
Писаренко належить удосконалення прийомів і 
методів статистико-економічного аналізу ефек-
тивності господарської діяльності, зокрема в 
сільському господарстві, виявлення тенденцій та 
закономірностей соціально-економічного розвит-
ку України на мікро- й макрорівні та визначення 
пріоритетних напрямів його формування на пер-
спективу. 
Справжній педагог, вже близько тридцяти ро-

ків Людмила Олександрівна ділиться своїми 
знаннями з усіма, хто цього потребує, і по праву 
є одним з найбільш авторитетних та шанованих 
викладачів факультету. Поступово починає фор-
муватися наукова школа молодих науковців, які 
захищають кандидатські дисертації під керівни-
цтвом Л. О. Дорогань-Писаренко. Крім того, як 
член спеціалізованої вченої ради для захисту ди-

сертацій, вона є експертом, консультантом та 
неофіційним наставником багатьох здобувачів 
наукового ступеня кандидата економічних наук. 
Людмила Олександрівна відбулась не лише як 

науковець, але й як управлінець, менеджер у 
найкращому розумінні цих термінів. Ще на по-
чатку професійного шляху проявляється її орга-
нізаційний талант, що розкривається на різних 
адміністративних посадах. У 2008–2015 рр. Люд-
мила Олександрівна очолювала кафедру фінан-
сово-економічного аналізу та статистики, яку в 
2009 році реформує у кафедру економічної теорії 
та економічних досліджень. У 2008 році вона 
обирається на посаду декана факультету обліку 
та фінансів, на якій працює до нині. Чудовий 
організатор, справжній неформальний лідер ко-
лективу, за цей час вона згуртувала навколо себе 
справжню команду однодумців, завдяки якій  
факультет обліку та фінансів за багатьма показ-
никами займає перші місця в академії. За ініціа-
тиви та безпосередньої участі Людмили Олександ-
рівни щороку проводяться міжнародні, всеукра-
їнські та внутрішньовузівські наукові конферен-
ції, семінари, круглі столи, вона є членом редак-
ційної колегії багатьох наукових та науково-
методичних видань. 
Сумлінна плідна праця Людмили Олександрівни 

Дорогань-Писаренко на науково-педагогічній 
ниві вшанована трудовими відзнаками – знаком 
«Відмінник освіти України» (2001 р.) та «Знаком 
Пошани» (2008 р.) Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України.  
Інтелігентність, вишукана елегантність, по-

чуття гумору, щире бажання зберегти і примножи-
ти науково-педагогічний потенціал та матеріально-
технічну базу факультету є складовими неповтор-
ного образу жінки-керівника, яку поважають і 
якою захоплюються. 

30 серпня Людмила Олександрівна святкує 
свій ювілей. Від імені колег та студентів вітаємо 
її з цією датою та бажаємо ювілярці підкорення 
нових вершин і надалі щораз гучніше заявляти 
про свої наукові пошуки, створювати проекти, 
що стануть її новими візитівками як науковця, 
педагога та організатора, якому під силу будь-
яке завдання.  
Ми знаємо, що у Ваших задумах завжди є муд-

рість, у службових справах – професіоналізм та 
підтримка однодумців, у серці – добро від  
людської вдячності. Нехай здійсняться всі Ваші 
творчі плани і кожен Ваш день буде осяяний по-
чуттям любові і взаєморозуміння, а добре здо-
ров’я та гарний настрій стануть запорукою ус-
пішної праці в ім’я розквіту рідної України і 
благополуччя Вашої родини. 
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Усім колективом ми Вас вітаємо, 
Щастя, здоров’я й удачі бажаємо, 

Хай радість приносить Вам кожна година, 
Від горя хоронить молитва свята, 
Щасливою буде життєва стежина 
Для Вас і родини на довгі літа. 

 

Аранчій В. І., ректор академії, професор, 

Рудич А. І., завідувач кафедри економічної 
теорії та економічних досліджень, доцент, 

Єгорова О. В., доцент кафедри економічної 
теорії та економічних досліджень 


