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2006. 16. Горобець О. «Чи буде портрет академіка Михайла
Швайки на українських грошах // P. S.+ Постскриптум
плюс, лютий 2007. — № 1. 17. До 75!річчя Михайла Швай!
ки. У кн.: М. Швайки «Проблеми євроінтеграції і вдоско!
налення грошово!кредитних і валютних відносин».

Салига Сергій Якович — доктор економічних наук,
професор, декан економічного факультету Класичного
приватного університету. Народився 4 листопада 1943
року в с. Дмитрівка Ілійського району Алма!Атинської
області. Українець. Позапартійний.

Салига Сергій Якович почав трудову діяльність у
1961 році підземним робітником шахти ім. Є. Т. Абаку!
мова м. Донецька. Має 2,5 роки підземного стажу. За!
кінчив Донецький політехнічний інститут у 1967 році як
інженер!електрик, у 1986 році — як інженер!економіст.
У 1999 році закінчив Запорізьку державну інженерну
академію як фінансист. За період трудової діяльності у
Донецькому політехнічному інституті з 1968 по 1994 рік
пройшов шлях від асистента до професора, доктора
економічних наук. У Запорізькій державній інженерній
академії працював з вересня 1994 року по серпень 2004
року завідувачем кафедри фінансів. З вересня 2004 року
працює на посаді декана економічного факультету Кла!
сичного приватного університету.

Факультет готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів
з напряму «Економіка та підприємництво». Свої знан!
ня та досвід декан С. Я. Салига спрямовує на організа!
цію на найвищому рівні навчальної, виховної, наукової
та методичної діяльності, що ґрунтується на принципах
гуманізму й демократизму, направлена на виховання
свідомих громадян України, готових до трудової діяль!
ності та відповідальних за долю держави.

Професор С. Я. Салига є провідним фахівцем з дис!
циплін «Основи підприємництва», «Стратегічне управ!
ління», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз».
Результати його наукових досліджень відображаються в
наукових публікаціях, навчальних посібниках, моногра!
фіях та впроваджуються у навчальний процес.

За результатами досліджень він опублікував понад
300 робіт, у тому числі — 27 книг, 60 брошур. Серед
них — 6 навчальних посібників з підприємництва та
фінансів з грифом Міністерства освіти і науки України
(наприклад: «Основи бізнесу», «Управління фінансовою
санацією підприємства», «Фінансовий менеджмент»,
«Фінансовий аналіз», «Економіка та підприємництво»,
«Антикризове фінансове управління підприємством»),
більше 100 методичних розробок з курсового та диплом!
ного проектування, виконання магістерських робіт, ке!

рівництва практикою. Навчальні посібники надруковані
у видавництвах «Центр навчальної літератури», «Про!
фесіонал» (м. Київ) великим тиражем та використову!
ються вищими навчальними закладами України для
підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Лекції С. Я. Салиги проводяться на високому тео!
ретичному та практичному рівні, носять творчий харак!
тер. При викладанні дисциплін він посилається на праці
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, кваліф!
іковано пов’язує теоретичний матеріал з його практич!
ною доцільністю.

Наукові інтереси С. Я. Салиги зосереджені на вирі!
шенні проблем ефективності виробництва та інвестицій!
них і інноваційних проектів. Під його керівництвом захи!
стилося 10 кандидатів економічних наук. На основі дос!
ліджень підготовлено та затверджено на рівні Міністерств
та виробничих об’єднань 11 методичних розробок. Тільки
за останні 5 років С. Я. Салигою опубліковано чотири мо!
нографії. Ці наукові досягнення впроваджені у навчальний
процес, допомагають підвищити якість підготовки фахівців
та краще засвоїти теоретичний матеріал.

Професор С. Я. Салига має високий авторитет серед
керівництва області та міста. У 1997 році він був затвердже!
ний заступником голови обласної ради з питань розвитку
продуктивних сил та виробничих відносин при облдержад!
міністрації, у 2004 році його обрано членом науково!ана!
літичної ради з питань стратегічного розвитку міста
Запорізької міської ради, у 2006 році — членом науково!кон!
сультативної ради постійної комісії з економіки, промис!
ловості та інвестицій Запорізької обласної ради, помічни!
ком депутата обласної ради. Він неодноразово виступав
експертом Міністерства освіти і науки України по ліцензу!
ванню та акредитації вищих навчальних закладів, є членом
двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій.

Як завжди, С. Я. Салига і сьогодні має достатньо
творчих сил та енергії для здійснення задумів і планів,
що постають перед українською освітою та наукою на
благо народу та держави України.

Президія АЕН України та редколегія журналу щиро
бажають Вам творчої наснаги, міцного здоров’я та дов!
гих років плідної праці.

Президія АЕН України, редколєгія
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Збірник праць науковців у галузі економіки. — К.: В!во
Київського міжнародного університету, 2007.

Оксана Овсянникова,
доктор філософських наук.




