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Падерін Іван Дмитрович народився у 1934 році. 
У 1957 році закінчив Уральський політехнічний ін-
ститут за фахом – інженер-металург і був розподіле-
ний на Нижньотагільський металургійний комбінат, 
де працював інженером-дослідником, начальником 
сектору лабораторії наукової організації праці, майст-
ром доменної печі. У 1965-1967 pp. працював експер-
том на Бхилайському металургійному заводі в Індії. 

У 1967 році заочно закінчив Московський інже-
нерно-економічний інститут за фахом - інженер-
економіст підприємств чорної металургії. У 1973 році 
заочно закінчив аспірантуру Свердловського інститу-
ту народного господарства і захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Удосконалення планування й 
організація ремонтів металургійних агрегатів на осно-
ві типових мережних моделей». Результатом дисерта-
ції є срібна медаль Виставки досягнень народного 
господарства СРСР (Автоматизована система мереж-
ного планування капітальних ремонтів металургійних 
агрегатів) За конкурсом прийнятий на посаду стар-
шого наукового співробітника у НДІАчормет  
(м. Дніпропетровськ). У 1975 році переведений нача-
льником відділу Головного інформаційно-обчислю-
вального центру (ГІОЦ) Міністерства чорної металу-
ргії України. 

З 1989 року керівництвом Міністерства був на-
правлений на роботу заступником директора з еко-
номіки Єнакіївського металургійного заводу, а в 1990 
році переведений начальником відділу кон'юнктури 
ринку і світових цін спільного українсько-швей-
царського підприємства «Демос». У 1991 році зайняв 
посаду заступника директора з економіки Дніпропет-
ровського приладобудівного заводу, а потім Дніпро-
петровського силікатного заводу. 

З 1995 р. - викладач Дніпропетровського фінан-
сово-економічного коледжу, з 1998р. - доцент кафед-
ри економіки й підприємництва Дніпропетровського 
державного фінансово-економічного інституту. У 
2000-2003 pp. - завідувач науково-дослідного відділу 
інституту, а з 2003 року - професор кафедри менедж-
менту Дніпропетровської державної фінансової ака-
демії, з 2008 року - завідувач кафедри економіки під-
приємств. Зарекомендував себе досвідченим виклада-
чем та керівником кафедри. На високому теоретич-
ному і методичному рівні проводить навчальний 
процес згідно з положеннями Болонського процесу. 

Кафедра успішно пройшла ліцензування та ак-
редитацію в Міністерстві освіти і науки України.  У 
відповідності з новими вимогами створені всі необ-
хідні навчально-методичні посібники за спеціаль- 
 
 
 
 
 
 

ністю «Економіка підприємства». Колективом кафед-
ри підготовлена до випуску за редакцією к.е.н. проф. 
Н.І.Редіної монографія  «Розвиток малого підприєм-
ництва промислового регіону». 

Падерін Іван Дмитрович активно займається на-
уково-дослідною роботою. Він був науковим керів-
ником двох госпрозрахункових тем на промислових 
підприємствах ( 1999-2001 pp.). Відповідальний вико-
навець міжкафедральних тем: - «Дослідження потен-
ціалу розвитку малого підприємництва в промислово 
розвиненому регіоні» (2003 p.). «Дослідження про-
блем створення системи моніторингу малого підпри-
ємництва в Дніпропетровській області» (2006 p.); 
«Фінансово-економічний і організаційно-правові 
умови ефективного функціонування малого бізнесу в 
промисловому регіоні» (2008 p.), 

«Дослідження соціально-економічних проблем 
промислового регіону» (2010 р.), «Розвиток стратегій 
малого підприємництва промислового регіону» 
(2013 р.). 

 
Падерін І.Д. опублікував понад 100 наукових ро-

біт, у тому числі: п’ять монографій (дві - особисті), 
три навчальних посібники. Ним підготовлена та за-
хищена докторська дисертація за темою: «Підвищен-
ня економічної ефективності промислового підпри-
ємства» за фахом 08.00.04 — «Економіка та управлін-
ня підприємствами» (переробна промисловість), за 
результатами якої підтверджений економічний ефект 
склав 12,6 млн.грн. 

Падерін І.Д. є науковим керівником аспірантів 
та здобувачів наукового ступеня кандидата економіч-
них наук: Дякова Г.Б., Бойко К.В., Скрипника К.М., 
Романова О.В., Савельєва І.В. Під його керівництвом 
була захищена у 2012 році кандидатська дисертація 
здобувачем Сорокою К.О., підготовлена до захисту 
кандидатська дисертація аспіранта Корнецького А.О. 
Під керівництвом Падеріна І.Д. працює над напи-
санням докторської дисертації к.е.н., професор кафе-
дри Ватченко О.Б. 

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок 
у справу підготовки фахівців для фінансових органів 
Падерін І.Д. нагороджений почесною грамотою Міні-
стерства фінансів України (2008 рік) та пам’ятною 
медаллю «За заслуги перед містом» (2009 рік). 

За цей час зарекомендував себе як творчий фахі-
вець, талановитий викладач, шанована людина в ко-
лективі. Має досить активну і виважену громадську 
позицію як науковця, педагога та відомого вченого в 
галузі економіки. 
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