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ВІД УКЛАДАЧІВ

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київ-
ського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана» присвячений доктору економічних наук, професору
кафедри економіки агропромислових формувань, заслуженому
діячу науки і техніки України Віталію Миколайовичу Нелепу.

Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність відомого віт-
чизняного вченого і викладача Віталія Миколайовича Нелепа
розкрито у вступній статті, підготовленій доктором економічних
наук, професором кафедри економіки агропромислових форму-
вань, академіком Національної академії аграрних наук України
Василем Гавриловичем Андрійчуком, кандидатом економічних
наук, професором кафедри економіки агропромислових форму-
вань Миколою Йосиповичем Хорунжим, кандидатом економіч-
них наук, професором, завідувачем кафедри обліку, аналізу та
аудиту в АПК, деканом факультету економіки АПК Михайлом
Миколайовичем Коцупатрим. Продовжує біографічний нарис ви-
датний вчений економіст-аграрник, доктор економічних наук,
професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і тех-
ніки України Володимир Васильович Юрчишин.

Про видатного вченого розповідають його учні та послідовни-
ки: доктори економічних наук, професори – Сергій Іванович
Дем’яненко та Олександр Олександрович Єранкін; кандидати
економічних наук, доценти – Олександр Олександрович Садов-
ник та Оксана Мілентіївна Висоцька. Завершує біографічний
нарис добірка поздоровлень друзів та колег до 70-річчя від дня
народження Віталія Миколайовича Нелепа.

Джерелом матеріалу для покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• покажчик друкованих праць Віталія Миколайовича Нелепа;
• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність В. М. Нелепа.
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Для зручності користування біобібліографічним покажчиком
укладачами підготовлені допоміжні покажчики:

• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць В. М. Нелепа;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав

участь В. М. Нелеп.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національ-
ної парламентської бібліотеки України та інших державних біб-
ліотек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик
містить 251 бібліографічний опис. Матеріал покажчика система-
тизований за видами опублікованих видань: монографії, підруч-
ники та навчальні посібники, статті з наукових збірників та пері-
одичних видань тощо за прямою хронологією публікацій.

Більшість публікацій, що ввійшли до покажчика, опрацьовано
de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з
чинними державними стандартами, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання».

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
всіх, хто цікавиться науковим доробком відомого українського
вченого та його внеском у розвиток економічної науки та освіти.
Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.

Висловлюємо щиру вдячність професору Віталію Миколайо-
вичу Нелепу за плідну співпрацю і допомогу в підготовці біобіб-
ліографічного покажчика.
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НАРИС
НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА НЕЛЕПА

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України Віталій Миколайович Нелеп – відомий у науко-
вих колах нашої країни та за її межами вчений у галузі аграрної
економіки. Особливо важлива його роль у розробці теорії і прак-
тики перспективного і поточного планування на аграрних під-
приємствах.

Його відданість аграрній економіці значною мірою обумовле-
на селянським корінням. З діда-прадіда він родом з Овруччини
Житомирської області, а по маминій лінії – із селянської сім’ї
Артеменків Білоцерківщини Київської області. Його дитинство,
що пройшло в селі, а також робота в колгоспі заклали той фун-
дамент, який визначив його майбутній шлях, шлях вченого-
аграрника за переконанням.

Від діда Якова Павловича і бабусі Одарки Йосипівни Віталій
здобув перші навички і повагу до нелегкої селянської праці, від ма-
ми Ірини Василівни, вчительки української мови і літератури – лю-
бов до поезії, літератури, мистецтва, від батька Миколи Яковича,
головного бухгалтера сільпо – перші незвичні слова «баланс, де-
бет, кредит, план, звіт», які згодом стали звичним науковим
інструментом.

Народився Віталій Миколайович Нелеп 7 листопада 1938 р.
(де-юре 1937 р.) у типовому поліському селі Покалів Овруцького
району, що зародилося на мальовничому Овруцько-Словечансь-
кому кряжі. Перші роки дитинства пройшли у жахіттях війни
1941–1945 рр. Батько був на фронті. Село окупували німецько-
угорські завойовники і тільки у 1943 р. його звільнили партизани
генерала Олександра Сабурова.

У 1944 р. Віталій у віці п’яти років пішов до Покалівської
середньої школи. Після закінчення її зі срібною медаллю у 1954 ро-
ці вступив до Київського фінансово-економічного інституту на
факультет «Економіка сільського господарства». Умови навчання
і життя були непрості: навчались у другу і третю зміни в школах,
жили по «кутках». Але студенти одержали якісну професійну
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освіту, передусім завдяки незабутнім професорам і доцентам.
«Економіку сільського господарства» викладав Олексій Пилипо-
вич Канєвський, «Організацію і планування» – Юрій Дмитрович
Добриловський і Микола Павлович Хотенко, «Бухгалтерський
облік» – Прокіп Петрович Німчинов, «Землеробство» і «Рослин-
ництво» – Михайло Костьович Павленко, «Статистику» – Йосип
Саулович Пасхавер.

У 1958 р. Віталій Нелеп із відзнакою закінчив інститут і одер-
жав призначення в Житомирську обласну планову комісію.
Власне там сформувалось його бачення і важливість планово-
аналітичної роботи в системі управління.

Вирішальним кроком у його житті був перехід у 1959 р. на ро-
боту головним економістом колгоспу «Пам’яті Леніна» Жито-
мирського району. На той час це було велике багатогалузеве і ви-
сокоефективне господарство. У країні воно було знане ще й
власними промисловими виробництвами: консервний і цегельний
заводи, лісопильня, вальцювальний і разовий млини, теплиці. Та-
ка багатофункціональність аграрного підприємства заклала під-
валини до розуміння суті агропромислової інтеграції, міжгалузе-
вих відносин, необхідності здійснення загального та галузевого
планування, надання йому ознак збалансованості та перспектив-
ного бачення. Варто також наголосити, що в той період відбував-
ся масовий перехід колгоспів від трудоднів до грошової оплати
праці, запроваджувався внутрішньогосподарський розрахунок. А ці
якісні зміни у виробничих відносинах як ніколи раніше забезпе-
чувались здійсненням загальногосподарського та внутрішньогос-
подарського планування як основи управління підприємством.

І знову молодому спеціалістові поталанило на вчителів: голо-
вою колгоспу був досвідчений менеджер (хоч тоді і не знали та-
кого слова) Федір Остапович Ковальчук, головним агрономом
Григорій Михайлович Мурашевський, головним зоотехніком
Григорій Федорович Маргалюк. Це була справжня школа життя і
професійного зростання, відбувся своєрідний симбіоз практики і
теорії. Якраз звідти майбутній професор і завідувач кафедри
виніс глибоку впевненість у необхідності фундаментальної прак-
тичної підготовки фахівців, глибокого знання технології та орга-
нізації, планування і контролю виробництва, систем оплати праці
і матеріального стимулювання, бухгалтерського обліку, а також
вміння працювати з людьми.

Усе це стало підґрунтям для вступу до аспірантури (1962)
кафедри економіки та організації сільського господарства Київсь-
кого інституту народного господарства. На відміну від багатьох
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інших аспірантів, Віталій Миколайович вступив до аспірантури з
метою глибокого наукового опрацювання особисто обраної теми
«Ефективність промислових виробництв у сільськогосподарсь-
ких підприємствах», про що свідчили надруковані статті. Ті роки
ввійшли у вітчизняну наукову діяльність як початок бурхливого
розвитку оптимального планування, зокрема з використанням лі-
нійного програмування. За порадою наукового керівника
М. П. Хотенка тему дослідження визначили як «Планування
оптимального складу машинно-тракторного парку колгоспу».
Слід підкреслити, що в той час така наукова робота на кафедрі
була піонерською, бо вимагала широкого практичного обізнання
основ комплектування технічних ресурсів в аграрному виробниц-
тві з глибоким розумінням економіко-математичного моделю-
вання. Перші знання з лінійного програмування та оптимального
планування давали тоді ще молоді, а потім відомі вчені Інституту
кібернетики Володимир Михалевич і Наум Шор. Практичні
навички застосування економіко-математичних методів Віталій
Миколайович набув у НДІ математики Сибірського відділення
АН СРСР, який очолював академік Леонід Віталійович Канторович
– майбутній лауреат Нобелівської премії, яку одержав якраз за
внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів.

Досвід практичної роботи у сфері планування, достатньо ква-
ліфіковане володіння економіко-математичними методами дало
можливість своєчасно завершити й успішно захистити дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Відтоді планування стало головним напрямом наукової, педаго-
гічної та практичної діяльності Віталія Миколайовича. З часу за-
рахування його у 1965 р. на роботу на кафедрі економіки та орга-
нізації сільського господарства він пройшов усі щаблі – від
асистента до професора і завідувача кафедри (1982–2004 рр.). Він
освоїв різноманітні сфери планування – від поточного, перспек-
тивного до стратегічного планування й управління проектами, від
планування окремих галузей господарства до підприємств у ціло-
му, від планування на сільськогосподарських підприємствах до їх
виробничих об’єднань, а також в агропромислових формуваннях.

Сьогодні є всі підстави стверджувати, що саме В. М. Нелеп
став засновником і організатором науково-педагогічної школи
планування на аграрних підприємствах.

Особливо слід виокремити його наукові розробки щодо вдос-
коналення методології і методів планування. Зокрема, уперше в
аграрній економіці було досліджено проблему оцінки якості пла-
нів: виокремлена система показників якості планів (надійність,
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ефективність і напруженість), методика її оцінки та способи
управління. Особлива увага зверталась на ув’язку планування із
стимулюванням.

Науковою новизною і практичною значущістю виділяються
також наукові розробки Віталія Миколайовича у сфері плануван-
ня промислових виробництв у сільськогосподарських підприємс-
твах – від обґрунтування їх вибору та розмірів до планування
обсягів виробництва, асортименту продукції, її собівартості та
рентабельності. Такими ж є наукові дослідження автора щодо
особливостей планування в особистих господарствах населення.
Зауважимо, що розробки автора в цій царині наукових дослід-
жень у свій час були піонерськими, тобто такими, які по-новому
ставили проблему агропромислової інтеграції. До цього слід ще
додати широку обізнаність автора із практикою міжгалузевих
відносин, яку він вивчив під час стажування в Чехословаччині.

Необхідно також зазначити, що В. М. Нелеп належить до ко-
горти тих вчених-аграрників, які послідовно вивчають проблеми
аграрної економіки безпосередньо на підприємствах, в агропро-
мислових формуваннях, управлінських структурах не лише
України, а й інших країн (Словаччина, Німеччина, Франція, Фін-
ляндія).

Окремо слід сказати про високу ефективність зарубіжних нау-
кових стажувань вченого, а також польових досліджень в інших
країнах і особливо в Україні. Першим було 10 місячне стажування
в Братиславській вищій економічній школі (1966–1967 рр.) під ке-
рівництвом професорів Штефана Фішера і Фелікса Гутніка.
Це були роки відродження демократії після сталінського деспо-
тизму.

Особливо цінним був узагальнений словацькими колегами до-
свід роботи західноєвропейських фермерів і сільськогосподарсь-
ких кооперативів. Потім були наукові стажування в університеті
м. Констанц (ФРН), лекції на запрошення Інституту бізнесу Гель-
сінського університету (Фінляндія) і університету м. Хаген
(ФРН), численні польові дослідження у Франції.

Під час цих поїздок був узагальнений досвід роботи молочних
фермерських господарств і молочних кооперативів із заготівлі,
переробки і реалізації молока у Фінляндії та Франції, цукробуря-
кових кооперативів у ФРН, зернопереробних у Франції. Це все
лягло в основу підготовлених вченим проектів Закону України та
Указу Президента України «Про особливості приватизації майна
в АПК», у численних публікаціях і широко використовувалось у
навчальному процесі.
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В останні десятиріччя у зв’язку з бурхливим розвитком в
Україні аграрних і агропромислових холдингів і нарощуванням
експорту продукції агропродовольчого сектору Віталій Микола-
йович головну увагу звернув на дослідження проблеми комплек-
сного підходу до оцінки ефективності її трьох складових: еконо-
мічної, соціальної та екологічної – використання результатів
такої оцінки під час планування стратегії розвитку агропродо-
вольчого комплексу, у першу чергу продуктово-ринкової страте-
гії, експорту продукції сільського господарства і харчової проми-
словості, а також обґрунтуванню перспективних, ефективних
організаційно-правових форм господарювання на селі. Власне це
і характеризує сучасний пріоритет вимог економіста-аграрника.

Його власна розробка проблеми планування характеризується
комплексністю та орієнтована не тільки на дослідження теоретич-
них та методичних питань, а й на розв’язання проблеми запро-
вадження результатів наукових досліджень у практику плануван-
ня як окремого підприємства: розробка перспективних планів
організаційно-господарського влаштування, бізнес-планів, інвес-
тиційних проектів і т. п., так і діяльність Міністерства аграрної
політики і продовольства України. Зокрема, під керівництвом і
за редакцією вченого та участю співробітників університету
доцентів М. І. Сидоренка і Г. Г. Нама, протягом вісімдесятих ро-
ків щорічно на замовлення готувались методичні поради і
бланки планів підприємств, їхніх внутрішньогосподарських під-
розділів.

У наукових колах поширена версія, що активний вчений за
своє життя кожні десять років змінює або істотно коригує напрям
своїх наукових досліджень. Аналіз наукових праць Віталія
Миколайовича за 1961–2014 рр. підтверджує цю версію. Так, у
60-ті роки минулого століття він займався плануванням оптима-
льного складу машинно-тракторного парку аграрних підприємств
та організацією його ефективного використання. Наступне деся-
тиріччя було присвячене оцінці та плануванню оптимальної галу-
зевої структури аграрних підприємств. Вісімдесяті роки – пробле-
ма перспективного планування сільськогосподарського вироб-
ництва в умовах міжгосподарської кооперації. Паралельно всі ці
роки, включаючи 90-ті і перше десятиліття нинішнього століття,
вчений досліджував і активно використовував як у навчальному
процесі, так і у впровадженні у виробництво питання теорії, ме-
тодології, методів та організації поточного планування на сільсь-
когосподарських підприємствах. Це вилилось, зокрема, у підго-
товці підручника «Планування на аграрному підприємстві» (два
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видання), низки навчально-методичних посібників для самостійного
вивчення дисципліни, розробці і впровадженні бізнес-планів.

Останнє десятиріччя (2004–2014 рр.) вчений повернувся до
стратегічного планування розвитку агропродовольчого комплек-
су України, зокрема обґрунтування продуктово-ринкової його
стратегії. При цьому особлива увага приділена перспективам
експорту продукції сільського господарства і харчової промисло-
вості України. З цією метою здійснено аналіз рівнів та структури
експорту такої продукції різних країн світу (США, Нідерланди,
Франція, Аргентина), які займають перші місця за цими показни-
ками у світі. Практичне значення мають дослідження вченого
щодо обґрунтування ефективних перспективних організаційно-
правових форм господарювання на селі.

Глибокі науково-теоретичні розробки В. М. Нелепа, в поєднанні
з реалізацією їх на практиці, дозволили утвердити в науковому се-
редовищі науково-педагогічну школу, а захист у 1982 р. докторської
дисертації на тему «Проблеми перспективного планування сільсь-
когосподарського виробництва в умовах міжгосподарської коопе-
рації» поставив його в ряд відомих вчених-аграрників.

Заснована ним науково-педагогічна школа стала базою підго-
товки двох докторів економічних наук – С. І. Дем’яненка та
О. О. Єранкіна – і семи кандидатів економічних наук. У сфері
аграрної економіки Віталій Миколайович є автором 7 особистих і
колективних монографій, 13 підручників і навчальних посібни-
ків, 93 наукових статей. Йому безпосередньо належить розробка і
впровадження в навчальний процес дисциплін «Планування на
аграрному підприємстві» та «Управління проектами».

Взагалі, коли йдеться про В. М. Нелепа як вченого аграрника-
економіста, то на особливу увагу заслуговує його діяльність як
завідувача кафедри, якій він присвятив понад 22 роки. Діяльність
його як керівника кафедри в ці роки збігається з тим періодом
історії незалежної України, коли активно проводилась ринкова
трансформація економіки, розпочалася перебудова університет-
ської освіти, коли потрібно було в стислі строки кардинально пе-
ребудувати навчальний процес, організувати його науково-
методичне забезпечення з урахуванням вимог Болонського про-
цесу та дворівневої підготовки економістів: бакалавр, магістр.
Зокрема, під його керівництвом та за безпосередньою участю на
кафедрі були сформовані спеціалізації: «Аграрний менеджмент» і
«Економіка агропромислових формувань». Із цією метою були
опрацьовані бакалаврські і магістерські навчальні програми, і, що
найголовніше, студенти були забезпечені необхідним набором
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підручників, навчальних посібників, практикумів. У цей саме час
кафедра однією з перших повністю перейшла на викладання дис-
циплін українською мовою.

Особливо слід відзначити активну участь вченого у державній
атестації наукових працівників та законотворчій діяльності. Три-
валий час він був членом експертної ради ВАК України, працю-
вав у фахових радах із захисту дисертацій, брав безпосередню
участь у розробці проектів Законів України та Указів Президента
України. Одноосібно і спільно з колегами готував доповідні за-
писки та пропозиції до Кабінету Міністрів України, Міністерства
аграрної політики, Міністерства економіки з актуальних питань
розвитку українського села, аграрної економіки, експорту продукції
агропродовольчого комплексу.

Організаторська та наукова діяльність В. М. Нелепа потребує
певної деталізації та оцінки, бо вона настільки різноманітна, що
тільки за його прикладом та участю кафедрі вдалось згуртуватись
навколо нових завдань, що диктувались входженням університету
в Європейський університетський простір, забезпечити високий
рівень навчального процесу.

Власне така високоінтенсивна робота кафедри була запропо-
нована ним з перших днів як у царині підготовки навчальної лі-
тератури, так і викладацьких кадрів. Без перебільшення можна
стверджувати, що той високий інтелектуальний потенціал, яким
нині характеризується кафедра, був сформований безпосередньо
за роки очолювання кафедри В. М. Нелепом.

Варто підкреслити, що значний внесок у становлення спеціа-
льності «Планування сільського господарства» – удосконалення
навчальних планів, підготовки програм нових дисциплін і т. п. –
Віталій Миколайович зробив у 80-ті роки минулого століття,
коли очолював при Міністерстві вищої і середньої освіти тодіш-
нього СРСР Всесоюзну секцію зазначеної спеціальності, яка об’єд-
нувала 16 інститутів народного господарства всієї країни.

Якраз тоді за його редакцією та участю був підготовлений
унікальний навчальний посібник російською мовою «Экономика,
организация и планирование АПК» (27 друк. арк.), що відзначався
науковою і навчальною цінністю, був виданий в СРСР уперше і
використовувався іншими інститутами. У ньому знайшли
розв’язання нові для того часу питання, що стосувалися розвитку
економіки АПК, які не втратили актуальності й дотепер. У КНЕУ
ця дисципліна вивчається і нині.

Взагалі, відколи В. М. Нелеп очолив кафедру, науково-
педагогічний колектив зумів організувати свою роботу так, аби
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навчання студентів було підпорядковане проблемам розвитку
аграрної економіки і вдосконаленню всього навчально-виховного
процесу.

На кафедрі були здійснені кроки, які дали можливість сфор-
мувати потужний науково-педагогічний потенціал, здатний взяти
на себе відповідальні завдання щодо підвищення якості навчання
та безпосередньої участі колективу в наданні науково-пошукової
допомоги аграрному виробництву.

Професор В. М. Нелеп і викладачі кафедри твердо стали на
шлях підготовки фахівців з міжгалузевим характером мислення.
Саме під його керівництвом в навчальний процес послідовно
запроваджувались дисципліни ринкової орієнтації, і кафедра пе-
рейшла на підготовку економістів-аграрників бакалаврського і
магістерського рівнів підготовки. І тут особливо слід визначити
роль завідувача кафедри в організації в досить стислі строки пов-
ного навчально-методичного забезпечення всіх нових дисциплін.
Ще одна відчутна риса роботи кафедри у ті часи – це широка
участь викладачів у наданні консультаційної допомо-
ги аграрним підприємствам, проведенні безпосередньо на вироб-
ництві науково-практичних конференцій, залученні провідних
вчених кафедри до підготовки на державному рівні законодавчих
актів, розширенні аспірантури кафедри та започаткування докто-
рантури.

Оцінюючи роль В. М. Нелепа як завідувача кафедри в цілому,
можна виокремити такі якісні зміни.

По-перше, він став організатором і засновником науково-
педагогічної школи з планування на аграрних підприємствах і в
агропромислових формуваннях. Підготовлені і видані ним підруч-
ники в царині планово-аналітичної роботи застосовуються прак-
тично в усіх університетах України, які здійснюють підготовку еко-
номістів-аграрників. Під його безпосереднім керівництвом сім осіб
успішно захистили кандидатські дисертації, а двоє – С. І. Дем’яненко
та О. О. Єранкін – стали докторами економічних наук.

По-друге, кафедра першою серед навчальних закладів, що
готують економістів-аграрників, опрацювала навчальні програми
і навчальні плани, які відповідають вимогам Болонського проце-
су та потребам ринкової економіки. З усіх нових навчальних дис-
циплін кафедрою підготовлені підручники та навчально-
методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін, які
стали надбанням для інших навчальних закладів.

По-третє, вчені кафедри опрацьовують наукові теми, які
визначаються беззаперечною новизною, оригінальністю та аргу-
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ментованими рекомендаціями. Цьому підпорядкована також те-
матика магістерських дипломних робіт. Уже в традицію ввійшла
практика проведення на базі кафедри міжуніверситетських
науково-теоретичних конференцій професорсько-викладацького
складу, аспірантів та студентів.

По-четверте, для кафедри стала вже невід’ємною участь
професорсько-викладацького складу в наданні консультативної
допомоги аграрним підприємствам, агропромисловим формуван-
ням та державним і самоврядним управлінським структурам
агропромислового комплексу України.

По-п’яте, визначальним для кафедри є взятий курс на самовід-
творення науково-педагогічних кадрів. Досить зазначити, що в
нинішньому складі професорсько-викладацького персоналу по-
над 90% – випускники кафедри, серед яких 1 академік, 5 докторів
і професорів, 9 кандидатів економічних наук. Такий науковий
потенціал кафедри сформувався якраз у ті роки, коли очолював
кафедру В. М. Нелеп.

Особливо слід відзначити суттєвий внесок професора В. М. Не-
лепа в естетичне виховання студентів та гуманізацію економічної
освіти. У 2013 р. опубліковано посібник «Економіка і мистецтво»
(12 друк. арк.), в якому узагальнено 50-річний власний досвід
і досвід колег-викладачів КНЕУ та інших університетів з активізації
навчального процесу, використання різних видів мистецтва (обра-
зотворчого, поетичного, театрального, музичного та інших) у на-
вчальному процесі, залученні студентів до «прекрасного».
Узагальнено також досвід роботи кураторів академічних груп.
Усе це знайшло відображення у «Методичних матеріалах, пора-
дах та рекомендаціях для виховної роботи кураторам академіч-
них груп», а також у низці публікацій в газетах «Економіст»,
«День» та інших.

Сам затятий театрал і турист, він організовував десятки відві-
дань музеїв, театрів, екскурсій по Шевченківським та іншим ви-
значним місцям України як для студентів, так і колег-кафедралів.
При цьому це, як правило, поєднувалось з виробничим навчан-
ням: перша половина дня на полях і фермах передових госпо-
дарств, а друга – Чернеча гора в Каневі, дендропарк «Олександ-
рія» у Білій Церкві, єдина в Україні школа Кобзарського
мистецтва в с. Стрітівка Кагарлицького району.

Віталій Миколайович заслужено користується повагою серед
студентів і викладачів університету, наукової громадськості, а
також серед керівників і спеціалістів підприємств та органів
управління АПК. Він бере активну участь у громадському житті
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університету, неодноразово обирався до керівних органів його
громадських організацій. Тому цілком заслужено він нагородже-
ний Почесними грамотами університету, був занесений на Дошку
пошани КІНГу, а згодом йому було присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник КНЕУ».

За досягнення в науковій і педагогічній діяльності, сумлінну і
плідну працю Віталію Миколайовичу Указом Президента Украї-
ни було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України», у 2011 р. Міністерством освіти і науки України
його відзначено знаком «Відмінник освіти України», у 2002 р.
Почесною Грамотою Президії Української академії аграрних
наук, у 2003 р. – Подякою Кабінету Міністрів України. За сум-
лінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококвалі-
фікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність
Віталій Миколайович неодноразово нагороджувався Почесними
грамотами та іншими відзнаками Міністерства аграрної політики
України, Міністерства освіти і науки України та інших організа-
цій. Окремо слід сказати про високу людяність, душевну доброту
та мудрість професора.

Не можна обійти ще одну його рису – відданість професії і
нестримне бажання навчати цього всіх інших. Він не може обходи-
тись без найтісніших зв’язків з аграрним виробництвом, з діяльністю
управлінських структур різних рівнів, критичного ставлення до
дилетантського розуміння аграрно-економічних проблем. Саме то-
му він практично щодня в дорозі – до наукових установ, бібліотек,
редакцій журналів і газет, сучасних агропромислових формувань.

Ця жага до безперервного пізнання і є його ознакою, що дає
підставу стверджувати: професор В. М. Нелеп – це вчений і
педагог, економіст і естет, людина сучасності із прискіпливим
поглядом у майбутнє.

В. Г. Андрійчук, доктор економічних наук,
професор кафедри економіки агропромислових формувань,

академік Національної академії аграрних наук України,
М. Й. Хорунжий, кандидат економічних наук,

професор кафедри економіки агропромислових формувань,
М. М. Коцупатрий, кандидат економічних наук,

професор, декан факультету економіки АПК,
завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
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БAГАТОВИМІРНА НЕВИМІРНІСТЬ
ПОСТАТІ ПРОФЕСОРА ВІТАЛІЯ НЕЛЕПА

Ймовірніше усього, нетрадиційне словосполучення «багато-
вимірна невимірність» може сприйматися (сприйматиметься)
неоднозначно. Як приходилось вже чути, через його нелогічність.
Заперечувати проти цього було б невиправдано. Бо, як кажуть, у
ньому щось таке є. Але мені не відомий мовний замінник, який
допоміг би подати особисте бачення Віталія Миколайовича
Нелепа саме таким, яке вкладаю в цю нетрадиційну, умовно ка-
жучи, категорію. Бачення, яке склалось і утвердилось у мені за
кілька десятиліть, відколи доля спочатку просто звела нас, а зго-
дом надала нашим життєвим і науковим стосункам найкращих
форм і змісту, які продовжуються й зараз.

Водночас більше ніж очевидним в моєму уявленні є те, що пе-
вною мірою багатовимірні бачення людини можуть бути прийня-
тним для кожного з нас. Бо всі ми Природою, ще на генному рів-
ні, через батьків «запрограмовані» бути багатосутнісними і, як
наслідок цього, багатовимірними, з властивими кожному індиві-
дуалізованими ознаками, рисами, особливостями, які далеко не
завжди піддаються конкретним вимірам.

Надалі така генна основа під впливом сукупності обставин
розвивається, збагачується, умовно кажучи, матеріалізується і
набуває стосовно кожної людини індивідуалізованої своєрідності,
завдяки якій вона (людина) в кінцевому рахунку посідає певне
місце в соціумі і виконує в ньому визначену для нього (обрану
ним) відповідну функцію. Винятково важливим, або й найважли-
вішим у цьому, є очевидність і об’єктивна неминучість того, що
одним із фундаторів, або й головним фундатором, кожного тако-
го місця є безпосередньо кожний конкретний індивідуум-само-
творець. Бо з певного часу його зростання, формування й утвер-
дження в соціумі все життя відбувається з його безпосередньою
участю. Більше того, під його конкретним впливом, за його конк-
ретним вибором і велінням. Мені не дано знати про всі можливі
індивідуальні риси, ознаки, особливості, характеристики, крите-
рії, вимірники і конкретні виміри великого розмаїття індивіду-
умів. Тож обмежусь спробою прикласти означені бачення до од-
ного носія такої багатовимірності.

Буду радий, якщо читач цього матеріалу не вбачатиме у ньому
посягання автора на оригінальність пізнання людинотворення.
Справа істотно простіша. Такі бачення – ніщо інше, як одне з
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відображень спроби пізнання витоків і особливостей еволюції
становлення, утвердження і досягнення високого місця у вітчиз-
няній науково-педагогічній сфері постаті Віталія Миколайовича
Нелепа – доктора економічних наук, професора, визначного віт-
чизняного економіста-аграрника, водночас такою ж мірою відо-
мого своєю педагогічною роботою. Його я, крім іншого, доступ-
ною мені мірою з певною умовністю ідентифікую з головним, у
моєму баченні, економічним вишем нашої країни – Київським
національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. З
його фундаментально важливою цілісністю науково-педагогічної
діяльності, яка, крім інших найкращих ознак, характеризується
послідовно інноваційною глибиною, багатопрофільністю і масш-
табністю. У ньому він успішно, уміло, з великою творчою науково-
педагогічною віддачею і відповідальністю (передусім перед
собою) пройшов нелегкий шлях від студента до доктора еконо-
мічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України, багаторічного керівника однієї з базових кафедр. Ще
порівняно молодим для такого рангу, очоливши її після найкра-
щих фундаторів і розбудовників, він підняв її на новітній, скажі-
мо так – науково-педагогічно-інноваційний рівень, і передавши її
з часом у надійні руки одному зі своїх учнів, продовжує примно-
жувати її педагогічно- і науковостворювальний потенціал.

Одне з авторських узагальнень того, що вдалось пізнати в
особистості Віталія Миколайовича, стосується того, що одержа-
вши від Природи потужно-створювальний генофонд багатьох по-
колінь праселянських родів, він зацікавлено, високопродуктивно,
з великою віддачею використовував і примножував його у проце-
сах самотворення. Воно супроводжувалось великою сукупністю
складових, які чітко проявляються у його бутті, осердям якого є
його творча діяльність:

• духовних і душевних;
• наукових і педагогічних;
• гуманітарних, інтелектуальних й інтелігентних;
• мовних, народно-культурних і культурологічних у всій їх

сукупності;
• життєлюбних і життєзабезпечуючих;
• сільсько-селянських з усіма їх фундаментально-створюваль-

ними ознаками;
• безпосередньо виробничо-господарських та іншими.
В них чітко і глибоко виявляється двоєдиність взаємотворен-

ня: він базувався на них і збагачував їх, а вони, не залишаючись у
боргу перед ним, у свою чергу творили його.
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Кожна з них, крім усього іншого, маючи властивий їй створю-
вальний потенціал, зміст і характер його прояву, формує і роз-
криває ступінь можливості її пізнання, у тому числі, як це має міс-
це у нашому випадку, з позицій «багатовимірної невимірності».

Вже доводилось писати, що велінням Бога Доля все життя не
тільки оберігала (без цього не вдалось би добути до сьогодення),
а й пестила мене, у тому числі невимірно важливими і цінними
дарунками. Особливе місце серед них посідали і продовжують
посідати Постаті, завдяки яким мав і продовжую мати можли-
вість знати, пізнавати і збагачуватись їх знаннями, мудрістю, ду-
ховністю. Без них, якщо через обставини не завжди, коли у цьому
була глибока потреба, вдавалось зустрітись або хоч би поспілку-
ватись з ними на відстані, життя стає скучнішим і безбарвнішим.

Таких постатей на моїй життєвій науковій (науково-педаго-
гічній) царині було і є, можливо, менше, ніж хотілось би. Але все
ж вони скрашували і продовжують робити це й зараз, моє буття, з
ризиком для себе брали мене під захист у найважчі і найзагроз-
ливіші для мене періоди і допомогли бути ще й зараз. Немає що-
найменшої можливості і потреби згадувати про усіх з них. Тому
обмежусь з цього приводу лише іменами тих, чия науково-
педагогічна діяльність повною мірою чи частково пов’язана з
Університетом імені Вадима Гетьмана. Почну з видатного вітчиз-
няного економіста-аграрника, академіка Олексія Мусійовича
Онищенка. Щирого друга і наукового побратима, з яким мав ща-
стя чверть століття співпрацювати в царині формування пост-
радянської аграрної політики й реформування аграрних відносин.
Після його відходу в Інший світ вже кілька років продовжую
відчувати у Києві певну пустку. До особистостей такого рівня
належить також один із найвідоміших сучасних вітчизняних еко-
номістів-аграрників, професор цього ж університету, академік
Національної академії аграрних наук України, мій земляк із
Шаргородщини, що на Вінниччині, Василь Гаврилович Андрій-
чук. У свій час коло таких Постатей поповнилось Віталієм Мико-
лайовичем Нелепом. Чому не перестаю радуватись.

Доля звела мене спочатку з його іменем заочно, а невдовзі –
безпосередньо у 70-х роках. Працюючи у різних вищих навчаль-
них закладах, ми досліджували і викладали споріднені проблеми:
він – планування у сільському господарстві і в АПК, я – органі-
зацію й управління у цих же сферах. Вже тоді не можна було не
помітити схильності Віталія Миколайовича до системного, цілісно-
єдиного дослідження сільськогосподарського й агропродоволь-
чого виробництва на міжгалузевих планових, організаційних і
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управлінських засадах. Вже на той час такі його наукові бачення
мали, мовлячи по-сучасному, послідовно інноваційну підпоряд-
кованість. Все це прослідковувалось у нього дуже чітко, ціле-
спрямовано і стратегічно орієнтовано. Відповідним чином воно
сприймалось і оцінювалось. І вже з відстані часу достатньо
підстав стверджувати, що такі тодішні його теоретичні і науково-
прикладні новації були одним із найбільш помітних і важливих
внесків у розвиток аграрно-економічної науки і практики.

У середині 80-х років наші наукові дослідження пересікались
безпосередньо. Найпомітніше це проявилось під час видання ко-
лективної монографії «Науково-технічний прогрес у сільському
господарсті: планування, управління, ефективність». З цього
приводу мені вже доводилось писати, та виправдано буде повто-
рити ще раз: у тому, що книга за різними відгуками вдалась і бу-
ла схвально сприйнята в науковому середовищі і знайшла вихід у
практику, особливо помітним був внесок Віталія Миколайовича.

На завершення огляду деяких особистих бачень Постаті Віта-
лія Миколайовича Нелепа обмежусь таким. Жодним вимірником
не може бути виміряна його любов до села, не лише до
рідного Покальова, що на Житомирщині, а й до усього сільсько-
селянського сектору країни. Праселянський нащадок багатьох
селянських поколінь він і у професорському ранзі духом і науково-
педагогічними справами залишається селянином. У моєму
баченні все, що Віталій Миколайович вже зробив і продовжує
робити, варте того, щоб йменувати і оцінювати його поклонінням
Селу і Селянам. Хай щастить йому у цьому, як і у всьому іншо-
му, й надалі.

Володимир Васильович Юрчишин,
доктор економічних наук, професор,

академік НААН України,
заслужений діяч науки і техніки України
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ВЧЕНИЙ, ВЧИТЕЛЬ, ВИХОВАТЕЛЬ
ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ НЕЛЕП

Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, – он будет лучше того учителя, кото-
рый прочел все книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к учени-
кам, он – совершенный учитель.

Л. Толстой

Перша риса, яка асоціюється з Віталієм Миколайовичем, – це
любов. Любов до України, Батьківщини, роду, родини. Сила
цього почуття у Віталія Миколайовича така велика, що дає
натхнення і терпіння вкладати в голови студентів найважливіші
людські цінності, розуміння, що ми, студенти, аспіранти – май-
бутня культурна еліта країни, ми зобов’язані стати Людьми з ве-
ликої літери, а не лише спеціалістами своєї справи.

Любов до роботи, економіки і до села у Віталія Миколайовича
перетворюється на особливий ентузіазм запалити таке саме по-
чуття в нас, ще студентів, але вже і майбутніх спеціалістів. Кожне
заняття з «планування» проходило не просто як вивчення і засво-
єння матеріалу, а як крик душі до необхідності кращого майбут-
нього українського села і сільського господарства, розвитку
тваринництва, різних виробництв і промислів на селі, підприєм-
ництва й обов’язкового збереження вікових традицій села.

Особливо хочеться виділити любов Віталія Миколайовича до
мистецтва, театру, літератури, поезії, туризму. Можливо, не всі
пам’ятають те, що вчили з планування, але більшість студентів
точно пам’ятає постійні питання щодо кількості відвіданих му-
зеїв та театрів, концертів із проханням не проґавити вільну хви-
линку й узнавати щось нове і цікаве про Київ та інші міста і се-
лища України. Дехто навіть пам’ятає спільні походи до театру з
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порадами, як заощадити на вартості квитка, але дивитися виставу
в партері.

Його любов до роботи й університету виявлялася в частих
зустрічах зі студентами, у кураторській опіці, у розповідях на
заняттях (для розрядки) цікавих і повчальних історій із власного
життя. Віталій Миколайович багато уваги приділяв студентам,
як куратор академічної групи, знаходив спільну мову, дізнавав-
ся про вподобання чи проблеми, надихав до дружнього їх вирі-
шення, до створення колективу однодумців і спеціалістів майбут-
нього. Незважаючи на те що у 90-ті роки минулого століття
інститут кураторства було відмінено в університеті, студенти не
відчували нестачі в підтримці та опіці Віталія Миколайовича,
адже він часто заходив в аудиторії, робив оголошення, сварив та
наставляв відповідально ставитися до навчання, до друзів, до
самовиховання.

Особливо завзято він закликав і тепер закликає студентів ефек-
тивно використовувати час, відведений для практики (технологі-
чної, виробничої чи переддипломної), бути на підприємствах,
набридати питаннями або ж бути «спостерігачами-шпигунами»,
але «всмоктувати» реалії економіки аграрних підприємств. Та й
сам Віталій Миколайович любив організовувати поїздки на під-
приємства, зустрічі з економістами, технологами, ставити питання,
показуючи приклад, що лише тому хто стукає, відчиняють двері.

Аспірантура з Віталієм Миколайовичем – це підйом телефо-
ном о 8-й ранку, це зустрічі вдома чи на кафедрі за чашкою кави
зі стосами паперів і детальною програмою проведення дослі-
дження за кожним параграфом, це обмін ідеями і наукові суперечки.
Загалом, інколи навіть за творчого «тупіку» чи за невиконаний
обсяг завдань після «виписування чортів», Віталій Миколайович
вмів так надихнути, що з’являлися сили та бажання на пошук
вирішення, здавалося б невирішуваної проблеми, і таки заверши-
ти почате. Це керівник, який незалежно від рівня роботи – чи
курсова, чи дипломна, чи дисертація – персонально працював зі
студентом над виявленням вузьких місць проблеми, ідейно нади-
хав до пошуку напрямів її вирішення, при цьому не забував ціка-
витися про проведене дозвілля, родину, ділився радостями і де-
якими наболілими моментами.

Любов до своєї роботи (економіста, плановика, викладача,
куратора, наукового керівника, завідувача кафедри університету)
надихає вести своїх вихованців і після захисту дисертації, з готов-
ністю допомагати в будь-яку хвилину порадами з власного досві-
ду, вимагати продовжувати наукову роботу та ставати добрими



23

наставниками вже своїм студентам, відвідуючи з ними і підпри-
ємства, і театри, і музеї.

Завжди вдячні – студенти, аспіранти, докторанти,
Дем’яненко Сергій Іванович,

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки агропромислових формувань,

Єранкін Олександр Олександрович,
доктор економічних наук,

професор кафедри економіки агропромислових формувань,
Садовник Олександр Олександрович,

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки агропромислових формувань,

Висоцька Оксана Мілентіївна,
кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки агропромислових формувань

ПРОФЕСІОНАЛ—МОТИВАТОР, ФАНАТ,
ПАТРІОТ ТА «БЕЗНАДІЙНИЙ РОМАНТИК»

Неможливо знайти випускника факультету економіки АПК
(планування сільського господарства, аграрного менеджменту)
протягом останніх 40–50 років, який би не згадував Віталія
Миколайовича із піднесеним настроєм. Байдужим випускником
кафедри бути було неможливо, адже Віталій Миколайович надихав!
З першого курсу студенти отримували «заряд енергії» від завіду-
вача кафедри і розуміли, заради чого треба вивчати економіку
сільського господарства. Саме мотивації, напевно, часто бракує
студентам у наш час – епоху індивідуалізації. А Віталій Микола-
йович і був тим «двигуном», який запускав у рух студентське
пізнавальне життя. Постійні виїзди на підприємства з
обов’язковою культурною програмою (екскурсії, відвідання
пам’ятних для українців місць) сприяли формуванню дружнього
колективу з одночасним розвитком світоглядних та професійних
навичок.

Між собою ми його називаємо «живчик», адже не було жод-
ного зібрання чи конференції, де б Віталій Миколайович не був
активним співрозмовником або не поставив би кілька гострих
запитань. Саме за тими питаннями, які ставить людина, часто і фор-
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мують думку про його інтелект і професіоналізм. Завжди дивувало,
з яких глибин у Віталія Миколайовича з’являлися запитання, які
змушували фахівців підприємств, науковців та співрозмовників
розкривати секрети, які були цікаві цільовій аудиторії та студен-
там. У цьому відчувається великий життєвий досвід і професійні
управлінські навички, на яких варто вчитися. Залишається секре-
том, звідки береться та енергія…

Крім того, Віталій Миколайович – справжній фанат і патріот
своєї справи, своєї кафедри, своєї родини, своїх друзів, найулюб-
ленішої футбольної команди… України безумовно!!! Робочий
день, ділова розмова починалася завжди, передусім, з обговорен-
ня найболючіших суспільних питань, а також обговоренням гри
улюбленого «Динамо» чи нашої збірної. Неодноразово можна
було зустріти палкого та емоційного вболівальника прямо на ста-
діоні. Саме з такою заповзятістю та юнацькою енергією Віталій
Миколайович вболіває і за кожну справу, за яку він береться або
за яку він переживає. Справжній командний гравець, «капітан»
нашого колективу, він надихає на перемоги як «юніорську збір-
ну» (студентів), «молодіжний склад» (асистенти та аспіранти),
так і «основний» (своїх колег).

І, безумовно, головна «фанатська» пристрасть Віталія
Миколайовича – це його Батьківщина та родина. У кожній еко-
номічній проблемі, ми вчилися любити саме українське, своє,
рідне. Безумовно, ми полюбили і рідне для Віталія Миколайовича
Полісся: навіть ті, хто там і не жили, знали всі прикраси цього
чарівного краю та його біди.

Але особлива риса Віталія Миколайовича, яку важко повтори-
ти, – це його «безнадійна романтичність». Він завжди вірив…
Навіть коли песимізм «зашкалював» (стосовно різних подій в
економіці, політиці чи спорті), у Віталія Миколайовича завжди
«горіли очі», він не сумнівався в позитивному результаті. Саме
цього оптимізму часто і не вистачає в наш непростий час. Але
треба вміти бачити краще і намагатися це наблизити швидше. Цю
пристрасть важко «вивчити в підручниках», її треба відчути…
Відчути серцем. Так як це робить Віталій Миколайович!

О. О. Єранкін,
вдячний учень, колега та «одноклубник»,

доктор економічних наук, професор кафедри
економіки агропромислових формувань
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ЮВІЛЕЙНІ ПОЗДОРОВЛЕННЯ

Такі ми вдвох

У суєті буденних дій,
Водовороті звершень
Питання задаю собі
І кожен раз як вперше.

Хто народився з нас раніш?
Чи я, чи моя доля?
Хто рухається з нас скоріш?
Відчув хто справжню волю?

Хто попереду йде й куди?
А хто крокує ззаду?
Які полишимо сліди?
Це мій чи долі задум?

Живу для чого в світі я?
Спостерігати долю?
Чи йти, де б’ється течія?
І цьому дати волю?

А може, знехтувати цим
І долі не цуратись?
Змиритись, зжитися з усім,
Що буде – не боятись?

Так і не можу посягти
Цю загадку одвічну.
Не можу відповідь знайти.
Тривожусь денно й нічно.

Одне я твердо зрозумів,
Що нас не роз’єднати.
В життєвих буднях поготів
Удвох нам крокувати.

Ми йдемо разом. Крок у крок.
Стискаєм міцно руки.
І це – на все життя урок,
Несхитна запорука.

І скільки б не судилось нам
Ще йти по цьому світу.
Для нас є істина одна –
Ми просто Божі діти.

Обіймемося ж, як рідня,
Добро чинити людям.
Нам не потрібна маячня –
Її у нас не буде.

М. Й. Хорунжий
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Один день

Сон був на диво реальним: ранок у сільському будинку його
дитинства, світла кімната, у яку вже заглядало раннє літнє сонце.
Він відчував цей світ і тепло крізь стулені вії. Легкість та спокій
солодкого дитячого сну наповнювали життям і силами його сім-
десятирічне тіло. Він знав, що зараз у кімнату зайде мати, встане
біля ліжка і не відразу наважиться торкнутися його волосся, щоб
розбудити.

А будити вже час, тому що сьогодні їхня черга пасти корів.
Ось він чує легкий дотик і тихий голос, що зве його. Зараз він
відкриє очі і побачить її обличчя, повне ніжності та жалю: їй так
жаль його будити. Він повільно повернувся на спину і, дійсно
прокинувшись, побачив свій маленький кабінет, книги,
комп’ютер, знайоме вікно і майже голі дерева за склом. Пізня
осінь, день його народження. У душі ще стояла тиха радість з
того сну. І він раптом зрозумів, що довгі роки шукав це відчуття,
і спитав себе, чи було воно ще колись у його житті.

У дитинстві у школі його прізвисько було «професор». Ма-
буть, тому що він із насолодою вчився. А він виріс і дійсно став
професором економічного університету. Звичка вставати рано і
працювати залишилась у нього з дитячих років. Ось і зараз він сів
за свій робочий стіл після зарядки та кави і почав переглядати
папери. Професор робив зусилля, щоб зосередитись на роботі, бо
через годину-дві, він знав, почнуться дзвінки, поздоровлення і ві-
зити. Але той сон не давав йому спокою. І він, відкинувшись у
кріслі, прикрив очі. Раптом увесь той день з його дитинства встав
перед очами. Дивно, що всі ці подробиці береглися десь у його
пам’яті стільки років...

Ось він жене стадо, відчуваючи босими ногами прохолоду
вкритої росою трави. У торбинці, яку він тримає, хліб, молоко та
книжка. Корови поважною ходою прямують через село на вигін.
Сонце вже зовсім зійшло і грає на деревах, зрошеній траві та квітах.

За селом – скошене поле, і треба міцно стиснути і підігнути
пальці ніг, щоб їх не колола гостра суха стерня. А ось і галявина,
де багато соковитої трави для корів, а під деревом можна схова-
тися від сонця, лежати, дивлячись у небо, або читати. Одного ра-
зу він так захопився книгою Конан Дойля, що забув, де він. І по-
бачивши у кущах страшні та дикі, як йому здалося, очі, кинувся
тікати. І тільки потім збагнув, що це корова, а не собака Баскер-
вілів.
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Професор засміявся уголос, згадавши це, і довго не міг зупи-
нитися, сміючись до сліз. А коли заспокоївся, витираючи очі,
відчув, як легко і широко стало дихати, наче легені його напов-
нилися цілющим повітрям того далекого лісу...

Професор встав з крісла із задоволенням пройшовся по кімна-
ті. Давно він так не сміявся. Згадуючи той день, він наче підклю-
чився до джерела живлення, яке колись давало йому силу, енер-
гію, наснагу, гартувало його волю.

Він народився за сталінізму, жив за соціалізму під гаслом
«людина людині – друг, товариш і брат», що насправді не було
так, зараз на дворі капіталізм, коли «людина людині – вовк», що,
треба сказати, дуже часто схоже на правду. А людина повинна
просто залишатися людиною – ось і все. За своє життя він захис-
тив дві дисертації, написав багато статей, книжок, отримував
звання і нагороди, виховав величезну кількість студентів. І його
зусилля досягали мети, тому що допомагали прості великі істини,
які відкрилися ще у дитинстві. Він завжди прокидався рано й із
задоволенням працював, бо знав, що в кожному генії – 1% генія,
а решта – праця. Він допомагав своїм землякам і просто селянам,
бо поважав їх тяжку працю. Він любив свій народ, а той, хто лю-
бить свій народ, – не може ненавидіти інший. У нелегкі часи він
міг вагатися, відчувати біль, тривогу, обурення, але не ворожість
до людей.

У його записній книжці на одній зі сторінок була виписана ци-
тата із оповідання І. Буніна: «В сущности, все мы, известный срок,
живущие на земле вместе... И все поголовно обреченные одной и
той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, дол-
жны были бы питать друг к другу величайшую нежность».

...Ввечері того давнього дня, коли сонце вже зробило свій зви-
чний круг над селом і, стомлене, повільно сідало за лісом, хлоп-
чик, пригнавши корів поливав город. Він робив це щодня, це
було останнє завдання, а потім можна було довго гуляти з това-
ришами, які вже, мабуть, чекали на вулиці. Ноги швидко
бігли вниз до ставка, а потім з зусиллям, але пружною ходою
вверх до городу. У голові він рахував, скільки залишилось відер
принести, а очі його бачили тільки одне – тоненький силует дівчинки
у чомусь світлому на тому боці ставка. Він не знав, що відчуває.
Будь-яке слово було б занадто грубим. Це був «якийсь безсмерт-
ний дотик до душі», і від нього весь світ ставав прекрасним...

...Пролунав перший телефонний дзвінок...

Інна Смірнова



28

***
Нам сегодня на старость плевать,
Мы еще не слыхали такого,
Чтобы возраст могли называть
Так как время – начало восьмого.
Не хотим никого убеждать,
Что нам-де не надо другого,
И что в панику рано впадать –
На часах лишь начало восьмого.
Не беда, что опух правый (левый) глаз,
Колет бок, ноет зуб, но ты
Снова повторяй про себя
Каждый раз – это только начало восьмого.
Надо возраст преклонный познать,
Жаль, что больше не будет другого,
И останется лишь вспоминать –
Где ты, наше начало восьмого.

Евгений Прицкер

Віталію Миколайовичу: семидесятнику

Тобі сьогодні 70.
Багато це чи мало?
Та це не фініш. Новий старт.
Незвідане, нове начало.
Позаду те, що вже збулось.
Усім відоме, все відкрите.
Красива жінка і любов.
Дорослі і достатні діти.
Повага, шана за діла.
За довголітню дружбу.
За теплі до людей слова.
За бездоганну вірну службу.
Але це все – ще не вінець.
Розправ в польоті свої крила.
Ставай сміліш на новий герць.
І налаштуй свої вітрила.
До нових звершень і бажань.
Шукати і творити.
Збуття надій і сподівань.
І довго ще радіти.

М. Й. Хорунжий



29

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

СРІБНА МЕДАЛЬ «За успіхи у навчанні» після закінчення
Покалівської середньої школи – 1954 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства радгоспів СРСР студенту
Київського фінансово-економічного інституту Віталію
Миколайовичу Нелепу за хорошу роботу і виконання норм
виробітку на 100–120% – 1956 р.

ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ про закінчення Київського фінансово-
економічного інституту – 1958 р.

ГРАМОТА Кагарлицького райкому КП України за активну
роботу по навчанню пропагандистських кадрів району –
1968 р.

ГРАМОТА Київського інституту народного господарства
ім. Д. С. Коротченка на відзнаку 100-річчя з дня наро-
дження Володимира Ілліча Леніна за досягнуті успіхи в
роботі і сумлінне виконання своїх обов’язків – 1970 р.

ГРАМОТА Київського інституту народного господарства
ім. Д. С. Коротченка за високі показники, досягнуті в
соціалістичному змаганні з нагоди 50-річчя утворення СРСР
– 1972 р.

ГРАМОТА Кагарлицького райкому КП України за активну
допомогу в навчанні пропагандистських кадрів району –
1973 р.

ПОЧЕСНА ЛЕНІНСЬКА ГРАМОТА Радянського райкому
КП України за успіхи в соціалістичному змаганні з нагоди
110-ї річниці від дня народження Володимира Ілліча
Леніна – 1980 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д. С. Коротченка за досягнуті успіхи у вико-
нанні соціалістичних зобов’язань у 1980 році – 1981 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д. С. Коротченка за досягнуті успіхи в соціалі-
стичному змаганні у 1981 році – 1981 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д. С. Коротченка за успіхи в соціалістичному
змаганні у 1983 році – 1983 р.

МЕДАЛЬ Президії Верховної Ради СРСР «Ветеран праці» за ба-
гаторічну сумлінну працю – 1984 р.



30

ГРАМОТА Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР за наукове керівництво дипломним проектом, який
зайняв І місце на міжвузівському огляді-конкурсі диплом-
них проектів /робіт/ 1983–1984 учбового року – 1984 р.

ГРАМОТА Київського інституту народного господарства
ім. Д. С. Коротченка за успішне виконання планових
завдань і соціалістичних зобов’язань та зразкову трудову
дисципліну у 1984 році – 1984 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д. С. Коротченка за досягнуті успіхи в соціалі-
стичному змаганні і активну участь в суспільно-політич-
ній роботі – 1986 р.

ЗАНЕСЕННЯ на Дошку Пошани Київського інституту народно-
го господарства ім. Д. С. Коротченка за успіхи, досягнуті
у соціалістичному змаганні – 1987 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства вищої і середньої спеціа-
льної освіти УРСР за успіхи у підготовці спеціалістів для
народного господарства держави та у зв’язку із 50-річчям
з дня народження – 1987 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства освіти України за сумлін-
ну працю, особистий внесок у справу підготовки високо-
кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну
діяльність та з нагоди 90-річчя університету – 1996 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства агропромислового ком-
плексу України за вагомий особистий внесок у підготовку
фахівців для агропромислового комплексу, розробку і
впровадження у виробництво нових форм господарюван-
ня в умовах ринкових відносин та з нагоди 60-річчя від
дня народження – 1997 р.

ПОДЯКА Київського національного економічного університету за
багаторічну та плідну працю по підготовці висококваліфі-
кованих фахівців та в зв’язку з 60-річчям від дня наро-
дження – 1997 р.

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «Заслужений діяч науки і техніки України»
присвоєно Указом Президента України за вагомий особи-
стий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців,
багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність –
1999 р.

ЗНАК «Заслужений працівник Київського національного еконо-
мічного університету» – 2001 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Президії Української академії аграрних
наук за вагомий особистий внесок у розвиток аграрної



31

економічної науки, тісну співпрацю з науковими установа-
ми Академії та у зв’язку із 65-річчям з дня народження –
2002 р.

ПОДЯКА Кабінету Міністрів України за особистий внесок у
розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю – 2003 р.

ТРУДОВА ВІДЗНАКА «Знак пошани» Міністерства аграрної
політики України – 2004 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Київського національного економічного
університету за сприяння розвитку студентської науки –
2005 р.

ПОЧЕСНА ГРАМОТА Міністерства аграрної політики України
за багаторічну плідну працю, особистий внесок у підготов-
ку висококваліфікованих кадрів для агропромислового
комплексу держави, розвиток аграрної науки та з нагоди
ювілею – 70-річчя від дня народження – 2007 р.

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА ІІІ ступеня Українського науково-
дослідного інституту продуктивності агропромислового
комплексу «Почесний працівник системи продуктивності
АПК України» – 2007 р.

ГРАМОТА Фурсівської сільської ради за активну громадянську
позицію, вагомий внесок в розвиток місцевого самовряду-
вання, методичну допомогу в плануванні заходів соціаль-
но-економічного розвитку громади та з нагоди 70-річчя з
Дня народження – 2007 р.

ЗНАК «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки
України – 2011 р.



32

ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ
ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА НЕЛЕПА

Автореферати дисертацій

1. Экономическое обоснование оптимального состава
машинно-тракторного парка колхоза : автореф. дис. … канд.
экон. наук / Нелеп Виталий Николаевич ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. –
К., 1965. – 20 с.

2. Проблемы перспективного планирования сельскохо-
зяйственного производства в условиях межхозяйственной
кооперации : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / Нелеп
Виталий Николаевич ; Ин-т экономики АН УССР. – К., 1982. – 48 с.

Монографії

3. Виробничо-фінансовий план колгоспу : [монографія] /
[М. Г. Гриб, В. М. Нелеп, В. Ф. Савченко та ін. ; заг. ред.
К. Л. Лісничого]. – К. : Урожай, 1972. – 234 с.

4. Перспективне планування в сільськогосподарських
підприємствах : [монографія] / В. М. Нелеп, М. І. Сидоренко. –
К. : Урожай, 1975. – 231 с. – (Бібліотека керівного працівника
сільського господарства).

5. Напружений план і матеріальне стимулювання : [моно-
графія] / В. М. Нелеп, М. К. Дорохін, С. С. Прищепа, Л. П. Юдіна.
– К. : Урожай, 1978. – 54 с.

6. Удосконалення планування сільськогосподарського
виробництва : [монографія] / В. М. Нелеп, М. К. Дорохін. – К. :
Урожай, 1980. – 55 с.

7. Перспективне планування в умовах міжгосподарської
кооперації : [монографія] / В. М. Нелеп, А. М. Романок. – К. :
Урожай, 1981. – 166 с.

8. Науково-технічний прогрес у сільському господарстві:
планування, управління, ефективність / [В. В. Юрчишин,
В. М. Нелеп, О. В. Крисальний та ін.] ; за ред. В. В. Юрчишина. –
К. : Урожай, 1985. – 319 с.

9. Річний план економічного і соціального розвитку сіль-
ськогосподарського підприємства : [монографія] / Л. О. Артику-
льний, В. М. Нелеп, М. І. Сидоренко. – К. : Урожай, 1989. – 231 с.



33

Підручники та навчальні посібники

10. Перспективне оптимальне планування в колгоспах і
радгоспах : (лекція) / В. М. Нелеп ; М-во вищ. і серед. спец. освіти
УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – К., 1972. –
63 с.

11. Планування оптимальної галузевої структури на сіль-
ськогосподарських підприємствах : (учбовий посібник) /
В. М. Нелеп ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Київ. ін-т
нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – К., 1974. – 50 с.

12. Економіка сільського господарства : [навч. посіб. для
студ. екон. ін-тів] / [К. Л. Лісничий, В. М. Нелеп, В. Г. Андрійчук
та ін.] ; за ред. О. П. Канєвського ; М-во вищ. і серед. спец. освіти
УРСР. – К. : Вища шк., 1976. – 309 с.

13. Організація і планування виробництва міжгосподарсь-
ких підприємств і агропромислових об’єднань : текст лекції /
О. О. Медвецький, В. М. Нелеп ; М-во вищ. і серед. спец. освіти
УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – К., 1976. – 49 с.

14. Организация и планирование в агропроизводственных
объединениях : (текст лекции) / В. Н. Нелеп, А. А. Медвецкий ;
М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар.
хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1977. – 56 с.

15. Экономика, организация и планирование сельскохо-
зяйственного производства : [учеб. пособие для студентов экон.
вузов] / [А. Ф. Каневский, К. Л. Лесничий, В. Н. Нелеп и др.] ;
под ред. А. Ф. Каневского ; [М-во высш. и сред. спец. образова-
ния УССР]. – К. : Вища шк., 1981. – 360 с.

16. Экономика, организация и планирование агропромыш-
ленного комплекса : [учеб. пособие для студентов экон. вузов] /
[В. Н. Нелеп, В. Г. Андрийчук, Н. И. Хорунжий и др.] ; под ред.
В. Н. Нелепа ; [М-во высш. и сред. спец. образования УССР]. – К. :
Выща шк., 1989. – 528 с.

17. Планування на аграрному підприємстві : підручник /
В. М. Нелеп ; М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. :
КНЕУ, 2000. – 370 с.

18. Планування на аграрному підприємстві : навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Нелеп ; М-во освіти і
науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : [КНЕУ], 2002. – 278 с.

19. Планування на аграрному підприємстві : підручник /
В. М. Нелеп ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т.
– 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2004. – 495 с. – (До
100-річчя Київського національного економічного університету).



34

20. Проектування агропромислового формування у продук-
товому підкомплексі АПК : комплексний тренінг зі спец. «Еко-
номіка підприємств» для слухачів магістер. прогр. «Економіка
підприємств АПК» / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за заг. ред. В. Г. Андрій-
чука ; уклад.: В. Г. Андрійчук, П. В. Коваль, В. М. Нелеп,
О. В. Садовник ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єран-
кін, В. М. Нелеп та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 90 с.

21. Планування в агропромислових формуваннях :
навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Нелеп ;
[редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та
ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 296 с.

22. Економіка і мистецтво : [посіб. з естет. виховання студ.
та гуманізації екон. освіти] / В. Нелеп ; [вид. в авт. ред.]. – К. :
[ФОП Москаленко О. М.], 2013. – 132 с. : фотогр.

Статті в наукових збірниках
та довідкових виданнях

23. О методологических приемах определения оптималь-
ной структуры машинно-тракторного парка (МТП) колхоза /
В. Н. Нелеп // Тезисы докладов и сообщений на XXVI научной
конференции профессорско-преподавательского состава, посвя-
щенной итогам научной работы за 1963 год : [сб. науч. тр.] / М-во
высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва ;
[редкол.: П. В. Кривень и др.]. – К., 1964. – С. 153–157.

24. Економічна ефективність застосування універсальних
сільськогосподарських машин / В. Нелеп // Тези доповідей
наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумках
науково-дослідної роботи за 1964 рік. Секція галузевих економік
та планування народного господарства / М-во вищ. і серед. спец.
освіти УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ; [відп. ред. М. П. Хотенко]. –
К., 1965. – С. 60–62.

25. Інтенсифікація виробництва і рівень використання
техніки в колгоспах / В. М. Нелеп // Тези доповідей XXVII
наукової конференції професорсько-викладацького складу Київ-
ського інституту народного господарства по підсумках науково-
дослідної роботи за 1964 рік / М-во вищ. і серед. спец. освіти
УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ; [відп. ред. П. В. Кривень]. – К.,
1965. – С. 272–273.



35

26. Планирование оптимального состава машинно-
тракторного парка колхоза с помощью ЭВМ / В. Н. Нелеп //
Механизация учета и вычислительных работ : межвед. науч. сб. /
[М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар.
хоз-ва ; редкол.: Н. Г. Твердохлеб (гл. ред.) и др.]. – К. : Изд-во
Киев. ун-та, 1965. – Вып. 1. – С. 108–116.

27. Эффективность оптимального состава машинно-трак-
торного парка (МТП) колхоза / В. Н. Нелеп // Организация и
планирование отраслей народного хозяйства : межвед. науч. сб. /
[Науч.-исслед. экон. ин-т Госплана УССР ; редкол.: Н. А. Летов
(отв. ред.) и др.]. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1965. – Вып. 3. –
С. 175–181.

28. Основні резерви підвищення ефективності викорис-
тання машинно-тракторного парку у колгоспах / В. М. Нелеп //
Тези доповідей наукової конференції професорсько-викладаць-
кого складу по підсумках науково-дослідної роботи за 1965 рік /
М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ;
[відп. ред. П. В. Кривень]. – К., 1966. – С. 150–152.

29. Уровень технической оснащенности колхозов и эффек-
тивность капитальных вложений в механизацию / В. Н. Нелеп //
Экономика и организация сельского хозяйства : респ. межвед. сб. /
М-во сел. хоз-ва УССР. – К. : Урожай, 1967. – Вып. 12. – С. 20–24.

30. Určovanie racionálnej štruktúry strojového a traktorového
parku lineárnym programovaním / Vitalij Nelep // Mechanizácia
poľnohospodárstva : čas. pre novú techniku v poľnohospodárstve /
[Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva] ; [red. rada
a red. krúžok: František Bříštěla (předseda) etc.]. – Bratislava : Stát.
zeměd. nakl., 1967. – Roč. 4. – S. 139–141.

31. Экономическая эффективность поточного способа уборки
сахарной свеклы / В. Н. Нелеп, В. И. Ильницкий, А. И. Го-
родний // Труды молодых ученых и аспирантов по вопросам свек-
лосеяния в различных зонах страны / М-во сел. хоз-ва СССР,
Всесоюз. НИИ сахарной свеклы ; [под ред. И. Ф. Бузанова]. – К.,
1969. – С. 342–346.

32. Державне планове завдання колгоспу, радгоспу /
В. М. Нелеп // Українська сільськогосподарська енциклопедія :
[у 3 т.] / АН УРСР. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1970. – Т. 1 / редкол.:
В. Ф. Пересипкін (відп. ред.) [та ін.]. – С. 386.

33. Збори колгоспників / В. М. Нелеп // Українська сільсько-
господарська енциклопедія : [у 3 т.] / АН УРСР. – К. : Голов. ред.
УРЕ, 1971. – Т. 2 / редкол.: В. Ф. Пересипкін (відп. ред.) [та ін.]. –
С. 19.



36

34. Оптимизация планирования производства и закупок
сельскохозяйственной продукции / В. Нелеп // Механизация
учета и вычислительных работ : межвед. науч. сб. / [М-во высш.
и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Ко-
ротченко]. – К., 1972. – С. 75–77.

35. Перспективное планирование оптимального производ-
ства и закупок сельскохозяйственной продукции в районе /
В. Н. Нелеп // Машинная обработка информации : [сборник] /
[М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар.
хоз-ва ; редкол.: Н. Г. Твердохлеб (отв. ред.) и др.]. – К. : Изд-во
Киев. ун-та, 1973. – Вып. 17. – С. 117–124.

36. Perspektívne plánovanie výroby a nakúpy poľnohospodár-
skych produktov v nových podmienkach hospodárenia / V. N. Nelep
// Ekonomicke rozhl’ady / Vysoká škola ekon. v Bratislave. –
Bratislava, 1973. – Roč. 3, č. 1. – S. 58–72.

37. Совершенствование производственных отношений в
условиях углубленной специализации сельскохозяйственного
производства / В. Н. Нелеп // Экономические проблемы эффек-
тивности производства : науч. тр. / М-во высш. и сред. спец.
образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко.
– К., 1975. – Вып. 5 : Проблемы теории и методологии анализа
эффективности общественного производства / [редкол.: А. С. Короед
(отв. ред.) и др.]. – С. 171–182.

38. Экономико-математическое обоснование оргхозплана
колхоза / В. Н. Нелеп, В. И. Дробот // Машинная обработка ин-
формации : межвед. науч. сб. / [Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Ко-
ротченко ; редкол.: Н. Г. Твердохлеб (отв. ред.) и др.]. – К. : Вища
шк. Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – Вып. 20. – С. 98–103.

39. Plánování užitkovosti v živočišně výrobě / Vitalij Nikolajevič
Nelep // Zemědělská ekonomika : vědec. čas. / Českosl. akad. zeměd.,
Ŭstav vědeckotechnických inform. ; [red. rada: Karel Svoboda
(předseda) etc.]. – Praha, 1975. – Roč. 21, č. 6. – S. 97–103.

40. Агропроизводственные объединения и планирование
выравнивания экономических условий предприятий / В. Н. Нелеп,
А. И. Городний // Развитие специализации, межхозяйственного
кооперирования агропромышленной интеграции : материалы
Респ. науч.-практ. конф., Киев, 12–14 мая 1976 г. / М-во сел. хоз-
ва УССР, Укр. НИИ экономики и орг. сел. хоз-ва им. А. Г. Шлих-
тера [и др.] ; [редкол.: И. И. Лукинов (отв. ред.) и др.]. – К. : Уро-
жай, 1977. – С. 89–92.

41. Оптимизация резервных фондов кормов с помощью
ЭВМ / В. Н. Нелеп, А. Б. Волощенко // Машинная обработка



37

информации : респ. межвед. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец.
образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко ;
[редкол.: Н. Г. Твердохлеб (отв. ред.) и др.]. – К. : Вища шк.
Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1980. – Вып. 30. – С. 113–118.

42. Hodnotenie a riadenie kvality perspektívnych plánov
poľnohospodárskych podnikov / V. Nelep // Problémy priestorovej
ekonomiky v podmienkach intenzívneho vývoja agrokomplexu : zb.
referátov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou,
27–28 maja 1982, Zohor / Vysoká škola ekon. v Bratislave, Fak. ekon.
a riadenia výrobných odvetví, Katedra ekon. a riadenia
poľnohospodárstva. – Bratislava, 1982. – S. 113–122.

43. Тютюнництво / В. М. Нелеп // Українська Радянська
Енциклопедія : [у 12 т.] / голов. ред. М. П. Бажан. – Вид. 2-ге. –
К. : Голов. ред. УРЕ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 418–419.

44. Хмелярство / В. М. Нелеп // Українська Радянська Енцик-
лопедія : [у 12 т.] / голов. ред. М. П. Бажан. – Вид. 2-ге. – К. : Голов.
ред. УРЕ, 1985. – Т. 12. – С. 150.

45. Formovanie protinákladového mechanizmu agropriemysel-
ného komplexu / Vitalij Nikolajevič Nelep, Sergej Ivanovič
Demjanenko // Plánovité riadenie rastu efektívnosti výroby v
poľnohospodárskom podniku : zborník / Vysoká škola ekon. v
Bratislave, Katedra ekon. a riadenia poľnohospodárstva. –
[Bratislava], 1989. – S. 56–66.

46. Hodnotenie a riadenie kvality plánov v
poľnohospodárskych podnikach / V. N. Nelep // Ekonomicke
rozhl’ady / Vysoká škola ekon. v Bratislave. – Bratislava, 1992.

47. Приватизація підприємств харчової і переробної про-
мисловості / В. М. Нелеп // Матеріали республіканської науково-
практичної конференції по реформуванню власності АПК України /
М-во сіл. госп-ва України. – К., 1993. – С. 123–125.

48. Організаційні форми використання техніки в привати-
зованих сільськогосподарських підприємствах / В. Нелеп,
І. Кузьменко // Механізація та електрифікація сільського госпо-
дарства : респ. міжвід. темат. наук.-техн. зб. / Укр. акад. аграр.
наук ; [редкол.: І. П. Масло (відп. ред.) та ін.]. – К. : Аграр. наука,
1995. – Вип. 81. – С. 33–36.

49. Принципы реформирования организационных форм
хозяйствования и внутрихозяйственные экономические отноше-
ния / В. Н. Нелеп // Преобразование сельского хозяйства в Украине:
опыт, перспективы / Укр. акад. аграр. наук. – К., 1996. – С. 115–119.

50. Перспективи розвитку реструктуризованих аграрних
підприємств / В. М. Нелеп // Проблеми формування ринкової



38

економіки : міжвід. наук. зб. / Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ,
2000. – Спец. вип. : Реструктуризація аграрних підприємств і земе-
льна реформа: стан, проблеми, перспективи / [редкол.: В. М. Нелеп
(відп. за вип.) та ін.]. – С. 25–29.

51. Удосконалення механізму взаєморозрахунків між учас-
никами цукробурякового виробництва на основі посилення
інтеграційних зв’язків / В. М. Нелеп, О. О. Єранкін // Проблеми
економіки агропромислового комплексу і формування його кад-
рового потенціалу : у 2 т. / Ін-т аграр. економіки УААН, Харків.
держ. техн. ун-т сіл. госп-ва ; [за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбро-
сова, Г. Є. Мазнєва]. – К. : ІАЕ УААН, 2000. – Т. 1. – С. 223–226.

52. Комп’ютерний контроль якості виконання студентами
персоніфікованих завдань [Електронний ресурс] / В. М. Нелеп //
Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської
освіти : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 29 січ. 2003 р. / М-во
освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: С. В. Сте-
паненко (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – К. :
КНЕУ, 2003. – С. 301–302. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.
ua/cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN
=ELIB. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.07.14.

53. Стан та напрямки удосконалення економічної роботи
на сільськогосподарських підприємствах / В. М. Нелеп // Фор-
мування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / М-во освіти і
науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп.
ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2003. – Спец. вип. : Удосконалення
економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в
умовах перехідної економіки. – С. 28–34.

54. Планування на аграрному підприємстві в умовах неви-
значеності / В. М. Нелеп // Удосконалення економічного механі-
зму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначе-
ності : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–20 трав.
2004 р. / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – C. 25–30.

55. Досвід активізації роботи студентів з використанням
персональних комп’ютерів (ПК) [Електронний ресурс] /
В. М. Нелеп // Економіка агробізнесу: суть та процес викладання
у вищих навчальних закладах : тези доп. на наук.-метод. конф.,
23–24 листоп. 2005 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац.
екон. ун-т ; [редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. за вип.) та ін.]. –
Електрон. текст. дані. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 63–66. – Режим до-
ступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=
F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB. – Назва з екрана. – Дата звер-
нення: 14.07.14.



39

56. Особливості методики визначення і планування еко-
номічної та соціальної ефективності виробництва в особистих
господарствах населення / В. М. Нелеп // Методичні основи
сучасного дослідження в аграрній економіці : матеріали Міжнар.
наук.-теорет. конф., Житомир, 3–5 берез. 2005 р. : в 3 ч. / Жито-
мир. держ. агроеколог. ун-т. – Житомир, 2005. – Ч. 2. – С. 125–128.

57. Реформування адміністративно-територіального уст-
рою і створення системи місцевого самоврядування в Польщі
і Франції / В. М. Нелеп // Соціально-економічні проблеми розвит-
ку українського села і сільських територій : матеріали Сьомих річ-
них зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, Київ,
9–10 листоп. 2005 р. – К. : УААН ННЦ ІАЕ, 2006. – С. 103–117.

58. Наша земля і майбутнє України / В. М. Нелеп // Форму-
вання ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки
України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ;
[редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2009. –
Спец. вип. : Аграрна економічна освіта в розбудові конкуренто-
спроможного сільського господарства України. – С. 76–83.

Публікації в періодичних виданнях

59. Колхозный консервный завод / Ф. Ковальчук, В. Нелеп //
Колхозное производство. – 1961. – № 8. – С. 26–27.

60. Колгосп виробляє консерви / В. М. Нелеп // Хлібороб
України. – 1963. – № 4. – С. 12.

61. Техніку – в надійні руки / В. М. Нелеп // Будівник кому-
нізму. – 1963. – 26 листоп.

62. Вища продуктивність – краща окупність / В. М. Нелеп //
Радянська Житомирщина. – 1964. – 21 лип.

63. Удосконалювати методику планування механізованих
робіт / В. М. Нелеп // Механізація сільського господарства. –
1964. – № 9. – С. 15.

64. Устаревшие коэффициенты / Б. Дрига, В. Нелеп // Сель-
ская жизнь. – 1964. – 3 дек. (№ 285). – С. 1.

65. Машини, економія коштів / В. М. Нелеп // Червоний
промінь. – 1966. – 1 берез.

66. Як окупилася машина? : [ефективність використання
машинно-тракторного парку колгоспів] / В. М. Нелеп // Хлібороб
України. – 1966. – № 7. – С. 29–30.

67. Закупки сельскохозяйственной продукции в Чехосло-
вакии / А. Павлюченков, В. Нелеп // Закупки сельскохозяйствен-
ных продуктов. – 1967. – № 9. – С. 53–56.



40

68. Efektívnosť pridruzenej výroby v kolchozach / V. Nelep //
Ekonomiká poľnohospodárstva. – Bratislava, 1967. – № 5. –
S. 155–156.

69. Подсчитали тракторы... Размышления об итогах и
перспективах одного эксперимента / В. Нелеп, А. Доленко //
Известия. – 1968. – 14 нояб. (№ 267). – С. 2.

70. Поточний спосіб застосування на всій площі / В. М. Не-
леп, С. М. Прищепа // Сільські вісті. – 1968. – 14 листоп.

71. Ефективність потоку : [потоковий спосіб збирання цук-
рових буряків] / В. Нелеп, В. Ільницький, А. Городній // Блокнот
агітатора. – 1969. – № 11. – С. 27–28.

72. Виробничо-фінансовий план колгоспу / В. М. Нелеп //
Друг читача. – 1972. – 19 жовт.

73. К методике внутрирайонного планирования производ-
ства и закупок сельскохозяйственной продукции / В. Нелеп,
В. Андрийчук // Экономика Советской Украины. – 1973. – № 6. –
С. 32–39.

74. Оценка эффективности хозяйств разной специализации /
В. Н. Нелеп // Экономика сельского хозяйства. – 1974. – № 10. –
С. 64–69.

75. Резерви ефективності / В. М. Нелеп, В. І. Дробот //
Тваринництво України. – 1974. – № 9. – С. 32–33.

76. Вирівнювання економічних умов / В. М. Нелеп //
Тваринництво України. – 1976. – № 8. – С. 44–45.

77. Генеральный план развития колхоза / В. Н. Нелеп,
И. И. Полищук // Земледелие. – 1976. – № 11. – С. 12–13.

78. Планирование резервных фондов кормов / В. Нелеп //
Экономика Советской Украины. – 1980. – № 5. – С. 36–42.

79. Планирование закупок сельскохозяйственной продук-
ции при межхозяйственной кооперации / В. Н. Нелеп // Плани-
рование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. – 1982. –
№ 6. – С. 10–12.

80. Особенности отраслей и планирование / В. Нелеп //
Экономика сельского хозяйства. – 1983. – № 7. – С. 79–81.

81. Противозатратный механизм в системе экономическо-
го механизма АПК / В. Нелеп, С. Демьяненко // АПК: экономи-
ка, управление. – 1988. – № 5. – С. 50–55.

82. Приватизація підприємств харчової і переробної про-
мисловості / В. М. Нелеп, Ю. Я. Лузан // Сільські вісті. – 1991. –
14 груд.

83. Міна уповільненої дії під АПК / В. Сінченко, В. Нелеп //
Голос України. – 1992. – 4 груд. (№ 232). – С. 7.



41

84. О приватизации предприятий перерабатывающей про-
мышленности / Ю. Лузан, В. Нелеп // Экономика сельскохозяйст-
венных и перерабатывающих предприятий. – 1992. – № 8. –
С. 8–9.

85. Приватизація. А що далі? / В. М. Нелеп, В. М. Сінченко //
Сільські вісті. – 1992. – 16 верес.

86. Що приватизувати селу? / В. М. Нелеп, Е. В. Кондратенко,
М. Й. Хорунжий // Сільські вісті. – 1992. – 31 жовт.

87. Ринкова стратегія сільськогосподарського підприємства
/ В. Нелеп // Економіка України. – 1994. – № 7. – С. 64–69.

88. Як запобігти війні за землю. Особливості приватизації
в сільськогосподарських підприємствах, де є переселенці-
чорнобиляни / В. Нелеп, В. Андрійчук, Л. Бойко // Голос України.
– 1994. – 15 квіт. (№ 70). – С. 3.

89. Майновий пай чорнобильців / В. Г. Андрійчук,
В. М. Нелеп // Голос України. – 1995. – 27 верес. (№ 182).

90. Внутрішньогосподарський ринок паїв / В. Г. Андрійчук,
В. М. Нелеп // Пропозиція. – 1996. – № 4. – С. 70–71.

91. Вчитися компромісу / В. М. Нелеп // Голос України. –
1996. – 19 берез. (№ 51). – С. 11.

92. Особливості оцінки і розподілу майнових паїв і при-
множеної власності в умовах інфляції / В. Г. Андрійчук,
В. М. Нелеп // Пропозиція. – 1996. – № 3. – С. 68–70.

93. Приватизаційний сертифікат селянина: куди його
внести? / В. Нелеп, В. Андрійчук, Ф. Фернандес // Кагарлицькі
вісті. – 1996. – 1 листоп. (№ 86). – С. 3–4.

94. Сертифікати вклали. До серванта / В. Андрійчук,
В. Нелеп, Ф. Фернандес // Голос України. – 1996. – 12 листоп.
(№ 211). – С. 10.

95. ТАСІС селянину: вкладайте ваучери у переробні під-
приємства / В. Нелеп, В. Андрійчук, Ф. Фернандес // Бізнес. –
1996. – 4 листоп. (№ 44).

96. Загроза селу – загроза державі / В. Г. Андрійчук,
В. В. Юрчишин, В. М. Нелеп [та ін.] // Сільські вісті. – 1997. –
4 квіт. (№ 41). – С. 1.

97. Планування ефективності виробництва в особистих
господарствах населення / В. М. Нелеп, В. М. Завалій, О. І. За-
валій // Економіка АПК. – 1997. – № 10. – С. 64–69.

98. Велика шкода : [проблеми реформування сільського гос-
подарства] / В. Юрчишин, В. Андрійчук, В. Нелеп [та ін.] // Голос
України. – 2000. – 22 січ. (№ 12). – С. 9.



42

99. Розвиток інтеграції в цукробуряковому виробництві /
В. М. Нелеп, О. О. Єранкін // Економіка АПК. – 2000. – № 6. –
С. 12–22.

100. Диференційований підхід при обґрунтуванні продук-
тово-ринкових стратегій розвитку сільського господарства /
В. М. Нелеп, В. І. Дробот, О. В. Садовник // Економіка АПК. –
2005. – № 9. – С. 94–100.

101. Місцеві ради – головна ланка територіальної рефор-
ми / М. Фурсенко, В. Нелеп // Голос України. – 2005. – 11 трав.
(№ 84). – С. 11–12.

102. Обґрунтування ефективних способів зберігання про-
дукції та строків її реалізації / В. М. Нелеп, М. C. Олійник,
Н. М. Олійник // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 24–29.

103. Планування розвитку сільських територій і бюджети
сільських рад / В. М. Нелеп, М. І. Фурсенко // Економіка АПК. –
2005. – № 4. – С. 107–112.

104. Потрібна критична маса. Польський досвід – малому
бізнесу України / В. Нелеп // День. – 2005. – 8 жовт. (№ 184). – С. 5.

105. Реформування адміністративно-територіального уст-
рою і створення системи місцевого самоврядування в Польщі
та Франції / В. М. Нелеп // Економіка АПК. – 2005. – № 11. –
С. 56–58.

106. Тиждень у маленькому французькому селі, або Ще
раз про територіальну реформу в Україні / В. М. Нелеп //
Голос України. – 2005. – 24 листоп. (№ 223). – С. 20.

107. Криза льонарства та шляхи її подолання / Ю. Я. Лузан,
В. М. Нелеп, О. М. Головня // Економіка АПК. – 2008. – № 3. –
С. 38–45.

108. Технологічні аспекти відродження льонарства в
Україні / В. М. Нелеп, О. М. Головня, О. В. Романюк, О. А. Дей-
нека // Агроінком. – 2008. – № 11–12. – С. 27–30.

109. Земля України і здоров’я нації / В. М. Нелеп,
Л. В. Бойко // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – С. 20–27.

110. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого
комплексу України / В. Нелеп // Економіка України. – 2011. –
№ 9. – С. 54–63.

111. Поверніть гроші за молоко і м’ясо! Через газету
виробники намагаються достукатися до високих кабінетів /
А. Ворона, Л. Васильчук, В. Нелеп [та ін.] // Голос України. –
2012. – 6 берез. (№ 43). – С. 16.

112. Чотири галузі знищили. Які на черзі? / В. Нелеп //
Дзеркало тижня. – 2012. – 28 січ.–3 лют. (№ 3). – С. 1, 8.



43

113. Шляхи відродження українського села / В. М. Нелеп //
Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 125–129.

114. Перспективи експорту продукції сільського госпо-
дарства і харчової промисловості України / В. М. Нелеп,
О. М. Висоцька // Економіка АПК. – 2014. – № 3. – С. 72–79.

115. Поради абітурієнтам / В. М. Нелеп // Зоря. – 2014. –
Березень.

Рекомендації виробництву
116. Примірні форми та порядок розрахунків по обґрун-

туванню організаційних заходів та техніко-економічних по-
казників при створенні міжгосподарських об’єднань по тва-
ринництву в районі / Київ. обл. упр. сіл. госп-ва, Київ. ін-т нар.
госп-ва ім. Д. С. Коротченка ; [підгот.: А. І. Городній, В. М. Нелеп ;
відп. за вип. А. І. Городній]. – К., 1976. – 34 с.

117. Разработка предложений по развитию специализации
и концентрации производства на базе межхозяйственной
кооперации : науч. отчет / В. Андрийчук, В. Нелеп, М. Сидоренко,
А. Смыслов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев.
ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1981. –
№ ГР 78045175.

118. Методичні вказівки по складанню виробничо-фінан-
сового плану колгоспу на 1985 рік / В. Нелеп, М. Сидоренко,
В. Андрійчук, Г. Нам ; М-во сіл. госп-ва УРСР. – К., 1984. – 95 с.

119. Методичні вказівки по складанню виробничо-
фінансового плану колгоспу на 1986 рік / В. Нелеп, М. Сидо-
ренко, В. Андрійчук, Г. Нам ; М-во сіл. госп-ва УРСР. – 2-ге вид.,
переробл. і доповн. – К., 1985. – 95 с.

120. Рекомендации по разработке комплексной програм-
мы качественного улучшения продовольственного снабже-
ния населения на 1991–2000 гг. / В. Н. Нелеп, Л. А. Артикуль-
ный, Н. И. Щур ; Госагропром. ком. УССР. – К., 1987.

121. Комплексное внедрение экономических методов
управления : метод. советы, разраб. на опыте работы хоз-ва
Кагарлыкского район. агропром. об-ния Киев. обл. / Киев. обл.
агропром. ком., Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко
[и др.] ; [подгот.: В. Н. Синченко, Н. Г. Гриб, С. И. Демьяненко,
В. Н. Нелеп]. – [К., 1988]. – 18 с.

122. Методические указания по составлению плана эко-
номического и социального развития сельскохозяйственного
предприятия на 1991 г. / М-во сел. хоз-ва УССР ; [сост.:
В. Н. Нелеп и др.]. – К., 1990.



44

123. Методичні вказівки по складанню плану економічного
і соціального розвитку сільськогосподарського підприємства
на 1992 рік / М-во сіл. госп-ва України ; [уклад.: В. М. Нелеп,
С. С. Осадець, М. І. Сидоренко]. – К., 1991. – 96 с.

Навчально-методичні матеріали

124. Практичні завдання з курсу «Внутрігосподарське пла-
нування в колгоспах і радгоспах» : для студ. спец. «Планування
сіл. госп-ва» / В. М. Нелеп ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР,
Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – К. : КІНГ, 1971. – 56 с.

125. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з
курсу «Внутрігосподарське планування в колгоспах і радгос-
пах» : (для студ. спец. «Планування сіл. госп-ва») / М-во вищ. і
серед. спец. освіти УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Корот-
ченка ; [підгот. В. М. Нелеп]. – К., 1972. – 22 с.

126. Методичні розробки до практичних занять по курсу
«Організація і планування виробництва в колгоспах і радго-
спах» : [в 2 ч.]. Ч. 1 / В. М. Нелеп ; М-во вищ. і серед. спец.
освіти УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – К.,
1974. – 52 с. – (Серія учбово-методичних матеріалів).

127. Методичні розробки до практичних занять по курсу
«Організація і планування виробництва в колгоспах і радго-
спах» : [в 2 ч.]. Ч. 2 / В. М. Нелеп ; М-во вищ. і серед. спец.
освіти УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – К.,
1974. – 54 с. – (Серія учбово-методичних матеріалів).

128. Методичні вказівки і теми курсових робіт з курсу
«Організація і планування виробництва в сільськогосподар-
ських підприємствах» / М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР,
Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка ; [уклад.: В. М. Нелеп,
О. О. Медвецький]. – К. : КІНГ, 1976. – 52 с.

129. Методические разработки к практическим занятиям
по курсу «Организация, планирование и управление деяте-
льностью сельскохозяйственных предприятий» / [М. И. Сидо-
ренко, В. Н. Нелеп и др.] ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Корот-
ченко. – К. : КИНХ, 1978. – 52 с.

130. Методические разработки к практическим занятиям
по курсу «Организация, планирование и управление деятель-
ностью сельскохозяйственных предприятий» / В. Н. Нелеп ; Киев.
ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1981. – 58 с.

131. Методические указания по подготовке к государст-
венному экзамену по курсу «Организация, управление и пла-



45

нирование деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий» / В. Н. Нелеп, А. А. Медвецкий, М. И. Сидоренко ; Киев.
ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1982. – 48 с.

132. Методические указания для проведения практичес-
ких занятий с использованием методов активного обучения
по курсу «Внутрихозяйственное планирование в сельскохозяйс-
твенных предприятиях» / В. Н. Нелеп, М. И. Сидоренко ; Киев.
ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1984. – 39 с.

133. Программа и методические указания для проведения
практических занятий по курсу «Экономика, организация и
планирование АПК» / В. Андрийчук, В. Нелеп ; М-во высш. и
сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Ко-
ротченко. – К. : КИНХ, 1984. – 15 с.

134. Программа курса «Организация и планирование агро-
промышленного комплекса» / В. Н. Нелеп, М. И. Сидоренко ; Киев.
ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1984. – 24 с.

135. Программа курса «Организация производства в сель-
скохозяйственных предприятиях» / В. Н. Нелеп ; Киев. ин-т
нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1984. – 29 с.

136. Рабочая программа преддипломной практики студе-
нтов 4 курса / В. Н. Нелеп, М. И. Сидоренко ; Киев. ин-т нар.
хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1985. – 22 с.

137. Программа курса «Внутрихозяйственное планирова-
ние в сельскохозяйственных предприятиях и объединениях» /
В. Н. Нелеп, М. И. Сидоренко ; Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1986. – 17 с.

138. Программа, тематика курсовых работ, методические
указания к изучению курса и проведению практических за-
нятий по дисциплине «Внутрихозяйственное планирование
на сельскохозяйственных предприятиях и в объединениях» /
Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко ; [сост. В. Н. Нелеп].
– К. : КИНХ, 1989. – 24 с.

139. Програма дисципліни «Стратегія підприємства» : для
студ. спец. 06.03.33 всіх форм навчання / М-во освіти України, Київ.
держ. екон. ун-т ; [уклад. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1993. – 6 с.

140. Програма і методичні вказівки по вивченню дисцип-
ліни «Організація виробництва» : для студ. спец. 3401 «Аграр.
менеджмент» / М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ;
[уклад.: В. М. Нелеп, М. І. Сидоренко]. – К. : КДЕУ, 1993. – 16 с.

141. Методичні вказівки до практичних занять з дисцип-
ліни «Організація виробництва» : для студ. спец. 0202 денної і
заочної форм навчання / М-во освіти України, Київ. держ. екон.



46

ун-т ; [уклад.: В. М. Нелеп, М. І. Сидоренко]. – К. : КДЕУ, 1995. –
23 с.

142. Програма, теми курсових робіт та методичні вказівки
до виконання лабораторних і практичних занять з дисциплі-
ни «Планування на підприємстві» : (для студ. спец. 0201
«Аграр. менеджмент» денної і заочної форм навчання) / М-во освіти
України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.: В. М. Нелеп, М. І. Си-
доренко ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1995. – 21 с.

143. Методичні вказівки до написання магістерської ди-
сертації з програми «Аграрний менеджмент» / М-во освіти України,
Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.: В. Г. Андрійчук, В. М. Нелеп,
М. Й. Хорунжий ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1997. – 20 с.

144. Програма та індивідуальні завдання для самостійної
роботи з курсу «Стратегічне управління» : для магістрів за
фаховим спрямуванням «Бух. облік та аудит с.-г. формувань» і
бакалаврів спец. «Аграр. менеджмент» всіх форм навчання / М-во
освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. В. М. Нелеп ;
відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1997. – 12 с.

145. Програма та індивідуальні завдання для самостійної
роботи з дисципліни «Підприємництво і бізнес-план» : для
слухачів магістер. прогр. «Аграр. менеджмент» та «Облік і аудит
в с.-г. формуваннях» денної і заочної форм навчання / М-во освіти
України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.: В. М. Нелеп, М. І. Сидо-
ренко ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КНЕУ, 1998. – 10 с.

146. Матеріали для підготовки до державного іспиту
1999/2000 навч. року зі спеціальності «Аграрний менеджмент»
: для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / М-во освіти
України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.: В. М. Нелеп, В. Г. Анд-
рійчук, О. О. Медвецький та ін.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 11 с.

147. Магістерські програми. Менеджмент організацій.
Програма «Аграрний менеджмент». 2001/02 навчальний рік.
Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [кол.
авт. під кер. В. М. Нелепа, В. Г. Андрійчука ; наук. кер. А. Ф. Пав-
ленко ; відп. за вип. С. В. Степаненко]. – К. : [КНЕУ], 2001. –
238 с.

148. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Бізнес-
планування» / уклад. В. М. Нелеп // Магістерські програми.
Облік і аудит. Програма «Облік і аудит в управлінні сільськогос-
подарськими формуваннями». 2001/02 навчальний рік. Ч. 2 / М-во
освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [кол. авт. під. кер.
В. Г. Лінника ; наук. кер. А. Ф. Павленко ; відп. за вип. С. В. Сте-
паненко]. – К. : [КНЕУ], 2001. – С. 199–215.



47

149. Магістерські програми. Менеджмент організацій.
Програма «Аграрний менеджмент». 2004/2005 навчальний
рік / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [кол. авт.
під кер. В. М. Нелепа, В. Г. Андрійчука ; наук. кер. А. Ф. Павлен-
ко ; відп. за вип. С. В. Степаненко ; кер. прогр.: В. М. Нелеп,
В. Г. Андрійчук]. – К. : КНЕУ, 2004. – 287 с.

150. Програма вступного іспиту зі спеціальності 8.050201 –
«Менеджмент організацій» (спеціалізації: «Менеджмент про-
мислових підприємств», «Аграрний менеджмент») / підгот.:
С. М. Соболь, В. М. Багацький, В. М. Нелеп [та ін.] // Програми
вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» /
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [кер. творчої
групи А. Ф. Павленко ; наук. ред. В. М. Данюк]. – К. : КНЕУ,
2005. – С. 197–222.

151. Магістерська програма «Економіка підприємств
АПК» : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [наук. кер.
А. Ф. Павленко, С. В. Степаненко ; кер. магістер. прогр. С. І. Дем’я-
ненко ; уклад.: С. І. Дем’яненко, В. Г. Андрійчук, В. М. Нелеп та
ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 376 с.

152. Методичні матеріали, поради та рекомендації для ви-
ховної роботи кураторам академічних груп / В. М. Нелеп,
І. А. Балягіна. – К. : КНЕУ, 2012. – 22 с.

Інші публікації

153. Андрійчук Василь Гаврилович / В. М. Нелеп // Вчені
економісти-аграрники / Укр. акад. аграр. наук ; [упоряд. і відп. за
вип. О. В. Шатько ; наук. ред.: М. В. Зубець, О. М. Шпичак,
В. П. Ситник]. – К. : Аграр. наука, 2001. – С. 20–23. – (Серія
«Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 5, ч. 1).

154. Канєвський Олекса Пилипович / В. М. Нелеп // Вчені
економісти-аграрники / Укр. акад. аграр. наук ; [упоряд. і відп. за
вип. О. В. Шатько ; наук. ред.: М. В. Зубець, О. М. Шпичак,
В. П. Ситник]. – К. : Аграр. наука, 2001. – С. 279–281. – (Серія
«Українські вчені-аграрії ХХ століття» ; кн. 5, ч. 1).

155. Продаю ідеї (молодим балетмейстерам... і не тільки) /
В. Нелеп // День. – 2004. – 15 жовт. (№ 186). – С. 21.

156. Побажання новому київському міському голові, або
Чому я не голосував за О. О. Омельченка / В. Нелеп // Україна
молода. – 2006. – 27 квіт. (№ 77). – С. 5.



48

157. Дем’яненко Сергій Іванович / В. М. Нелеп // Енцикло-
педія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка,
Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – К., 2007. – Т. 7 /
[голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. – С. 367.

158. Щоденник : [один вірш і одна картина] / В. Нелеп // День.
– 2008. – 6 листоп. (№ 201). – С. 1.

159. Еволюція думок (1957–2009) / В. Нелеп ; [вид. в авт.
ред.]. – К., 2009. – 96 с. : фотогр.

160. Історія роду / І. Артеменко, В. Нелеп ; [вид. в авт. ред.].
– К. : [Аспект-Поліграф], 2009. – 128 с. : фотогр.

161. Один вірш і одна картина / В. Нелеп // Економіст /
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2009. – Квітень
(№ 12–14). – С. 11.

162. Шляхами поступу... (1944–2009) : 65-річчю заснування
кафедри економіки агропромислових формувань присвячується /
[С. І. Дем’яненко, В. Г. Андрійчук, В. М. Нелеп та ін.] ; ДВНЗ
«Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. –
141 с. : іл.

163. Мереживо часу : [зб. літ. творів] / [С. Абсалямова,
І. Е. Бабель, В. М. Нелеп та ін. ; упоряд., добір та ред. текстів
Л. Й. Рінгіс ; наук. ред. В. Я. Стадниченко ; редкол.: Т. Є. Обо-
ленська (голова), Л. Й. Рінгіс, В. М. Нелеп та ін.] ; ДВНЗ «Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Літ. т-во «ЛІТО-КНЕУ». –
К. : КНЕУ, 2011. – 471 с. – 105-річчю alma mater присвячується.

164. Троянди і виноград, або Роздуми «вузького» спеціаліста
широкого культурного профілю / В. Нелеп // Економіст / Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2011. – Лютий
(№ 1–4). – С. 11.

165. Замальовки з книжки «Економіка і мистецтво» /
В. Нелеп // День. – 2013. – 18 жовт. (№ 189).

166. Нарис наукової та педагогічної діяльності Василя
Гавриловича Андрійчука / В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий //
Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і
науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ;
[наук. ред. Т. В. Куриленко]. – К. : КНЕУ, 2013. – С. 7–28. –
(Серія «Портрети вчених Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана» ; вип. 8).

167. Бібліотека моєї мрії / В. Нелеп // Економіст / Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2014. – Лютий–березень
(№ 5–7). – С. 8.



49

РЕДАКТОР ТА ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

168. Программа дисциплины «Земледелие и растениевод-
ство» / Минвуз СССР ; [ред. В. Н. Нелеп]. – М., 1984.

169. Программа дисциплины «Автоматизированные
системы управления» / Минвуз СССР ; [ред. В. Н. Нелеп]. – М.,
1985.

170. Программа дисциплины «Экономико-математические
методы и модели в планировании сельского хозяйства» /
Минвуз СССР ; [ред. В. Н. Нелеп]. – М., 1985.

171. Программа дисциплины «Научная организация и
нормирование труда» / Минвуз СССР ; [ред. В. Н. Нелеп]. – М.,
1986.

172. Программа дисциплины «Управление сельскохозяй-
ственным производством» / Минвуз СССР ; [ред. В. Н. Нелеп].
– М., 1986.

173. Экономика, организация и планирование агропро-
мышленного комплекса : [учеб. пособие для студентов экон.
вузов] / [В. Н. Нелеп, В. Г. Андрийчук, Н. И. Хорунжий и др.] ;
под ред. В. Н. Нелепа ; М-во высш. и сред. спец. образования
УССР. – К. : Выща шк., 1989. – 528 с.

174. Вчені записки : наук. зб. / М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.:
А. Ф. Павленко (відп. ред.), В. С. Савчук, В. М. Нелеп та ін.]. – К. :
КНЕУ.

Вип. 1–15. – 1998–2013. – Виходить раз на рік.
Спец. вип. – 2006. – 80 с. – (До 100-річчя Київського націона-

льного економічного університету).
175. Проблеми формування ринкової економіки : [міжвід.

наук. зб.] / Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2000. – Спец. вип. :
Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа:
стан, проблеми, перспективи / [редкол.: В. М. Нелеп (відп. за
вип.) та ін.]. – 418 с.

176. Дем’яненко С. І. Менеджмент аграрних підприємств :
навч. посібник / С. І. Дем’яненко ; [редкол.: М. М. Коцупатрий
(голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін. ; рец.: В. М. Нелеп,
М. Й. Хорунжий, Б. Й. Пасхавер, О. Д. Гудзинський] ; М-во освіти і
науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с. –
(До 100-річчя Київського національного економічного університету).

177. Іваненко Ф. В. Технологія зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції : навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисципліни / Ф. В. Іваненко, В. М. Сінченко ; [редкол.:



50

М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ,
2005. – 221 с. – (До 100-річчя Київського національного економіч-
ного університету).

178. Карпова І. Б. Фізична культура та формування здорового
способу життя : навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський,
А. В. Зотов ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін,
В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 103 с. – (До 100-річчя Київського наці-
онального економічного університету).

179. Ковальчук М. І. Економічний аналіз діяльності підпри-
ємств АПК : підруч. для студ. екон. спец. аграр. ф-тів вищ. навч.
закл. / М. І. Ковальчук ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова),
О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 390 с. – (До 100-річчя
Київського національного економічного університету).

180. Царьов М. С. Інформаційні системи і технології обліку
в АПК : практикум : навч. посібник / М. С. Царьов ; [редкол.:
М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ,
2005. – 365 с. – (До 100-річчя Київського національного економіч-
ного університету).

181. Економіка і організація агропромислових формувань :
навч. посібник / С. І. Дем’яненко, М. Й. Хорунжий, О. Г. Боброва,
П. В. Коваль ; за заг. ред. С. І. Дем’яненка ; [редкол.: М. М. Коцу-
патрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і
науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. :
КНЕУ, 2006. – 301 с. – (До 100-річчя Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана).

182. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики.
XX – початок XXІ ст. : навч. посібник / В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко,
М. В. Борисенко, М. П. Чуб ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голо-
ва), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки
України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ,
2006. – 361 с.

183. Карпова І. Б. Фізична культура та формування здорового
способу життя : навч. посібник / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський,
А. В. Зотов ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін,
В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ,
2006. – 103 с. – (До 100-річчя Київського національного економіч-
ного університету).



51

184. Коцупатрий М. М. Податковий облік і звітність : навч.
посібник / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, В. В. Мельничук ;
[редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп
та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 309 с. – (До 100-річчя
Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана).

185. Проектування агропромислового формування у про-
дуктовому підкомплексі АПК : комплексний тренінг зі спец.
«Економіка підприємств» для слухачів магістер. прогр. «Еконо-
міка підприємств АПК» / М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за заг. ред.
В. Г. Андрійчука ; уклад.: В. Г. Андрійчук, П. В. Коваль,
В. М. Нелеп, О. В. Садовник ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голо-
ва), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 90 с.

186. Дем’яненко С. І. Кількісний аналіз та моделювання
аграрних ринків : навч. посібник / С. І. Дем’яненко, О. В. Нів’євсь-
кий ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін,
В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 418 с.

187. Дем’яненко С. І. Менеджмент витрат в АПК : навч.
посібник / С. І. Дем’яненко ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова),
О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ,
2008. – 461 с.

188. Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки
продукції рослинництва : навч. посібник / Ф. В. Іваненко ;
[редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп
та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 594 с.

189. Історія сучасного світу : навч. посібник / [В. Ф. Сала-
бай, І. Д. Дудко, М. П. Чуб та ін.] ; [редкол.: М. М. Коцупатрий
(голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. :
КНЕУ, 2008. – 427 с.

190. Планування в агропромислових формуваннях :
навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Нелеп ;
[редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп
та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 296 с.

191. Трохименко Л. М. Основи наукових досліджень з обліку
та аудиту : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /



52

Л. М. Трохименко ; [редкол.: М. М. Коцупатрий (голова),
О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ,
2008. – 179 с.

192. Бондар М. І. Аудит в АПК : навч.-метод. посіб. для
самост. вивч. дисципліни / М. І. Бондар ; [редкол.: М. М. Коцупа-
трий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во освіти і
науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 269 с.

193. Дем’яненко С. І. Непараметричний аналіз в АПК : навч.
посібник / С. І. Дем’яненко, О. В. Нів’євський ; [редкол.: М. М. Ко-
цупатрий (голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін.] ; М-во
освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 195 с.

194. Мереживо часу : [зб. літ. творів] / [С. Абсалямова,
І. Е. Бабель, В. М. Нелеп та ін. ; упоряд., добір та ред. текстів
Л. Й. Рінгіс ; наук. ред. В. Я. Стадниченко ; редкол.: Т. Є. Обо-
ленська (голова), Л. Й. Рінгіс, В. М. Нелеп та ін.] ; ДВНЗ «Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Літ. т-во «ЛІТО-КНЕУ». –
К. : КНЕУ, 2011. – 471 с. – 105-річчю alma mater присвячується.



53

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК

195. Основні напрямки розвитку базових технологій у
сільському господарстві : (тексти лекцій) / М-во освіти України,
Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. Ф. В. Іваненко ; відп. за вип.
В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1994. – 49 с.

196. Програма і методичні вказівки з дисципліни «Органі-
зація і стимулювання праці» : для студ. спец. 0201 / М-во освіти
України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. О. О. Медвецький ; рец.
В. М. Нелеп ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1994. – 10 с.

197. Програма і методичні вказівки по вивченню дисцип-
ліни «Економіка підприємства» : для студ. спец. 0202 денної і
заочної форм навчання / М-во освіти України, Київ. держ. екон.
ун-т ; [уклад. В. Г. Андрійчук ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. :
КДЕУ, 1994. – 46 с.

198. Програма, плани семінарських та практичних занять
по вивченню дисципліни «Маркетинг в АПК» : для студ. спец.
3401 денної і заочної форми навчання / М-во освіти України,
Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. Г. І. Мостовий ; відп. за вип.
В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1994. – 13 с.

199. Лабораторний практикум з дисципліни «Технологічні
процеси в галузях» (cільське господарство) : для студ. спец.
0202 «Аграр. менеджмент», 0106 «Бух. облік і аудит у сіл.
госп-ві» денної та заочної форм навчання / М-во освіти України,
Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.: Ф. В. Іваненко, М. І. Наконечна ;
відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1995. – 126 с.

200. Програма курсу «Технологічні процеси в галузях
сільського господарства» : для студ. спец. «Аграр. менедж-
мент», «Облік та аудит у сіл. госп-ві» / М-во освіти України,
Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. Ф. В. Іваненко ; рец. В. М. Нелеп ;
відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1995. – 26 с.

201. Програма, методичні вказівки і плани практичних
занять з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» :
для студ. спец. 0106 «Бух. облік і аудит у сіл. госп-ві» / М-во
освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. Г. І. Мостовий ;
відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1995. – 25 с.

202. Програма, тематика контрольних робіт і методичні
вказівки для проведення практичних занять з дисципліни
«Економіка виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції» : для студ.-бакалаврів очної і заочної форм навчання /
М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.: А. І. Смис-



54

лов, О. Г. Покотилова ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ,
1995. – 32 с.

203. Програма, теми курсових робіт та методичні вказівки
до виконання лабораторних і практичних занять з дисципліни
«Планування на підприємстві» : (для студ. спец. 0201 «Аграр.
менеджмент» денної і заочної форм навчання) / М-во освіти
України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.: М. І. Сидоренко,
В. М. Нелеп ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1995. – 21 с.

204. Програма з дисципліни «Менеджмент виробничих
витрат» : для магістрів спец. 050202 «Аграр. менеджмент» очної
і заочної форм навчання / М-во освіти України, Київ. держ. екон.
ун-т ; [уклад. С. І. Дем’яненко ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. :
КДЕУ, 1996. – 15 с.

205. Методичні вказівки до написання магістерської
дисертації з програми «Аграрний менеджмент» / М-во освіти
України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.: В. Г. Андрійчук,
В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. :
КДЕУ, 1997. – 20 с.

206. Методичні вказівки до підготовки випускної роботи
бакалавра за фахом «Аграрний менеджмент» / М-во освіти
України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. Е. В. Кондратенко ; відп.
за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1997. – 19 с.

207. Програма дисципліни «Ефективність менеджменту»,
індивідуальні завдання для самостійної роботи, теми курсо-
вих робіт і методичні вказівки до їх виконання : для слухачів
магістер. прогр. «Аграр. менеджмент» / М-во освіти України,
Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад. Е. В. Кондратенко ; відп. за вип.
В. М. Нелеп]. – К. : КНЕУ, 1997. – 12 с.

208. Програма, контрольні запитання і завдання для
самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності аграрних підприємств» : для слухачів
магістер. прогр. «Аграр. менеджмент» / М-во освіти України,
Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. В. Г. Андрійчук ; відп. за вип.
В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1997. – 20 с.

209. Програма та індивідуальні завдання для самостійної
роботи з курсу «Стратегічне управління» : для магістрів за
фаховим спрямуванням «Бух. облік та аудит с.-г. формувань» і
бакалаврів спец. «Аграр. менеджмент» всіх форм навчання / М-во
освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. В. М. Нелеп ;
відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1997. – 12 с.

210. Програма та методичні вказівки до практичних та
індивідуальних занять з дисципліни «Інноваційний менедж-



55

мент» : для слухачів магістер. прогр. спец. «Аграр. менеджмент»
денної і заочної форм навчання / М-во освіти України, Київ. нац.
екон. ун-т ; [уклад. О. О. Медвецький ; відп. за вип. В. М. Нелеп].
– К. : КНЕУ, 1997. – 12 с.

211. Програма, методичні вказівки та завдання до семі-
нарських і практичних занять з дисципліни «Економіка під-
приємства» : для студ. спец. 0106 «Облік і аудит с.-г. форму-
вань» денної та заочної форм навчання / М-во освіти України,
Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.: М. Д. Бондаренко, О. Г. Покотилова ;
відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КНЕУ, 1998. – 36 с.

212. Програма та індивідуальні завдання для самостійної
роботи з дисципліни «Підприємництво і бізнес-план» : для
слухачів магістер. прогр. «Аграр. менеджмент» та «Облік і
аудит в с.-г. формуваннях» денної і заочної форм навчання / М-во
освіти України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.: В. М. Нелеп,
М. І. Сидоренко ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КНЕУ, 1998. –
10 с.

213. Програма та методичні вказівки з дисципліни «Мар-
кетинг продовольства і сільськогосподарської сировини» :
для слухачів магістер. прогр. спец. «Аграр. менеджмент» денної і
заочної форм навчання / М-во освіти України, Київ. нац. екон.
ун-т ; [уклад. В. В. Лазня ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. :
КНЕУ, 1998. – 16 с.



56

РЕЦЕНЗЕНТ

214. Програма і методичні вказівки з дисципліни «Органі-
зація і стимулювання праці» : для студ. спец. 0201 / М-во освіти
України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. О. О. Медвецький ;
рец. В. М. Нелеп ; відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1994. –
10 с.

215. Програма курсу «Технологічні процеси в галузях
сільського господарства» : для студ. спец. «Аграр. менедж-
мент», «Облік та аудит у сіл. госп-ві» / М-во освіти України,
Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад. Ф. В. Іваненко ; рец. В. М. Нелеп ;
відп. за вип. В. М. Нелеп]. – К. : КДЕУ, 1995. – 26 с.

216. Програма та завдання для контрольних робіт з курсу
«Інформаційні системи аграрного менеджменту» : для студ.
спец. 0202 / М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.:
Г. С. Тесленко, В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська та ін. ; рец.:
В. М. Нелеп, Н. С. Пінчук]. – К. : КДЕУ, 1995. – 29 с.

217. Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у
сільському господарстві : навч. посiбник / С. І. Дем’яненко ;
[рец.: В. Г. Андрійчук, В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий та ін.] ;
М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : [КНЕУ], 1998. –
264 с.

218. Політика і стратегія розвитку українського села на
сучасному етапі / В. Нелеп // Економіка України. – 1998. – № 2.
– С. 90–91. – Рец. на кн.: Село: сучасна політика і стратегія роз-
витку / [Л. Шепотько, І. Прокопа, О. Максимюк та ін.]. – К., 1997.
– 329 с. : іл.

219. Дем’яненко С. І. Менеджмент аграрних підприємств :
навч. посібник / С. І. Дем’яненко ; [редкол.: М. М. Коцупатрий
(голова), О. О. Єранкін, В. М. Нелеп та ін. ; рец.: В. М. Нелеп,
М. Й. Хорунжий, Б. Й. Пасхавер, О. Д. Гудзинський] ; М-во
освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. –
347 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного
університету).

220. Соціально-демографічні проблеми сучасного україн-
ського села / В. М. Нелеп // Агроінком. – 2008. – № 7–10. –



57

С. 111–112. – Рец. на кн.: Життєвий і трудовий потенціал сільсь-
кого населення України: теорія, методологія, практика /
К. І. Якуба. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 360 с.

221. Актуальне дослідження проблем конкурентоспромож-
ності продукції льонарства / В. М. Нелеп // Економіка АПК. –
2010. – № 4. – С. 176–177. – Рец. на кн.: Формування конкуренто-
спроможності продукції льонарства : монографія / В. І. Ткачук,
Н. І. Кравчук. – К. : Фенікс, 2008. – 194 с.

222. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропродоволь-
чого комплексу : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип-
ліни / В. Г. Андрійчук ; [рец.: О. Ю. Єрмаков, В. М. Нелеп,
В. В. Юрчишин] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац.
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – 414 с.



58

НАУКОВА ШКОЛА ВЧЕНОГО

Автореферати докторських дисертацій,
захищених під керівництвом В. М. Нелепа

223. Дем’яненко С. І. Формування виробничих витрат у сіль-
ському господарстві: макро- та мікроекономічні аспекти : авто-
реф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.07.02 / Дем’яненко Сергій Івано-
вич ; НАН України, Ін-т економіки. – К., 1997. – 32 с.

224. Єранкін О. О. Трансформація маркетингу агропромис-
лових формувань в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра
екон. наук : 08.00.04 / Єранкін Олександр Олександрович ; ДВНЗ
«Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2010. – 33 с.

Автореферати кандидатських дисертацій,
захищених під керівництвом В. М. Нелепа

225. Халед Хамед. Комплексное планирование сельскохо-
зяйственного производства в Сирийской Арабской Республике :
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халед Хамед ; Киев. ин-т нар.
хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К., 1981. – 24 с.

226. Концак Бодо. Совершенствование организации и пла-
нирования внедрения достижений научно-технического прогресса
в сельском хозяйстве (на примере свекловодства УССР и ГДР) :
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Концак Бодо ; Киев.
ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К., 1983. – 24 с.

227. Одхиамбо-Суле Фредерик Элиуд. Вопросы формирова-
ния и развития агропромышленного комплекса Кении : автореф.
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Одхиамбо-Суле Фредерик Элиуд ;
Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К., 1986. – 21 с.

228. Демьяненко С. И. Формирование противозатратного
механизма в системе внутрихозяйственного расчета сельскохо-
зяйственных предприятий : автореф. дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Демьяненко Сергей Иванович ; Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – К., 1989. – 24 с.

229. Єранкін О. О. Акціонерний капітал підприємств: форму-
вання і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу
АПК України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Єранкін
Олександр Олександрович ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 20 с.

230. Садовник О. В. Обґрунтування ринкових стратегій роз-
витку сільського господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук :
08.07.02 / Садовник Олександр Володимирович ; Київ. нац. екон.
ун-т. – К., 2005. – 20 с.



59

231. Головня О. М. Організаційно-економічний механізм
відродження льонарства в підприємствах АПК : автореф. дис. ...
канд. екон. наук : 08.00.04 / Головня Оксана Мілентіївна ; ДВНЗ
«Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2010. – 20 с.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
В. М. НЕЛЕПА

232. Продовольча програма – справа всенародна : [про
участь В. М. Нелепа у наук. конф. проф.-викл. складу, Київ,
1–2 лют. 1983 р.] // Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва
ім. Д. С. Коротченка. – 1983. – 26 січ. (№ 4). – С. 1.

233. Сагайдак І. Факультет крокує в завтра / І. Сагайдак //
Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротчен-
ка. – 1984. – 5 груд. (№ 5). – С. 2.

234. Турецький Д. Студенти – продовольчій програмі : [про
участь В. М. Нелепа у наук. респ. студент. конф. «Студенти вузів
Української РСР – Продовольчій програмі», Київ, 1984 р.] /
Д. Турецький // Радянський економіст / Київ. ін-т нар. госп-ва
ім. Д. С. Коротченка. – 1984. – 4 квіт. (№ 16). – С. 2.

235. На Дошці Пошани КІНГу // Радянський економіст /
Київ. ін-т нар. госп-ва ім. Д. С. Коротченка. – 1987. – 28 жовт.
(№ 32). – С. 1.

236. Михайлів Р. Факультет аграрного менеджменту – ювіляр /
Р. Михайлів // Економіст / Київ. держ. екон. ун-т. – 1994. –
Листопад (№ 15–16). – С. 1.

237. Бондар Т. Д. Історія Київського державного економіч-
ного університету. 1906–1996 / Т. Д. Бондар ; [редкол.: А. Ф. Па-
вленко (голова), М. І. Вакуленко, В. С. Степаненко]. – К. : КДЕУ,
1995. – 408 с. – Присвяч. 90-річчю Київ. держ. екон. ун-ту.

С. 210, 229, 247: Про доктора економічних наук, професора
В. М. Нелепа.

238. Звіт по темі «Історія Київського державного економіч-
ного університету» / М-во освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ;
викон. Т. Д. Бондар. – К. : КНЕУ, 1995. – 393 с.

С. 210, 229, 247: Про доктора економічних наук, професора
В. М. Нелепа.



60

239. Бабак В. П. Про нагородження працівників Київського
державного економічного університету / В. П. Бабак // Економіст /
Київ. держ. екон. ун-т. – 1997. – Січень (№ 1–2). – С. 2.

240. Тесленко Г. С. З 60-річчям доктора економічних наук,
професора і завідувача кафедри аграрного менеджменту Нелепа
Віталія Миколайовича / Г. С. Тесленко // Економіст / Київ. держ.
екон. ун-т. – 1997. – Жовтень (№ 13–16). – С. 16.

241. Шляхом до національного економічного... / [А. Ф. Пав-
ленко, Т. Д. Бондар, М. І. Вакуленко та ін. ; за заг. ред. А. Ф. Пав-
ленка]. – К. : КНЕУ, 1998. – 160 с. : іл.

С. 96: Про доктора економічних наук, професора В. М. Нелепа.
242. Указ Президента України Л. Д. Кучми про відзначен-

ня нагородами України працівників Київського національ-
ного економічного університету : [В. М. Нелепу присвоєно
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»] //
Економіст / Київ. нац. екон. ун-т. – 1999. – Вересень (№ 15–16). –
С. 1.

243. Дем’яненко С. Міжнародна науково-практична конфе-
ренція : [про участь В. М. Нелепа у Міжнар. наук.-практ. конф.
«Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських
підприємствах в умовах перехідної економіки», Київ, 26–27 бе-
рез. 2003 р.] / С. Дем’яненко // Економіка України. – 2003. – № 8.
– С. 93–94.

244. Дем’яненко С. Міжнародна науково-практична конфе-
ренція : [про участь В. М. Нелепа у Міжнар. наук.-практ. конф.
«Удосконалення економічного механізму функціонування аграр-
них підприємств в умовах невизначеності», Київ, 19–20 трав.
2004 р.] / С. Дем’яненко // Економіка України. – 2004. – № 9. –
С. 94–95.

245. Нелеп Віталій Миколайович // Хто є хто в Україні /
[уклад. та ред.: Ю. Марченко, О. Телемко]. – К. : К.І.С., 2004. –
С. 576.

246. Сторічний поступ. 1906–2006 / Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голов. ред.) та
ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 273 с.

С. 83, 84, 86, 99, 203–206: Про доктора економічних наук,
професора В. М. Нелепа.

247. Віталія Миколайовича Нелепа зі славним ювілеєм! :
[70 років від дня народження] / М. Й. Хорунжий // Економіст /
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2007. – Листопад
(№ 29–32). – С. 16.



61

248. Дем’яненко С. І. Конференція з актуальних питань
аграрної економічної освіти : [про доповідь В. М. Нелепа «Досвід
кафедри з підготовки конкурентоспроможних економістів-
аграрників» на наук.-метод. конф. «Аграрна економічна освіта в
розбудові конкурентоспроможного сільського господарства
України», Київ, 7–8 жовт. 2009 р.] / С. І. Дем’яненко, М. Й. Хо-
рунжий // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 158–159.

249. Шляхами поступу... (1944–2009) : 65-річчю заснування
кафедри економіки агропромислових формувань присвячується /
[С. І. Дем’яненко, В. Г. Андрійчук, В. М. Нелеп та ін.] ; ДВНЗ
«Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. –
141 с. : іл.

С. 8, 16–21, 23, 26, 27, 29, 34, 40–42, 44, 47–50, 52, 55, 57, 59,
61, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 84, 94, 96, 97, 126–129: Про доктора еко-
номічних наук, професора В. М. Нелепа.

250. Бондаренко С. Д. Доктор економічних наук :
[Віталій Миколайович Нелеп] / С. Д. Бондаренко // Овіяні славою
: нариси про неординарних людей древлянської Овруччини : [іс-
торико-докум. нариси] / С. Д. Бондаренко. – Овруч : [Друк], 2011.
– С. 106–109 : фотогр.

251. Якубовська С. В. Викладач і студент, економіка і мис-
тецтво : [про презентацію книги В. М. Нелепа «Економіка і мис-
тецтво»] / С. В. Якубовська, І. А. Балягіна // Економіст / Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 2013. – Червень (№ 11–13).
– С. 8.



62

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

У квадратних дужках зазначено номери позицій розділу
«Література про життя та діяльність В. М. Нелепа», без позначок
– позиції, під якими виступають автори творів.

Абсалямова С.  163
Амбросов В. Я.  51
Андрійчук В. Г. (Андрий-
чук В. Г.)  12, 16, 20, 73,
88–90, 92–96, 98, 117–119,
133, 143, 146, 147, 149, 151,
162, 197, 208, 217, 222
Артеменко І.  160
Артикульний Л. О. (Артикуль-
ный Л. А.)  9, 120

Бабак В. П.  [239]
Бабель І. Е.  163
Багацький В. М.  150
Бажан М. П.  43, 44
Балягіна І. А.  152, [251]
Бєляєв О. О.  53, 58
Боброва О. Г.  181
Бойко Л. В.  88, 109
Бондар М. І.  192
Бондар Т. Д.  [237], [238], [241]
Бондаренко М. Д.  211
Бондаренко С. Д.  [250]
Борисенко М. В.  182
Бузанов И. Ф.  31

Вакуленко М. І.  [237], [241]
Васильчук Л.  111
Висоцька О. М.  114
Волощенко А. Б.  41
Ворона А.  111

Головня О. М.  107, 108, 231
Городній А. І. (Городний А. И.)
31, 40, 71, 116

Гриб М. Г. (Гриб Н. Г.)  3, 121
Гудзинський О. Д.  176

Данюк В. М.  150
Дейнека О. А.  108
Дем’яненко С. І. (Демья-
ненко С. И.)   46, 55, 81, 121,
151, 162, 176, 181, 186, 187, 193,
204, 217, 223, 228, [243], [244],
[248]
Дзюба І. М.  157
Доленко А.  69
Дорохін М. К.  5, 6
Дрига Б.  64
Дробот  В. І. (Дробот В. И.)  38,
75, 100
Дудко І. Д.  182, 189

Єранкін О. О.  20, 21, 51, 99,
176–184, 186–193, 224, 229
Єрмаков О. Ю.  222

Завалій В. М.  97
Завалій О. І.  97
Зотов А. В.  178, 183
Зубець М. В.  153, 154

Ильницкий В. И.  див. Ільниць-
кий В. І.

Іваненко Ф. В.  177, 188, 195,
199, 200
Ільницький В. І.  31, 71



63

Канєвський О. П. (Канев-
ский А. Ф.)  12, 15
Карпова І. Б.  178, 183
Коваль П. В.  20, 181
Ковальчук М. І.  179
Ковальчук Ф.  59
Ковач С. І.  184
Кондратенко Е. В.  86, 206, 207
Концак Бодо  226
Короед А. С.  37
Корчинський В. Л.  178, 183
Коцупатрий М. М.  20, 21,
176–184, 186–193
Кравчук Н. І.  221
Кривень П. В.  23, 25, 28
Крисальний О. В.  8
Кузьменко І.  47
Куриленко Т. В.  166

Лазня В. В.  213
Лесничий К. Л. див. Лісни-
чий К. Л.
Летов Н. А.  27
Лінник В. Г.  148
Лісничий К. Л.  3, 12, 15
Лузан Ю. Я.  82, 84, 107
Лукинов И. И.  40

Мазнєв Г. Є.  51
Максимюк О.  218
Марченко Ю.  [245]
Масло І. П.  48
Медвецький О. О. (Медвец-
кий А. А.)  13, 14, 128, 131,
146, 196, 210
Мельничук В. В.  184
Михайлів Р.  [236]
Мостовий Г. І.  198, 201

Наконечна М. І.  199
Нам Г.  118, 119

Нів’євський О. В.  186, 193

Оболенська Т. Є.  163
Одхиамбо-Суле Фредерик
Элиуд  227
Олійник М. C.  102
Олійник Н. М.  102
Осадець С. С.  123

Павленко А. Ф.  147–151, 174,
[237], [241], [246]
Павлюченков А.  67
Пасхавер Б. Й.  176
Пересипкін В. Ф.  32, 33
Писаревська Т. А.  216
Пінчук Н. С.  216
Покотилова О. Г.  202, 211
Полищук И. И.  77
Прищепа С. М.  70
Прищепа С. С.  5
Прокопа І.  218

Рінгіс Л. Й.  163
Романок А. М.  7
Романюк О. В.  108

Саблук П. Т.  51
Савченко В. Ф.  3
Савчук В. С.  174
Сагайдак І.  [233]
Садовник О. В.  20, 100, 230
Салабай В. Ф.  182, 189
Сидоренко М. І. (Сидоренко М. И.)
4, 9, 117–119, 123, 129, 131, 132,
134, 136, 137, 140–142, 145
Ситник В. П.  153, 154
Ситник В. Ф.  216
Сінченко В. М. (Синченко В. Н.)
83, 85, 121, 177
Смислов А. І. (Смыслов А. И.)
117, 202



64

Соболь С. М.  150
Стадниченко В. Я.  163
Степаненко В. С.  [237]
Степаненко С. В.  52, 147–149,
151

Твердохлеб Н. Г.  26, 35, 38, 41
Телемко О.  [245]
Тесленко Г. С.  216, [240]
Ткачук В. І.  221
Трохименко Л. М.  191
Турецький Д.  [234]

Фернандес Ф.  93–95
Фурсенко М. І.  101, 103

Халед Хамед  225
Хорунжий М. Й. (Хорун-
жий Н. И.)  16, 86, 143, 166,
176, 181, 217, [247], [248]
Хотенко М. П.  24

Царьов М. С.  180

Чуб М. П.  182, 189

Шатько О. В.  153, 154
Шепотько Л.  218
Шпичак О. М.  153, 154

Щур Н. И.  120

Юдіна Л. П.  5
Юрчишин В. В.  8, 96, 98, 222

Якуба К. І.  220
Якубовська С. В.  [251]

Bříštěla František  30

Demjanenko S. I.  див. Дем’я-
ненко С. І.

Svoboda Karel  39



65

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ
В. М. НЕЛЕПА

Агропроизводственные объединения и планирование выравнива-
ния экономических условий предприятий  40
Актуальне дослідження проблем конкурентоспроможності про-
дукції льонарства  221
Андрійчук Василь Гаврилович  153

Бібліотека моєї мрії 167

Велика шкода  98
Вирівнювання економічних умов  76
Виробничо-фінансовий план колгоспу  3, 72
Вища продуктивність – краща окупність  62
Внутрішньогосподарський ринок паїв  90
Вчитися компромісу  91

Генеральный план развития колхоза  77

Дем’яненко Сергій Іванович  157
Державне планове завдання колгоспу, радгоспу  32
Диференційований підхід при обґрунтуванні продуктово-
ринкових стратегій розвитку сільського господарства  100
Досвід активізації роботи студентів з використанням персональних
комп’ютерів (ПК)  55

Еволюція думок (1957–2009)  159
Економіка і мистецтво  22
Економіка сільського господарства  12
Економічна ефективність застосування універсальних сільсько-
господарських машин  24
Ефективність потоку  71

Загроза селу – загроза державі  96
Закупки сельскохозяйственной продукции в Чехословакии  67
Замальовки з книжки «Економіка і мистецтво»  165
Збори колгоспників  33
Земля України і здоров’я нації  109



66

Інтенсифікація виробництва і рівень використання техніки в
колгоспах  25
Історія роду  160

К методике внутрирайонного планирования производства и
закупок сельскохозяйственной продукции  73
Канєвський Олекса Пилипович  154
Колгосп виробляє консерви  60
Колхозный консервный завод  59
Комплексное внедрение экономических методов управления  121
Комп’ютерний контроль якості виконання студентами персоніфі-
кованих завдань  52
Криза льонарства та шляхи її подолання  107

Магістерська програма «Економіка підприємств АПК»  151
Магістерські програми. Менеджмент організацій. Програма
«Аграрний менеджмент». 2001/02 навчальний рік  147
Магістерські програми. Менеджмент організацій. Програма
«Аграрний менеджмент». 2004/2005 навчальний рік  149
Майновий пай чорнобильців  89
Матеріали для підготовки до державного іспиту 1999/2000 навч.
року зі спеціальності «Аграрний менеджмент»  146
Машини, економія коштів  65
Мереживо часу  163
Методические разработки к практическим занятиям по курсу
«Организация, планирование и управление деятельностью сельс-
кохозяйственных предприятий»  129, 130
Методические указания для проведения практических занятий с
использованием методов активного обучения по курсу «Внутри-
хозяйственное планирование в сельскохозяйственных предприя-
тиях»  132
Методические указания по подготовке к государственному экза-
мену по курсу «Организация, управление и планирование деяте-
льности сельскохозяйственных предприятий»  131
Методические указания по составлению плана экономического и
социального развития сельскохозяйственного предприятия на
1991 г.  122
Методичні вказівки до написання магістерської дисертації з
програми «Аграрний менеджмент»  143
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Органі-
зація виробництва»  141



67

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Бізнес-планування»  148
Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу «Внут-
рігосподарське планування в колгоспах і радгоспах»  125
Методичні вказівки і теми курсових робіт з курсу «Організація і
планування виробництва в сільськогосподарських підприємст-
вах»  128
Методичні вказівки по складанню виробничо-фінансового плану
колгоспу на 1985 рік  118
Методичні вказівки по складанню виробничо-фінансового плану
колгоспу на 1986 рік  119
Методичні вказівки по складанню плану економічного і соціального
розвитку сільськогосподарського підприємства на 1992 рік  123
Методичні матеріали, поради та рекомендації для виховної робо-
ти кураторам академічних груп  152
Методичні розробки до практичних занять по курсу «Організація
і планування виробництва в колгоспах і радгоспах»  126, 127
Міна уповільненої дії під АПК  83
Місцеві ради – головна ланка територіальної реформи  101

Напружений план і матеріальне стимулювання  5
Нарис наукової та педагогічної діяльності Василя Гавриловича
Андрійчука  166
Науково-технічний прогрес у сільському господарстві: плану-
вання, управління, ефективність  8
Наша земля і майбутнє України  58

О методологических приемах определения оптимальной струк-
туры машинно-тракторного парка (МТП) колхоза  23
О приватизации предприятий перерабатывающей промышленно-
сти  84
Обґрунтування ефективних способів зберігання продукції та
строків її реалізації  102
Один вірш і одна картина  161
Оптимизация планирования производства и закупок сельскохо-
зяйственной продукции  34
Оптимизация резервных фондов кормов с помощью ЭВМ  41
Организация и планирование в агропроизводственных объедине-
ниях  14
Організаційні форми використання техніки в приватизованих
сільськогосподарських підприємствах  48



68

Організація і планування виробництва міжгосподарських підпри-
ємств і агропромислових об’єднань  13
Основні резерви підвищення ефективності використання машинно-
тракторного парку у колгоспах  28
Особенности отраслей и планирование  80
Особливості методики визначення і планування економічної та
соціальної ефективності виробництва в особистих господарствах
населення  56
Особливості оцінки і розподілу майнових паїв і примноженої
власності в умовах інфляції  92
Оценка и управление качеством планов сельскохозяйственных
предприятий  78
Оценка эффективности хозяйств разной специализации  74
Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу
України  110

Перспективи експорту продукції сільського господарства і
харчової промисловості України  114
Перспективи розвитку реструктуризованих аграрних підприємств  50
Перспективне оптимальне планування в колгоспах і радгоспах  10
Перспективне планування в сільськогосподарських підпри-
ємствах  4
Перспективне планування в умовах міжгосподарської коопе-
рації  7
Перспективное планирование оптимального производства и за-
купок сельскохозяйственной продукции в районе  35
Планирование закупок сельскохозяйственной продукции при
межхозяйственной кооперации  79
Планирование оптимального состава машинно-тракторного
парка колхоза с помощью ЭВМ  26
Планирование резервных фондов кормов  78
Планування в агропромислових формуваннях  21
Планування ефективності виробництва в особистих господарст-
вах населення  97
Планування на аграрному підприємстві  17–19
Планування на аграрному підприємстві в умовах невизначе-
ності  54
Планування оптимальної галузевої структури на сільськогоспо-
дарських підприємствах  11
Планування розвитку сільських територій і бюджети сільських
рад  103



69

Побажання новому київському міському голові, або Чому я не
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Річний план економічного і соціального розвитку сільськогоспо-
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Сертифікати вклали. До серванта  94
Совершенствование производственных отношений в усло-
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Як запобігти війні за землю. Особливості приватизації в сільсько-
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НАЗВ КОНФЕРЕНЦІЙ,

У ЯКИХ БРАВ УЧАСТЬ В. М. НЕЛЕП

1. XXVI научная конференция профессорско-преподаватель-
ского состава, посвященная итогам научной работы за 1963 год,
Киев

2. XXVII наукова конференція професорсько-викладацького
складу Київського інституту народного господарства по підсум-
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Zohor, 27–28 maja 1982
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15. Економіка агробізнесу: суть та процес викладання у ви-
щих навчальних закладах : науково-методична конференція,
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ринку : ІХ річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників, Київ, 26–27 квітня 2007 р.
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21. Організаційно-економічні трансформації в аграрному
виробництві : ХІІ річні збори Всеукраїнського конгресу вчених
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22. Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері :
ХІІІ річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників, Київ, 20–21 червня 2011 р.

23. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період
до 2020 року : ХІV річні збори Всеукраїнського конгресу вчених
економістів-аграрників, Київ, 16–17 жовтня 2012 р.
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