МИХАЙЛО ЮДІН
НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО – ДВА ВЕКТОРИ ОДНОГО ЖИТТЯ

До цьогорічного дня науки редакція
економічного наукового порталу Одеської
політехніки взяла інтерв’ю у доктора
економічних наук, голови Наглядової ради
товариства з додатковою відповідальністю «Первомайськдизельмаш» Юдіна
Михайла Айзіковича.

Історична довідка.
Юдін Михайло Айзікович народився
27 серпня 1949 в місті Первомайську Миколаївської області. Юдін М.А. очолює
товариство з додатковою відповідальністю «Первомайськдизельмаш» з 1997 року,
а в 2018 році загальними зборами учасників він обраний на посаду голови Наглядової ради Товариства.
Під керівництвом та при безпосередній
участі Юдіна М.А. підприємство стабільно працює, нарощує об’єми виробництва,
зростає продуктивність праці та заробітна
плата. За результатами роботи у 2018 році
по відношенню до 2017 року досягнуто
темпів росту з випуску товарної продукції
в 4 рази, реалізації – в 3,2 рази, середньомісячна заробітна плата зросла в 1,3 рази.
ТДВ «Первомайськдизельмаш» не має
заборгованості по заробітній платі та своєчасно виконує свої податкові зо-

бов’язання. На підприємстві впроваджуються сучасні технології, освоюється нова
продукція.
Юдін М.А. має видатні наукові досягнення. У 2005 році захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Організаційне забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва».
У 2013 році – докторську дисертацію на
тему: «Теоретико-методологічні та практичні засади регуляторної політики держави у сфері енергозбереження» та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка та
управління національним господарством», а в 2015 році йому присвоєне вчене
звання доцент.
Під його науковим керівництвом захищено одна кандидатська та одна докторська дисертації. Він є автором кількох
монографій та навчальних посібників.

Михайло Айзікович зробив значний
внесок у розвиток вітчизняного машинобудування. При його безпосередній участі
вперше в Україні на ТДВ «Первомайськдизельмаш» створений та освоєний у виробництві типорозмірний ряд біогазових
когенераційних установок на базі двигунів внутрішнього згоряння потужністю:
500, 630, 800 кВт, які в якості моторного
палива використовують також інші альтернативні його види. На базі нової продукції на підприємстві розроблений інноваційно-інвестиційний проект, реалізація
якого дає змогу освоювати нові ринки
збуту, залучати замовників та заміщати
споживання природного газу місцевими
видами енергоресурсів. У 2015-2018 роках підприємство виконувало замовлення
на постачання біогазових когенераційних
установок підприємствам Полтавської,
Дніпропетровської і Хмельницької областей, а у попередніх роках - на експорт в
Латвію та Італію, що сприяло підвищенню ролі та іміджу Миколаївщини в Україні і на міжнародній арені.
Юдін М.А. приймає активну участь у
громадському житті будучи депутатом
Первомайської міської ради Миколаївської області 3-го та 4-го скликань, членом
міськвиконкому Первомайської міської
ради, а в наступний час він є членом правління Миколаївської обласної організації
роботодавців «Промисловці та підприємці
Миколаївщини». За високі трудові досягнення в галузі машинобудування Юдіну
М.А. у 2002 році присвоєне почесне звання «Заслужений машинобудівник України», у 2005 році він нагороджується Почесною грамотою Верховної Ради України, у 2009 році нагороджується орденом
«За заслуги» III ступені.
Редакція: – Михайле Айзіковичу, хто
такий вчений Юдін М.А.?
Юдін М.А.: – Я науковець, який ставиться до науки, перш за все, як до практичного результативного інструменту,
який може багато чого змінити та покращити. Мене завжди цікавив зв'язок науки
з сучасними реаліями. Наука повинна допомагати у вирішенні проблем, бути прикладною та застосовною.

Редакція: – Яке коло ваших наукових
інтересів? Напевно, що через свою діяльність, Вас, перш за все, цікавить машинобудівництво?
Юдін М.А.: – Мене цікавить промисловість загалом, у тому числі й машинобудівництво. Ми наразі живемо у дуже
турбулентному світі, який надає українським підприємствам, як ризики, так і величезні можливості. І цими можливостями ми повинні скористатися. Так, деякі
галузі ми втратили безповоротно, проте
кадри в нас надзвичайно талановиті і ми,
по-перше, не повинні їх втратити, а подруге, мусимо використати їх інтелект
задля добробуту усієї країни через зростання прибутковості підприємств.
Редакція: – Добре, що Ви підняли питання кадрів? Які вони зараз?
Юдін М.А.: – Про які кадри йде мова:
мої працівники чи науковці?

Редакція: – Давайте поговоримо про
науковий потенціал.
Юдін М.А.: – Науковці в нас дуже талановиті та завзяті. Я є членом спеціалізованої Вченої Ради з захисту дисертацій

в Державному університеті «Одеська політехніка» і з великим інтересом спостерігаю за дисертаціями, які захищаються.
Редакція: – Тобто Ви при Вашій зайнятості присутні на кожному засіданні?
Юдін М.А.: – Майже на кожному! Через пандемію в мене з’явилась можливість бути присутнім на кожному онлайн,
я намагаюсь перенести справи на інший
час, щоб повністю поринути у процедуру
захисту.

Редакція: – Це у вас практичний інтерес чи суто науковий?
Юдін М.А.: – Обидва. В Одеській політехніці дуже потужна школа з вирішення економічних проблем машинобудування. Її ідейним лідером був доктор економічних наук, професор Продіус Іван
Прокопович. Зачний внесок вже зробила і
продовжує це робити його учні – директорка Інституту Бізнесу, економіки та інформаційних технологій доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана
Валеріївна та доктор економічних наук,
професор Захарченко Віталій Іванович.
Мій скромний вклад – сприяння народженню третього покоління докторів та
кандидатів. Мені дуже приємно спостерігати за тим, як справа продовжується і
головне як це якісно відбувається. Зовсім
нещодавно в авторефераті молодого доктора я побачив алгоритм смартизації бізнес-процесів промислового підприємства,
він мене зацікави, я його апробував на
деяких підприємствах й отримав дуже цікавий результат. Це саме приклад того,
що наука працює.
Редакція: – Як вам вдається розділяти
основну діяльність і наукову?
Юдін М.А.: – Секрет в тому, що я їх

навпаки поєдную і отримую від цього задоволення й синергетичний ефект.
Мої колеги з кафедри обліку, аналізу й
аудиту знають, що ми дуже раді їх бачити
на нашому виробництві: показати наші
досягнення, обговорити деякі моменти,
почути від них професійні поради щодо
удосконалення.
Вони були присутні на моєму ювілеї.
За час нашої співпраці відбулося дві чи
три дуже насичені екскурсії на підприємство. Викладачі та студенти на практиці
побачили, як все відбувається. Після цього вносяться деякі корективи в навчальні
плани, методичні рекомендації задля того,
щоб освіта стала більш практичноорієнтованою, дуальною і на виході ми отримували конкурентоспроможних на ринку
праці спеціалістів.

Саме для цього організується проходження практики для студентів, деякі з
них залишаються працювати в нас, інші
отримують практичні знання і реалізують
їх на інших підприємствах.
Редакція: – Ви багато говорите про
Одеський національний політехнічний
університет, який зараз увійшов у Державний університет «Одеська політехніка».
Яке Ваше ставлення до нього?
Юдін М.А.: – Це моя Альма-матер, яка
мені дала дорогу в життя. У 1972 році закінчив тоді ще Одеський політехнічний
інститут за спеціальністю «Технологія
машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і отримав кваліфікацію інженера-механіка. З ним у мене
пов’язана моя молодість, роки мого дорослішання і становлення і тільки найкращі
емоції. Саме тому я підтримую з ним зв'язок. До того ж це – потужний осередок
науки, який надає багато нових ідей.

Що говорять
Михайла Юдіна?

колеги про

вченого

Оборський Геннадій Олександрович,
ректор Державного університету «Одеська політехніка» (раніше – Одеський національний політехнічний університет), доктор технічних наук, професор: «Саме
такі кадри, які знаходяться на стику науки
і практики, найбільш цінні в наш час. Для
них наука є засобом, інструментом, а не
самоціллю. Я радий, що Михайло Айзікович допомагає нам виховувати затребуваних на ринку фахівців, які, закінчуючи
наш університет, вже відразу можуть
приступати до роботи».
Філиппова Світлана Валеріївна, директорка Інституту бізнесу, економіки та
інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор: «Наша наукова
школа завжди магнітом притягувала людей, які можуть самовиразитися, які не
тільки шукають в науці шляхи вирішення
проблем, а й самі дуже багато можуть в
неї привнести. Саме таким вченимпрактиком і є Михайло Айзікович, з яким
ми співпрацюємо ось уже понад 20 років.
Це – діамант нашої «наукової корони». На
засідання спеціалізованої вченої ради із
захисту кандидатських та докторських
дисертацій, членом якої є Михайло Айзікович, ми завжди прислухаємося до його
думки, оскільки його підходи відрізняє
глибинна суджень та величезний досвід
практичного
вирішення
виробничоуправлінських проблем».
Башинська Ірина Олександрівна,
керівник теми молодих вчених, кандидат
економічних наук, доцент: «Вражає
неймовірна чарівність, гумор, легкість в
спілкуванні, інтелігентність і безмежна
повага до людей з боку Михайла
Айзіковича.
На
екскурсії
на
«Первомайськдизельмаш»
найбільше
вразили не виробничі потужності заводу,
його продукція або міжнародні зв'язки, а
то, як про свого керівника відгукується
колектив – від робітника в цеху до
заступника.
Така
глибока
повага,
вдячність і любов – наслідок його

напруженої праці,
відданості заводу».

щирої

любові

та

Балан
Олександр
Сергійович,
завідувач кафедри публічного управління,
заступник голови спеціалізованої вченої
ради Д 41.052.10, доктор економічних
наук, професор: «В роботі з Михайлом
Айзіковичем
цікавим
є
його
спроможність виділяти в потоці наукової
інформації ту, що несе найбільшу
цінність для практичного впровадження у
промисловості.

Михайло Айзікович є активним членом
спеціалізованої вченої ради Д41.052.10 по
захисту кандидатських та докторських
дисертацій і завжди чітко акцентує увагу
колективу на тих доробках вчених, які
несуть найбільшу користь для підприємств, знаходить в кожній дисертації
практичний результативний інструмент,
коментує та пропонує шляхи впровадження».
Волощук Лідія Олександрівна, завідувачка кафедри обліку, аналізу і аудиту,
доктор економічних наук, професор:
«Михайло Айзікович – це справжня Людина, що вміє любити та цінувати, творити та віддавати. Людина, до якої хочеться
прислуховуватись та в якої хочеться вчитися».

© Редакція економічного
наукового порталу, 2021

