
Хронологічний показник 

основних наукових і науково-технічних результатів, 

одержаних Лисенком Ю.Г. 

№ 
з/п 

Найменування результату Рік 
Економічна 

ефективність 
впровадження 

1 
Система перетворення двомірних зображень у 
тримірні для обробки мап (ХИРЭ) 

1965–1968 не визначалась 

2 
Система комплексування ЕОМ для підвищення 
ефективності ОЦ (ДонецькГормаш) 

1968–1969 10 тис. дол. 

3 
Система збору та первинної обробки інформації 
для підвищення точності і оперативності управ-
ління (ДонецькГормаш) 

1968–1970 10 тис. дол. 

4 
Система радіоелектронної протидії для ураження 
радіолокаційних станцій і ракетних комплексів 
супротивника, ЗакВО 

1970–1972 не визначалась 

5 
Концепція автоматизованої системи управління 
масовим виробництвом («Норд») 

1973–1993 200 тис. дол. 

6 
Концепція автоматизованої системи серійного 
виробництва (підприємство МО України) 

1987–1992 150 тис. дол. 

7 

Концепція модернізації управління металургій-
ним підприємством (Азовсталь), яка включала 
комплекс заходів наукового, науково-технічного 
та освітнього характеру з перепідготовки управ-
лінського персоналу 

1993–2006 500 тис. дол. 

8 

Методологія розробки систем управління еконо-
мічною безпекою економічних систем ДНА КРУ, 
Облфінуправління Донецької обл., компанія 
«Вода Донбасу», Полтавська ДНА, МВС України 

1997–2014 450 тис. грн. 

9 
Методологія модернізації систем управління 
економічною безпекою економічних систем різ-
ного рівня 

2012–2017 не визначалась 

10 

Ініціював відкриття в Україні в Науково-
методичній комісії МОН України спеціальності 
«Економічна кібернетика». 
Організував та провів 17 Всеукраїнських науко-
во-методичних конференцій із розвитку спеціа-
льності «Економічна кібернетика». 
В ДонНУ підготовлено 1500 економістів-кібер-
нетиків, з них 500 магістрів, майже 150 стали 
кандидатами економічних наук, а 20 докторами 
економічних наук. 

Підготував: 

 навчальних посібників із грифом МОНУ – 5 

 підручник «Економічна кібернетика», Все-
український проект у 2-х томах – 6 
 

1993 
 
 

1993–2013 
 
 

1995–2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

не визначалась 



Заснував видання:  

 щорічного збірника праць «Моделі 
управління в ринковій економіці»; 

 щоквартального «Нове в економічній кі-
бернетиці»; 

 Міжнародного журналу «Економічна кі-
бернетика»; 

 видання серії монографій «Життєздатні 
системи в економіці» (видано 35 монографій з 
актуальних проблем ефективного управління 
економічними системами) 

 
1997 

 
1999 

 
2000 

 
2007– по 

теперішній 
час 

11 

 Заснував та очолив Спеціалізовану вчену раду 
Д 11.051.01 у Донецькому національному уні-
верситеті з захисту докторських та кандидатсь-
ких дисертацій. 
Захищено дисертацій: 
всього – 356, 
докторських – 54, 
кандидатських – 302. 

 Заснував та очолив Спеціалізовану вчену раду 
Д 44.877.02 у Вищому навчальному закладі 
Укоопспілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі» з захисту докторських та канди-
датських дисертацій. 
Захищено дисертацій: 
всього – 5, 
докторських – 2, 
кандидатських – 3. 
З них докторантів Лисенка Ю.Г. – 2 
кандидатів наук – 
Всього в Спецрадах, які очолював Лисенко Ю. Г. 
захищено дисертацій: 
всього – 361, 
докторських – 56, 
кандидатських – 305. 

1997–2014 
 
 
 
 
 
 
 

2016–по 
теперішній 

час 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 

Заснував: 

 у ДонНУ – Навчально-науковий інститут 
«Економічна кібернетика» та Науково-
дослідний інститут з проблем економічної ди-
наміки, підпорядкований МОН і НАН України; 

 у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» – Навчально-науковий ін-
ститут інноваційних технологій управління; 
 ННІ ІТУ розробляє нові функціонали та 

супроводжує ІАСУ ФР МОНУ (понад 800 
користувачів); 

 Досліджує, розробляє та впроваджує мето-

 
2007–2014 

 
 
 

2015–по 
теперішній 

час 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



дологію «Інноваційне інтелектуальне жит-
тєздатне урядування» для різних секторів 
економіки, організує підвищення кваліфі-
кації персоналу систем управління; 

 в АРК Крим (м. Алушта) заснував і очолив 
Навчально-науковий центр ДонНУ з підготовки 
економістів різних профілів. Підготовлено май-
же 500 осіб для підприємств і санітарно-
курортного комплексу Криму 

 
 
 
 

1994-2010 
 
 
 
 

 
250 тис. дол. 

13 

Захищено дисертацій під керівництвом членів 
школи: 102 дисертації, серед яких 
82 – кандидатські дисертації, 
30 – докторські дисертації 

Підготував особисто: 

 30 докторів економічних наук 

 55 кандидатів економічних наук 

 
 
 
 
 

1994–2017 
1988–2017 

не визначалась 

14 
Опубліковано монографій: 
всього – 56 
в т.ч. одноосібних – 5 

1990–2017 не визначалась 

15 

За темою «Економічна безпека»: 

 опубліковано особисто і членами школи: 
 колективних монографій – 21 
 статей – 105 

 захищено під особистим керівництвом: 
 кандидатських дисертацій – 3 
 докторських дисертацій – 2 

1987–2017 не визначалась 

16 

Був учасником 4-х Всеукраїнських виставок та 
2-х Міжнародних із проблем управління фінан-
совими ресурсами МОНУ та ВНЗ. Представлені 
експонати з управління ВНЗ підприємницького 
типу відзначалися нагородами 

2003–2010  

17 

Нагороди та відзнаки: 

 Державні: 
 Заслужений діяч науки і техніки України 
 Лауреат Державної премії в галузі науки і 

техніки України 
 орден «За заслуги» III ступеня 

 Галузеві: 
 грамоти Міністерства освіти і науки Украї-

ни 
 Знак «Відмінник освіти України» 
 Знак «Петра Могили» 
 Знак НАН України «За підготовку наукової 

зміни» 

 
 

2004 
2008 

 
2010 

 
1979, 1995, 

2001 
2009 
2010 
2010 

 

 

18 
Одержав: 
10 свідоцтв на раціоналізаторсьські пропозиції; 
5 авторських свідоцтв на твір 

 
1967–1973 
2001–2014 

 

 


