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відділення економіки за спеціальністю «Економічна безпека», 
доктора економічних наук, професора, директора Навчально-наукового 

інституту інноваційних технологій управління, 
члена-кореспондента НАН України 

Лисенка Юрія Григоровича

Вчена рада Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» своїм рішенням від 19 грудня 2017 року, 
протокол № 11 висунула директора Навчально-наукового інституту 
інноваційних технологій управління, доктора економічних наук, професора 
Лисенка Юрія Григоровича на вакансію академіка НАН України відділення 
економіки за спеціальністю «Економічна безпека».

Лисенко Ю. Г. працює у Полтавському університеті економіки і торгівлі 
на посаді директора Навчально-наукового інституту інноваційних технологій 
управління з 1 вересня 2015 року. До цього він працював у Донецькому 
національному університеті, де обіймав посади: завідувача кафедри
економічної кібернетики, директора Науково-дослідного інституту «Проблем 
економічної динаміки», який підпорядкований МОН і НАН України, і 
Навчально-наукового інституту «Економічна кібернетика». З 1995 р. до 2010 р. 
був директором навчально-наукового центру ДонДУ у м. Алушта (АР Крим).

Під час роботи у Донецькому національному університеті ним було 
створено і очолено потужний колектив (наукову школу) із розробки 
методологічних й методичних проблем розвитку економічних систем, визнаний 
в Україні та за її межами; було ініційовано видання циклу монографій

г - 9 -  № . Н а № від



«Життєздатні системи в економіці», у якому, починаючи з 2004 року, видано 32 
монографії, авторами яких є вчені України переважно його учні; видання 
Міжнародного економічного журналу «Економічна кібернетика» та двох 
збірників наукових статей «Нове в економічній кібернетиці» і «Моделі 
управління в ринковій економіці». Міцні зв‘язки з Національної академією наук 
України дозволили розширити тематику спільних досліджень, зміцнити зв‘язки 
з підприємствами та іншими вищими навчальними закладами.

У 1993 р. Лисенко Ю. Г. ініціював відкриття в Україні спеціальності 
«Економічна кібернетика», лідером якої він є і дотепер.

За ініціативою Лисенка Ю. Г. у 1996 р. в Донецькому національному 
університеті було створено спеціалізовану вчену раду з захисту докторських 
(кандидатських) дисертацій Д 11.051.01, головою якої він був, і яка проводила 
захисти дисертаційних робіт за трьома економічними спеціальностями: 08.00.01 
-  економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами, 08.00.11 -  математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці. За час роботи ради в ній було захищено 
356 дисертаційних робіт, з них 54 докторських. У 2010 році колективом ДонНУ 
був обраний ректором університету.

Лисенко Ю. Г. зробив значний внесок в розробку процедур ефективного 
управління економічними системами, зокрема управління фінансовими 
ресурсами на різних рівнях системи управління, на основі досягнень 
економічної науки трансформаційного періоду, широкого використання 
економіко-математичних методів та новітніх інформаційних технологій. На базі 
цього створено наукову школу з проблем управління економікою 
трансформаційного періоду, де Лисенко Ю. Г. підготував 30 докторів та 55 
кандидатів наук для навчальних закладів, наукових і промислових підприємств 
України.

В 2004 році за ініціативою Лисенка Ю. Г. була започаткована, а в 
2008 році отримала Державну премію України в галузі науки і техніки 
«Система управління фінансами в галузі освіти і науки». В 2008 році Наказом 
МОН України робота «Система управління фінансами в галузі освіти і науки» 
була передана до впровадження до навчальних закладів України І-ІУ рівнів 
акредитації. Основним виконавцем робіт із повномасштабного впровадження 
зазначеної Системи був Навчально-науковий інститут «Економічна 
кібернетика» Донецького національного університету, який очолював 
Лисенко Ю. Г. Як керівник авторського колективу, він і до тепер приймає 
активну участь у виконанні цієї роботи. Ця система успішно функціонує та 
розвивається і у теперішній час на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі».

Проблеми управління економічною безпекою економічних систем від 
підприємств (кінець 90-х років) до національної економіки (2012-2014 рр.) 
Лисенком Ю.Г. були втілені у підготовку та видання понад 30 статей, 12 
монографій та у захист 9 дисертацій, серед яких 3 докторські.



У процесі розробки та впровадження на практиці систем управління 
економічною безпекою економічних систем під керівництвом Лисенка Ю. Г. 
створена наукова школа, яка на теперішній час може вважатися дійсно новим 
словом в сфері управління економічною безпекою; ним виконано цілий ряд 
робіт зі створення інформаційно-аналітичних систем у сфері економічної 
безпеки.

З вересня 2015 року Лисенко Ю. Г. очолює створений ним Навчально- 
науковий інститут інноваційних технологій управління у Вищому навчальному 
закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Основою 
діяльності Лисенка Ю. Г. є продовження наукових досліджень з тематики, 
започаткованої ним у Донецькому національному університеті: методологічне й 
методичне супроводження інформаційної системи управління фінансовою 
звітністю МОН України шляхом нарощення її функціоналу та розповсюдження 
її на інші об’єкти.

Зараз у системі працюють усі вищі навчальні заклади та інші організації, 
що підпорядковані МОН і управлінню освіти і науки, облдержадміністрацій, а 
також навчальні заклади пеніцітарної системи.

Варто відмітити, що ця система працює у режимі «хмарних технологій», 
що для України є кроком на шляху подолання цифрового розриву.

Останнім часом Лисенко Ю. Г. як професійний вчений велику увагу 
приділяє питанням розробки:

1. Методології «Інноваційного інтелектуального життєздатного 
урядування», що виступає відправним пунктом для модернізації систем 
управління в економіці від управління державою до управління економічними 
об’єктами будь-якої складності та будь-якого призначення та що ліквідує 
«цифровий розрив»;

2. Методології тренінгових методів дистанційного навчання.
Ці методології напряму пов’язана з темою «Економічна безпека».
Лисенко Ю.Г. є відомим в Україні та поза її межами вченим, який 

результатами своїх наукових досліджень збагатив науку визначними 
здобутками, веде активну роботу з нарощування наукового потенціалу України: 
він є керівником наукової школи «Методологія моделювання та модернізація 
систем управління економікою» у Полтавському університеті економіки і 
торгівлі, де ним створено спеціалізовану вчену раду Д 44.877.02 із захисту 
дисертацій за двома науковими спеціальностями: 08.00.01 -  економічна теорія 
та історія економічної думки; 08.00.11 — математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в економіці. У 2017 році у цій раді захищено 2 
докторські та 3 кандидатські дисертації. Докторські дисертації захистили 
докторанти Лисенка Ю .Г. На 2018 рік заплановано захист ще трьох 
докторських дисертацій, в двох із яких Лисенко Ю. Г . є науковим 
консультантом.

За часи роботи у Полтавському університеті економіки і торгівлі ним 
видано монографію «Модернізація фінансових систем: методологія та
інструменти управління»; підготовлена, рекомендована до видання Вченою



радою університету та подана до друку монографія «Модернізація системи 
управління економічною безпекою національної економіки: методологія, 
індикатори та інструменти». Лисенко Ю.Г. є членом Вченої ради Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» та членом науково-методичної ради з інформатизації Полтавської 
обласної державної адміністрації.

Діяльність Лисенка Ю. Г. з підготовки висококваліфікованих фахівців 
відзначена державними та відомчими нагородами: в 2004 р. йому присвоєно 
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; у 2008 р. він став 
лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки; у 2010 р. 
нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Він відзначений грамотами 
Міністерства освіти і науки України (1979, 1995, 2001 рр.), нагрудними знаками 
«Відмінник освіти України» (2009 р.), «Петро Могила» (2010 р.); Знаком НАН 
України «За підготовку наукової зміни» (2010 р.) тощо.

Лисенко Ю.Г. протягом останніх п’яти років тісно співпрацює з КНУБА 
по проблемам розширення функціоналу вже згаданої раніше ІАСУ ФР МОНУ 
та економічної безпеки дорожнього руху.

Все вищевикладене є підставою для обрання у дійсні члени (академіки) 
НАН України відділення економіки за спеціальністю «Економічна безпека» 
доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України 
Лисенка Юрія Григоровича.

Вчена рада Київського національного університету будівництва і 
архітектури підтримує рішення вченої ради Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» про висунення 
директора Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, 
доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НАН України 
Лисенка Юрія Григоровича в академіки НАН України по відділенню 
«Економіка» за спеціальністю «Економічна безпека»: протокол № 9 від 22 
грудня 2017 року.


