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П ОДАНН Я
щ одо кандидата у дійсні члени (академіки) Н АН  України  

відділення економіки за спеціальністю «Економічна безпека»  
доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН  України, 

заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Д ерж авної премії
України в галузі науки і техніки  

Лисенка Ю рія Григоровича

Вчена рада Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» висуває для обрання у дійсні члени 
(академіки) НАН України відділення еконотки за спеціальністю «Економічна 
безпека» доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН 
України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії 
України в галузі науки і техніки, директора Навчально-наукового інституту 
інноваційних технологій управління Полтавського університету економіки і 
торгівлі Лисенка Юрія Григоровича на підставі результатів таємного 
голосування: «за» -  42, «проти» -  немає, «недійсних бюлетенів» -  немає, 
проведеного на засіданні Вченої ради 19 грудня 2017 року, протокол №11.

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 працював у Донецькому 
національному університеті, де обіймав посади: завідувача кафедри
економічної кібернетики, директора Науково-дослідного інституту «Проблем 
економічної динаміки» і Навчально-наукового інституту «Економічна 
кібернетика».

Під час роботи у Донецькому національному університеті ним було 
створено могутній колектив із розробки методологічних й методичних проблем 
розвитку економічних систем, визнаний в Україні та за її межами; було 
ініційовано видання циклу монографій «Життєздатні системи в економіці», у 
якому, починаючи з 2004 року, видано 32 монографії, авторами яких є вчені 
України; 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.

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 
більше 250 дисертаційних робіт.

Лисенко Ю.Г. як керівник авторського колективу брав участь у 
виконанні роботи «Система управління фінансами в галузі науки і освіти», яка 
отримала Державну премію України в галузі науки і техніки у 2008 році. 
Наказом МОН України роботу «Система управління фінансами в галузі освіти і 
науки» було передано у впровадження до навчальних закладів України І-ІУ 
рівнів акредитації. Основним виконавцем робіт з повномасштабного 
впровадження зазначеної Системи був Навчально-науковий інститут 
«Економічна кібернетика» Донецького національного університету, який 
очолював Лисенко Ю.Г.

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 у м. Донецьку було створено наукову школу з проблем управління 
економікою трансформаційного періоду, де Лисенко Ю. Г. підготував ЗО 
докторів та 55 кандидатів наук для навчальних закладів, наукових і 
промислових підприємств Донбасу та іншю* регіонів України.

Лисенко Ю.Г. опублікував близько 330 наукових робіт, серед яких 56 
монографій, у тому числі 5 одноосібних. Він є співавтором 6 підручників, серед 
яких: «Зкономическая кибернетика» (у 2-х т., Т. 1, 2005 р., російською та
українською мовами); «Зкономическая кибернетика» ( Т. 2 у 3-х кн., 2007 р.): 
кн. 1. «Проблеми управлення зкономическими системами», кн. 2. 
«Методология прикладних исследований зкономической кибернетики», кн. 3. 
«Інформаційні системи і технології в економіці»; 21 навчального посібника; 
автором та співавтором понад 200 наукових статей у фахових виданнях та у 
матеріалах наукових конференцій.

Не один десяток років Лисенко Ю.Г. займався розробкою та 
впровадженням на практиці систем управління економічною безпекою 
економічних систем та систем менеджменту якості. Під керівництвом 
Лисенка Ю. Г. склалася наукова школа, яка може вважатися дійсно новим 
словом в сфері управління економічною безпекою; ним виконано цілий ряд 
робіт зі створення інформаційно-аналітичних систем у сфері економічної 
безпеки. Останнім часом Лисенко Ю. Г. як професійний вчений велику увагу 
приділяє питанням розробки 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 й 
ліквідує «цифровий розрив», та концепції і методології тренінгових методів 
дистанційного навчання, що напряму пов’язане з темою «Економічна безпека».

Проблеми управління економічною безпекою економічних систем від 
підприємств (кінець 90-х років) до національної економіки (2012-2014 рр.) були



втілені у підготовку та видання понад ЗО статей, 12 монографій та захист 9 
дисертацій, серед яких 3 докторські.

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 (зараз у системі працюють 800 вищих навчальних 
закладів) шляхом нарощення її функціоналу та розповсюдження її на інші 
об’єкти; розроблення методології та інформаційних технологій, методики 
впровадження «Інноваційне інтелектуальне життєздатне урядування», що надає 
можливість розповсюдження системи на всі сфери управління в економіці та 
подолати «цифровий розрив».

Лисенко Ю.Г. 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 двох докторських 
дисертацій, в яких Лисенко Ю. Г. є науковим консультантом.

За час 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.

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.


