
Відомості 

про основні наукові доробки 

Лисенка Ю.Г. 

№ 
з/п 

 
Найменування результату Рік 

1 Підготовка 
наукової 
зміни  

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 

2 Опублікова
но наукових 
та науково-
методичних 
праць 

Всього – 327, у тому числі 
 монографій – 56 

у т.ч. одноосібних – 5 
 підручників – 5 
 навчальних посібників – 22 

1990-2017 

3 Ініціював Відкриття в Україні в Науково-методичній 
комісії МОН України спеціальності 
«Економічна кібернетика». 
Організував та провів 17 Всеукраїнських 
науково-методичних конференцій із 
розвитку спеціальності «Економічна 
кібернетика». 
В ДонНУ підготовлено 1500 економістів-
кібернетиків, із них 500 магістрів, майже 
150 стали кандидатами економічних наук, а 
20 докторами економічних наук. 

1993 
 
 

1993-2013 
 
 
 

1995-2005 
 
 

 
4 Заснував та 

очолив 
 Спеціалізовану вчену раду Д 11.051.01 у 
Донецькому національному університеті з 
захисту докторських та кандидатських 
дисертацій. 
Захищено дисертацій: 
всього – 356, 
докторських – 54, 
кандидатських – 302. 

 Спеціалізовану вчену раду Д 44.877.02 у 
Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» з захисту докторських та 
кандидатських дисертацій. 
Захищено дисертацій: 
всього – 5, 
докторських – 2, 
кандидатських – 3. 
З них докторантів Лисенка Ю.Г. – 2 
кандидатів наук – 
Всього в Спецрадах, які очолював 

1997–2014 
 
 
 
 
 
 
 

2016–по 
теперішній час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лисенко Ю. Г. захищено дисертацій: 
всього – 361, 
докторських – 56, 
кандидатських – 305. 

 
 
 

 
5 Заснував  у ДонНУ Навчально-науковий інститут 

«Економічна кібернетика»; 

 у ВНЗ Укоопспілці «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 
Навчально-науковий інститут інноваційних 
технологій управління; 

 ННІІТУ розробляє нові функціонали 
та супроводжує ІАСУ ФР МОНУ 
(понад 800 користувачів); 

 Досліджує, розробляє та впроваджує 
методологію «Інноваційне 
інтелектуальне життєздатне 
урядування» для різних секторів 
економіки 

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

2007–2014 
 

2015–по 
теперішній час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994-2010 
 
 
 
 
 

6 Був 
учасником 
виставок 

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

2003–2010 

7 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 

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

наукової зміни» 

 
2004 

 
2008 

 
2010 

 
1979, 1995, 2001 

 
2009 
2010 
2010 

8 Одержав 10 свідоцтв на раціоналізаторсьські 
пропозиції; 
5 авторських свідоцтв на твір 

1967–1973 
 

2001–2014 

 


