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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, починаючи з 1972 року, працював 
у Донецькому національному університеті, пройшов шлях від асистента до 
професора, завідувача кафедри економічної кібернетики, директора Навчально- 
наукового інституту «Економічна кібернетика» та Науково-дослідного 
інституту «Проблем економічної динаміки».

З 1982 року -  кандидат економічних наук, вчене звання доцента 
присвоєно в 1983 році; з 1992 року -  доктор економічних наук, вчене звання 
професора присвоєно в 1994 році.

Опублікував понад 300 наукових робіт (серед яких 56 монографій, у тому 
числі 5 одноосібних): зокрема, монографії: «М оделі управління
госпрозрахунковим промисловим підприємством» (1991 р.), «Леверидж: 
Економічні додатки» (1999 р.), «Рейтингове управління економічними 
системами» (1999 р.), «М еханізми * управління економічною 
безпекою» (2002 р.), «Організація контрольно-ревізійної діяльності в 
регіоні» (2002 р.), «Пошук ефективних рішень в економічних задачах» 
(2002 р.), «М оделі управління проектами в нестабільному економічному 
середовищі» (2002 р., 2009 р.), «Комплексні оцінки в системі рейтингового 
управління» (2003 р.), «Управління великим промисловим комплексом в 
транзитивній економіці» (2003 р.), «Система фінансового менеджменту вищого 
навчального закладу» (2004 р.), «Корпоративна система управління 
контрольно-ревізійною діяльністю в регіоні» (2004 р.), «Ефективне управління 
фітнес-бізнесом» (2004 р.), «Стратегія формування інвестиційної привабливості 
металургійних підприємств України» (2005 р.), «Управління маркетинговим 
потенціалом підприємства» (2005 р.), «Економіка і кібернетика підприємства. 
Сучасні інструменти управління» (2006 р.), «М оделі управління фінансовими 
потоками М іністерства освіти і науки України» (2006 р.), «Система 
комп‘ютеризованого фінансового менеджменту вищого навчального 
закладу» (2007 р.), «Ф інансовий менеджмент вищого навчального закладу з 
використанням новітніх інформаційних технологій» (2007 р.), «Система 
управління державними фінансами галузевого міністерства» (2007 р.), 
«М етодологія моделю вання життєздатних систем в економіці» (2009 р.), 
«Управління комерційним банком: інноваційний аспект» (2009 р.), «Методи 
антикризового управління за слабкими сигналами» (2009 р.), «М еханізми 
управління виконанням соціально -  економічних програм» (2009 р.), 
«Рефлексивні процеси в економіці: концепції, моделі, прикладні аспекти»



(2011р.), «М одернізація фінансових систем: методологія та інструменти 
управління» (2017 р.).

В його доробку більше 200 статей, опублікованих у провідних фахових 
виданнях, зокрема: «Вдосконалення механізму оцінки та стимулювання 
виконання договірних зобов‘язань щодо постачання продукції» (1987 р.), 
«Управління виробничою системою в умовах інтенсивного розвитку 
економіки» (1989 р.), «ЗупіЬезіз оГ гезоигсез т а п а § е т е п І  т е с Ь а п із т  іп іпбшїгіаі 
зу зіет»  (1989 р.), «Визначення фінансово-господарського стану підприємства» 
(1995 р.), «Оцінка керованості великого промислового комплексу» (1996 р.), 
«Розробка стратегії зовніш ньоекономічної діяльності металургійного комбінату 
«Азовсталь»» (1996 р.), «Фінансовий менеджмент у регулюванні керованості 
виробничо-економічних систем» (1997 р.), «М оделі вибору рішень в умовах 
інфляції» (1997 р.), «Концепція адаптивного управління ризиками у виробничо- 
економічних системах» (1997 р.), «Економічні умови управління науково- 
технічним прогресом у промисловості України» (1997 р.), «М оделювання умов 
прогресивного механізму організації системи компенсації праці у великому 
промисловому комплексі» (1998 р.), «Економіко-математичне моделювання 
ефективності використання фінансових інструментів» (1998 р.), «М оделювання 
процесу прийняття ріш ень для вибору інвестиційного портфелю» (1998 р.), 
«М оделювання конкурентоспроможності виробничої фірми» (1998 р.),
«М оделювання класифікації економічних об‘єктів» (1998 р.), «Проблеми 
підготовки економічних кадрів в контексті сталого розвитку України» (1999 р.), 
«Концепція і технологія дослідження спостережливості економічних систем» 
(1998 р.), «Дослідження стану економічної системи» (1999 р.), «Рейтингове 
управління в системі контролінгу комерційного банку» (1999 р.), «Ще раз про 
проблему вексельного обігу» (1999 р.), «Економічна динаміка як інструмент 
дослідження економіки» (1999 р.), «М оделювання системи антидемпінгової 
державної політики в Україні» (2000 р.), «Концепція моделювання системи 
управління функціональною діяльністю регіонального КРУ» (2001 р.), 
«М оделювання процесів забезпечення економічної безпеки регіону» (2001 р.), 
«Модель економіста XXI століття» (2005 р.), «Перебудова фінансування в 
державному ВНЗ» (2002 р.), «Корпоративна інформаційна система КРУ в 
Донецькій області» (2003 р.), «Пріоритети напряму наукових досліджень в 
економіці» (2004 р.), «Нова парадигма дослідження економічних систем» 
(2004 р.), «Концепція моделювання механізму ефективної платіжної політики 
підприємства в умовах ринкової економіки» (2004 р.), «Нелінійна динаміка 
макроекономічних показників» (2004 р.), «М еханізм поточного планування 
перевірок» (2004 р.), «М еханізми адаптивного управління портфелем заказів в 
умовах нестабільного попиту» (2005 р.), «М етоди забезпечення безпеки 
розрахунків в системах електронного бізнесу» (2007 р.), «Нові інструменти 
нової парадигми управління» (2009 р.); «Сучасна парадигма інституціональних 
пасток» (2014 р.).

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. «П роблеми 
управлення зкономическими системами», кн. 2. «М етодология прикладних 
исследований зкономической кибернетики», кн. 3. «Інформаційні системи і 
технології в економіці»; 21 навчального посібника, в т.ч.: «Економічна



динаміка» (2000 р.), «Нейронні мережі та генетичні алгоритми» (2003 р.), 
«Інформатика і ком п‘ю терна техніка: «Електронна комерція»» (2004 р.), 
«Система управління якістю промислового підприємства» (2004 р.), «Імітаційне 
моделювання економічних систем» (2007 р.), «Управління фінансово- 
економічною діяльністю ВНЗ» (2007 р.); численних методичних розробок: 
«Аналіз фінансового стану підприємства: практикум із застосування
інформаційної технології Аибії Ехрегї для магістрів» (2001), «Практикум із 
застосування інформаційної технології Рітцесі Ехрегі у фінансовому та 
інвестиційному плануванні для магістрів» (2003 р.), які отримали визнання 
серед спеціалістів і наукових працівників.

Лисенко Ю. Е. зробив 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 Л исенко Ю. Е. підготував 30 
докторів та 55 кандидатів наук для навчальних закладів, наукових і 
промислових підприємств Донбасу та інших регіонів України.

Лисенко Ю. Е. проводив велику організаційну роботу з впровадження 
наукових результатів у виробництво. Розробки Науково-дослідного 
інституту «Проблем економічної динаміки», створеного у 2004 році, 
впроваджені та використовуються на підприємствах, що дозволило заощадити 
значні трудові, матеріальні і фінансові ресурси на таких підприємствах, як 
«Азовмаш», «Норд», «Азовсталь», «Донцемент», Комунальне підприємство 
«Компанія «Вода Донбасу», ВАТ «Новокрам^горський машинобудівний завод» 
та ін. За його ініціативою у 2008 році Науково-дослідному інституту «Проблем 
економічної динаміки» Донецького національного університету було надано 
подвійне підпорядкування: М іністерству освіти і науки України та
Національній академії наук України.

Лисенко Ю. Г. протягом 1993-1994 рр. він був членом спеціалізованої 
ради з захисту докторських дисертацій у Харківському державному 
економічному університеті, у 1994-1996 рр. -  членом спеціалізованої ради з 
захисту докторських дисертацій в Інституті економіко-правових досліджень 
НАН України.

За ініціативи Лисенка Ю. Е. 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. Е. завжди приділяв велику увагу публікації результатів 
наукових досліджень, як власних, так і інших вчених України в області 
економіко-математичного моделювання, економічної кібернетики й економіки 
в цілому. За його ініціативи у Донецькому національному університеті 
видавалися: М іжнародний економічний журнал «Економічна кібернетика» (з



2000 р.), два збірники наукових статей: «Нове в економічній кібернетиці» (з 
1999 р.) та «М оделі управління в ринковій економіці» (з 1997 р.); було 
започатковано цикл монографій «Ж иттєздатні системи в економіці», у якому, 
починаючи з 2004 року, видано 32 монографії, авторами яких є вчені України.

Лисенко Ю .Г. був керівником авторського колективу з виконання 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 повномасш табного впровадження 
зазначеної Системи був Навчально-науковий інститут «Економічна 
кібернетика» Донецького національного університету, який очолював Лисенко 
Ю.Е. Система дозволила суттєво поліпшити контроль фінансування ВНЗ та 
підзвітних М іністерству освіти і науки України підприємств і установ та до 
10 % скоротити витрати на їх утримання. Система також була запропонована до 
впровадження у низці міністерств, зокрема, у М іністерстві охорони здоров‘я та 
у М іністерстві внутріш ніх справ.

Лисенко Ю. Е. до військових подій на Донбасі проводив велику суспільну 
роботу: він був головою підкомісії економічної кібернетики Науково-
методичної комісії галузі знань «Економіка і підприємництво» М іністерства 
освіти і науки України, членом Вченої ради Донецького національного 
університету, віце-президентом Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація економічної кібернетики», членом редакційних колегій 
професійних видань, наукового журналу «Бізнес-інформ», віснику Донецького 
національного університету, тощо; постійним керівником програмного комітету 
щорічних науково-практичних конференцій «Проблеми економічної 
кібернетики».

Лисенко Ю. Е. брав участь як організатор і учасник у виставках: Сьома 
міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні -  2004» 
(м. Київ, 2004 р.); «Ф естиваль слов’янської книги. Преса. Освіта. Наука» 
(м. Донецьк, 2004 р.); Перш а міжнародна виставка-ярмарок «Наука -  
виробництву» (м. Донецьк, 2004 р.); «Дні науки і техніки України в республіці 
Індія» (Індія, м. Нью-Делі, 2004 р.); М іжнародна виставка інформаційних і 
телекомунікаційних технологій СеВІТ-2005 (Німеччина, м. Ганновер, 2005 р.); 
Восьма міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні -  
2005» (м. Київ, 2005 р.); «Барвиста Україна» (м. Київ, 2005 р.); IV національна 
виставка високих технологій та конкурентоспроможної продукції 
«Укртехнологія -  2005» (м. Київ, 2005 р.), Д ев‘ята міжнародна виставка 
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні -  2006» (м. Київ, 2006 р.); 
Десята міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні -  
2007» (м. Київ, 2007 р.); Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні -  2008» (м. Київ, 2008 р.), «Інноватика в освіті 
України» (м. Київ, 2009 р.).

Діяльність Лисенка Ю. Г. з підготовки висококваліфікованих фахівців 
була відзначена нагородами: державними -  присвоєнням почесного звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України» (2004 р.), «Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки» (2008 р.), орденом «За заслуги» III 
ступеня (2010 р.); відомчими -  грамотами М іністерства освіти і науки України



(1979, 1995, 2001 рр.), нагрудними знаками «Відмінник освіти України» 
(2009 р.) та «Петра М огили» (2010 р.), Знаком НАН України «За підготовку 
наукової зміни» (2010 р.); грамотами і подяками місцевих органів влади 
Донецької області.

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 М ОН 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 «М етодологія моделювання та 
модернізація систем управління економікою» у Полтавському університеті 
економіки і торгівлі; в теперішній час під його керівництвом ведуть наукові 
дослідження 2 докторанти та один аспірант. Веде широку роз’яснювальну та 
методичну роботу серед викладачів і здобувачів наукових ступенів, студентів 
Полтавського університету економіки і торгівлі, в т.ч. проводить семінари з 
методики проведення наукових досліджень та написання дисертаційних робіт.

В Полтавському університеті економіки і торгівлі 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 З 
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 «М одернізація фінансових систем: методологія та
інструменти управління» (2017 р.); підготовлена, рекомендована Вченою радою 
університету до видання та подана до друку монографія «М одернізація 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. Серед викладачів і науковців Полтавського університету 
економіки і торгівлі користується заслуженим авторитетом і пошаною.

Проректор з наукової роботи 
Вищого навчального закладу  
Укоопспілки «Полтавський універсі 
економіки і торгівлі», д.т.н., професо) С. В. Гаркуша


