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Народився 9 грудня 1937 року в Новосибірській
області (Російська Федерація) в сім’ї переселенців по-
чатку XX століття із України до Сибіру.

Завершивши навчання у Кузнецькому металур-
гійному технікумі 1956 року, почав працювати підруч-
ним сталевара на Кузнецькому металургійному комбі-
наті.

За час служби в Радянській Армії (1956 – 1958 рр.)
закінчив льотне училище та отримав диплом штурма-
на авіації. Після демобілізації повернувся на попереднє
місце роботи, де працював на посадах техніка, інже-
нера-економіста, начальника сектору планового відділу
Кузнецького металургійного комбінату.

Вищу освіту здобув у 1962 році, отримавши дип-
лом інженера-економіста Московського інженерно-
економічного Інституту ім. С. Орджонікідзе за спеці-
альністю „Економіка та організація металургійної про-
мисловості”.

У січні 1966 року Володимир Андрійович ство-
рив і очолив плановий відділ об’єднання „Сибвосток-
сталь”. У період 1966 – 1974 та 1979 – 1986 років
обіймав посади завідувача сектору, завідувача відділу,
заступника директора з наукової роботи Інституту еко-
номіки промисловості НАН України, керував Дніпро-
петровським відділенням ІЕП НАН України.

З 1975 по 1979 рік завідував кафедрою органі-
зації механізованої обробки економічної інформа-
ції Дніпропетровського металургійного інституту, від
1987 року очолив відділ економіки Інституту чорної
металургії.

Уже більше двох десятиліть, з 1990 року, науко-
вець працює в Таврійському національному універ-
ситеті імені В. І. Вернадського. За цей час професор
В. А. Подсолонко пройшов шлях від завідувача ка-
федрою економічної інформатики і автоматизованих
систем управління до декана факультету управління,

заснувавши спочатку факультет економіки, менедж-
менту і права, потім економіки і менеджменту, та після
його реструктуризації – факультет управління. Воло-
димир Андрійович відродив в університеті підготовку
студентів для економіки та управління підприємств,
галузей, територій, держави. Активно розвиває між-
народну діяльність на факультеті, в університеті та АР
Крим. З 1993 року він ініціював, організував та є
керівником біля 30 спільних міжнародних освітніх
проектів. Створив умови для студентів, аспірантів та
співробітників факультету та університету для навчан-
ня та підвищення кваліфікації та стажувався сам в
університетах Бельгії, Великобританії, Германії, Естонії,
Італії, Іспанії, Норвегії, Португалії, Фінляндії, Франції
та інших країнах світу.

Науковець сформулював перспективний науко-
вий напрямок „Випереджаюче управління розвит-
ком економіки”, у процесі формування якого створив
науково-дослідницький Центр Випереджаючого Роз-
витку при ТНУ.

З 1980 року входить до складу спеціалізованих
вчених рад при Інституті економіки промисловості НАН
України, при Дніпропетровському металургійному
інституті, Дніпропетровському державному універси-
теті, Кримському аграрному університеті, Національній
академії природоохоронного і курортного будівництва.
В 2001 році відкрив спеціалізовану вчену раду у Тав-
рійському національному університеті імені В. І. Вер-
надського.

Під його науковим керівництвом захищено 16 кан-
дидатських і 3 докторські дисертації. Автор понад
270 наукових статей і монографій, серед яких „Опере-
жающее управление развитием экономики” (2007 г.),
„Опережающее управление: благосостояние населе-
ния” (2011 г.), „Опережающее управление инноваци-
онным развитием экономики” (2011 г.), „Электронное

75 років від дня народження
доктора економічних наук, професора,
академіка Академії економічних наук
України та Кримської академії наук,
заслуженого працівник освіти
Автономної Республіки Крим,

завідувача кафедри менеджменту
та маркетингу, засновника та декана
факультету управління (1994 – 2012 рр.)
Таврійського національного університету

імені В. І. Вернадського

ПОДСОЛОНКА ВОЛОДИМИРА АНДРІЙОВИЧА



242
Економічний вісник Донбасу № 1 (31), 2013

ИЗВЕСТНОМУ ЭКОНОМИСТУ-УГОЛЬЩИКУ
Л. Л. СТАРИЧЕНКО – 75 ЛЕТ

9 ноября 2012 года исполнилось 75 лет со дня
рождения Леонида Лазаревича Стариченко – ученого,
посвятившего свой труд обеспечению эффективного
функционирования предприятий отечественной уголь-
ной промышленности.

После окончания в 1960 году горного факультета
Новочеркасского политехнического института,
Л. Л. Стариченко начал свою трудовую деятельность
на предприятиях угольной промышленности в бывшем
тресте „Октябрьуголь”, шахтоуправлении „Ждановс-
кое”.  Волею судеб молодому горному инженеру-раз-
работчику пришлось в большей мере заниматься эко-
номическими вопросами. Вскоре экономика станет его
призванием и многие десятилетия в стенах отраслево-
го – Донецкого научно-исследовательского угольного
института, а потом и академического – Института эко-
номики промышленности НАН Украины – Л. Л. Ста-
риченко будет заниматься теорией и практикой эконо-
мического развития угледобывающих предприятий.

В 1980 году Л. Л. Стариченко защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук, имеет ученое  звание старшего научного
сотрудника.

Большая часть его творческой биографии, насчи-
тывающей 46 лет из 52 лет общего трудового стажа,
приходится на работу в Донецком научно-исследова-
тельском угольном институте (Донуги), где он профес-
сионально поднялся до должности заведующего лабо-
раторией. Леонид Лазаревич Стариченко как вдумчи-
вый, скрупулезный и творческий специалист был хо-
рошо известен на предприятиях отрасли. Его методики
и рекомендации успешно применяли на многих шах-
тах, и не только в Украине.

В Институт экономики промышленности НАН
Украины Л. Л. Стариченко перешел на работу в
2001 году. Здесь круг его научного внимания как ру-
ководителя отдела проблем перспективного развития
топливно-энергетического комплекса весьма широк: ре-
формирование и реструктуризация угольных предпри-
ятий в условиях рыночных трансформаций и интегра-
ционных процессов; регулирование рентных доходов
и государственной поддержки угледобывающих пред-
приятий, в том числе с учетом требований ВТО и ЕС;
финансирование и стимулирование инновационного раз-
вития отрасли; привлечение негосударственных ин-
вестиций на государственные предприятия; влияние на

управление” (2012 г.), „Опережающее управление со-
циально-экономическим развитием регионов: благо-
состояние населения & электронное управление”
(2012 г.), „Ресурсный потенциал приоритетных направ-
лений развития Автономной Республики Крым”
(2012 г.), учебные пособия „Підприємництво” (2003 г.),
„Развитие инноваций” (2010 г.), „Электронная коммер-
ция и электронное управление” (2012 г.).

Активне громадське життя повністю спирається
на професійний досвід. З 1990 року Володимир Анд-
рійович член редколегії наукових журналів „Ученые
записки Таврического национального университета
имени В. И. Вернадского”, „Культура народів Причор-
номор’я”, „Економіка Криму”, „Економіка і управлін-
ня” та інших.

Нагороджений Знаком Міністерства освіти і на-
уки України „Петро Могила” за розвиток Вищої осві-
ти (2007); „Знаком пошани” Міністерства праці та со-
ціальної політики України за вагомий особистий вне-

сок у реалізацію державної соціальної політики, са-
мовіддану працю та високий професіоналізм (2008),
Знаком Асоціації навчальних закладів України приват-
ної форми власності „За розбудову освіти” (2009), Зо-
лотою Медаллю Туган-Барановського за значний осо-
бистий внесок у розвиток економічної та науково-тех-
нічної сфер та активну громадську діяльність на благо
і розвиток України (2012).

У всіх членів родини В. А. Подсолонко – дружини,
сина та невістки – спільні наукові інтереси та захоплення.

Життєве кредо: Розвивати і розвиватися! Не зас-
покоюватися на досягнутому! Об'єднувати особисті
інтереси з громадськими для досягнення більш висо-
ких результатів для кожного члена колективу! Працю-
вати на випередження можливостей над потребами!

Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Володими-
ре Андрійовичу, зі знаменною датою, зичимо міцного
здоров’я, сімейного благополуччя, творчої наснаги і
нових наукових звершень.

Учена рада Інституту економіки
промисловості НАН України

Редакційна колегія
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