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Доповідач – Ю.В. Макогон, віце-президент АЕН 

України, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і тех-

ніки України. 

 

Асоціація економістів-міжнародників (секція АЕ-

НУ й Донецьке відділення АЕНУ) має договори про 

співробітництво з науковими, навчальними організаці-

ями й провідними підприємствами: Росії, Молдавії, 
Сербії, Болгарії, Латвії, Литви, Великобританії, Вірме-

нії, Нідерландів, Білорусії, Німеччини, Грузії, Туреччи-

ни й ін. держави. 

Договори про співробітництво з обласним управ-

лінням статистики, концерном "Стирол", АТ "НКМЗ", 

"Група Норд", "Донецьксталь", інститутах НАН України 

- економіки промисловості й економіко-правових дослі-

джень, управлінням зовнішніх зв'язків і зовнішньоеко-

номічної діяльності Донецької облдержадміністрації, 

Донецькою торгово-промисловою палатою. 

Асоціація економістів-міжнародників (секція АЕ-
НУ й Донецьке відділення АЕНУ) залучає до участі в 

міжнародних наукових семінарах і конференціях веду-

чих учених навчальних закладів України, ближнього й 

далекого зарубіжжя - Національного університету 

України "Київський політехнічний інститут", Донець-

кого національного технічного університету, Донецько-

го державного університету управління, Тернопільсь-

кого національного економічного університету, Львів-

ського національного університету ім. І. Франка, Київ-

ських національного університету ім. Т.Шевченка й 

національного економічного університету ім. 

В.Гетьмана, Московської фінансового університету при 
Уряді Російської Федерації, Ризького технічного уні-

верситету, Білоруського державного економічного уні-

верситету, Білоруського торгово-економічного універ-

ситету споживчої кооперації, Господарської академії 

ім. Ценова (Болгарія), Ростовського державного еконо-

мічного університету, Сандерлендського й Нотінгемсь-

кого університетів (Великобританія), Національного 

гірського університету (м. Дніпропетровськ), Маріу-

польського державного університету, Університету м. 

Барі (Італія), Каунаського технічного університету (Ли-

тва) та ін. 
Асоціація економістів-міжнародників (секція АЕ-

НУ й Донецьке відділення АЕНУ) взяли участь у цілій 

низці різних наукових конференцій. 

Особливо хочу виділити ще конференцію, що ми 

провели разом з болгарськими та російськими  вченими 

й працівниками науки й вищої школи в 2011 р. на кора-

блі за маршрутом Одеса-Вілкове-Севастополь із про-

блем розвитку ЧЕС і ГУАМ під патронажем Господар-

ської академією ім. Ценова, м. Свіштов, Болгарія й Та-

ганрозької міжрайонної ТПП. 

Виконано роботи в рамках програми науково-

технічного розвитку Донецької області на період до 
2020 р. "Донецька область - 2020" (розділ - шляхи вдос-

коналення зовнішньоекономічної діяльності". 

Традиційною формою залучення до наукової ро-

боти стали круглі столи, які Секція "Міжнародна еко-

номіка" і Донецьке відділення АЕНУ проводить разом з 

Регіональним фіалом НІСД в місті Донецьку: 

Круглий стіл „Перспективи та напрямки  розвитку 

старопромислових регіонів України у посткризовий 

період". 

Міжнародна діяльність - проявлялася в проведенні 

щорічних міжнародних літніх економічних шкіл за фа-

хом "Міжнародна економіка". В 2011 р. у міжнародній 
літній школі взяли участь понад 150 студентів різних 

навчальних закладів України й зарубіжжя (Болгарія, 

Росія, Вірменія, Грузія, Білорусія й ін.); - проведення 

щорічних міжнародних науково-практичних семінарів. 

У семінарі 2012 р. взяли участь представники 16 країн 

близького й далекого зарубіжжя. 

Брали участь у виконанні держбюджетної теми ін-

ституту економіки промисловості НАН України "Роз-

робка напрямків і моделей трансформації інноваційної 

діяльності в промисловості в контексті міжнародної 

інтеграції". 
В інституті економіки промисловості НАН Украї-

ни функціонує сектор інтеграції науково-технічної сфе-

ри України у світове суспільство. 

У рамках секції "Міжнародна економіка" і Доне-

цьким відділенням АЕНУ виконується дослідницька 

тема "Розробка теоретико-методологічних і науково-

методичних основ розвитку міжнародних економічних 

відносин України". 

За підсумками цих тем були підготовлені науково-

аналітичні огляди, які були направлені в Адміністрацію 

Президента України, а також включені в послання Пре-

зидента України Верховній Раді України. 
За цей період у Спецраді, що відкрито в 2001 р. 

при економічному факультеті ДонНУ з захисту канди-

датських дисертацій спеціальності "Світове господарс-

тво й міжнародні економічні відносини" пройшло бі-

льше 100 захистів і 50 захистів за фахом "Демографія, 

економіка праці, соціальна економіка й політика". 

Результати досліджень Секції "Міжнародна еко-

номіка" і Донецького відділення АЕНУ ввійшли в ре-

комендації XVІІ і XVІІI  міжнародного науково-

практичного семінару "Проблеми розвитку зовнішньо-

економічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: 
регіональний аспект (2011, 2012 р.), а також Дев’ятої 

науково-практичної конференції "Проблеми співробіт-

ництва між країнами південно-східної Європи в рамках 

організації чорноморського економічного співробітни-

цтва й ГУАМ". Резюме семінару й конференції відпра-

влені в Адміністрацію Президента України, Верховну 

Раду, Кабінет Міністрів України, у Донецьку облдер-

жадміністрацію (управління зовнішніх зв'язків і зовні-

шньоекономічних зв'язків), посольствам країн, предста-

вники яких брали участь у роботі семінару й конферен-

ції. 

Крім того результати досліджень доповідалися на ба-
гатьох міжнародних науково-практичних конференціях і 

семінарах в Україні, Росії, Болгарії, Сербії, Литви, Латвії, 

Туреччини, Словаччини, Вірменії й ін. 
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Ми співпрацюємо з редколегіями журналів "Віс-

ник Донецького національного університету" (Серія В - 

Економіка й право) і збірників наукових праць "Про-

блеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залу-

чення іноземних інвестицій: регіональний аспект" і 
"Проблеми співробітництва між країнами південно-

східної Європи в рамках організації чорноморського 

економічного співробітництва й ГУАМ" (ці видання 

мають статус ВАК України), а також беремо участь у 

роботі редколегій журналів "Меркурій", "Стратегічні 

пріоритети", "Журнал європейської економіки" і інших. 

Протягом 2011 року співробітники у Регіональ-

ного філіалу НІСД в м. Донецьку продовжували дос-

ліджувати проблеми, що зазначені у положенні про 

філіал, а саме: 

– ефективність міжнародної економічної діяльнос-

ті України в інтеграційних об’єднаннях: регіональний 
та галузевий аспект, включаючи проблеми розвитку 

співробітництва між країнами Європи в рамках Балто-

Чорноморського співробітництва, ЄС та СНД; 

– спеціальні економічні зони та території пріори-

тетного розвитку як елемент державної стратегії розви-

тку депресивних регіонів; 

– проблеми транскордонного співробітництва; 

– політичні партії і громадські організації в регіоні; 

– моніторинг тенденцій суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку регіонів. 

Розробки філії увійшли до Програми науково-
технічного розвитку Донецькій області “Донецька об-

ласть – 2020”, розділ "Шляхи удосконалення зовніш-

ньоекономічної діяльності" та «Стратегії розвитку 

міста Донецька до 2020 року». Фахівці філіалу брали 

участь у розробці програми інвестиційної привабливо-

сті міста Донецька. 

Крім того беремо участь у робочих групах з роз-

робки стратегій розвитку міст північного Донбасу 

(Краматорськ, Красний Лиман, Артемівськ, Дружків-

ка, Костянтинівка), організаційного комітету з підго-

товки Угоди щодо регіонального розвитку Донецької 

області між Кабінетом міністрів України та Донець-
кою обласною радою на 2012-2013 роки; членом ро-

бочої групи з розробки стратегії територіального мар-

кетингу Донецької області до 2016 року Донецької 

ОДА. 

Також проводяться лекції для представників 

Управлінь Донецької обласної держадміністрації, комі-

тетів Донецької обласної ради, профспілок та підпри-

ємств Донецької області за темами: 

1. Іноземні інвестиції в промисловості Донбасу: іс-

торія, статистика, проблеми сучасного розвитку 

2. Підготовка інвестиційних проектів відповідно 
до вимог міжнародних фінансових організацій 

3. Інвестиційна привабливість регіонів та міст: ре-

зерви підвищення 

4. Наслідки для економіки України від участі у СОТ. 

Опрацьовуються договори про співробітництво з 

іноземними академічними закладами. 

У філіалі є досвід роботи з іноземними фондами 

та навчальними закладами: реалізовано спільний про-

ект з Каунаським технологічним університетом про-

водилось дослідження підприємницького середовища 

в Європі. Планується видання спільної монографії. 

Дуже серйозний внесок в діяльність Донецького 

відділення АЕНУ дійсних членів та членів-

кореспондентів академії економічних наук України ви-

кладачів Донецького Національного Університету еко-

номіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 
2011 р. 

У 2011 році науковці університету проводили дос-

лідницьку роботу за наступними напрямами: 

– соціальні та інноваційні аспекти сталого еконо-

мічного зростання; 

– економіка, організація та управління підприємс-

твами торгівлі та сфери послуг; 

– маркетингова діяльність на ринку України; 

– фінансово-кредитні та бюджетні проблеми еко-

номічного розвитку; 

– бухгалтерський облік, аналіз і контроль госпо-

дарської діяльності  в підприємництві; 
– розвиток наукового товарознавства; 

– процеси і обладнання харчових виробництв; 

– інновації в технології виробництва харчових 

продуктів; 

– підвищення якості вищої освіти згідно вимог Бо-

лонського процесу. 

За цими напрямками в університеті виконувались 

144 НДР, з яких 53 кафедральні, 7 фінансованих МОН 

України, 84 госпдоговірних на замовлення підприємств 

і організацій. Із загальної кількості НДР 94 було завер-

шено, у тому числі З фінансованих МОН України. 

Серед визначних фундаментальних розробок 

слід відмітити:  

НДР «Методологія розвитку продовольчої без-

пеки України» (науковий керівник – к.е.н.,  професор 

Малигіна В.Д.). Основними науковими результатами 

дослідження є: концепція гармонізації економіко-, со-

ціо- і екологічних пріоритетів продовольчої безпеки 

України; методологія розвитку продовольчої безпеки 

України; механізм забезпечення продовольчої безпеки 

України. Результати НДР впроваджено до: Комітету з 

питань промислової і регуляторної політики; Управлін-

ню агропромислового розвитку в Донецькій області; 
Донецькому центрі стандартизації, метрології та серти-

фікації. За результатами НДР захищено докторську ди-

сертацію і видано 1 монографію, опубліковано 22 нау-

кові статі у фахових виданнях. 

НДР «Теоретико-методологічні засади механіз-

му взаємодії державного і приватного секторів у 

контексті розвитку національної економіки» (науко-

вий керівник - д.е.н. Горожанкіна М.Є.). Основними 

науковими результатами дослідження є: концепція ста-

лої динаміки соціально-економічної системи макрорів-

ня; концепція побудови державного сектору економіки, 
яка розглядає його як структурний елемент економіки; 

концепція механізму взаємодії державного і приватного 

секторів економіки. Практичне значення одержаних 

результатів полягає в подальшому розвитку економіч-

ної теорії, а саме, теорії розвитку державного сектору 

економіки і обґрунтуванні концепції розвитку держав-

ного і приватного партнерств. Теоретичні результати 

проекту можуть використовуватись при розробці: кон-

цепцій і програм соціально-економічного розвитку 

України програми розвитку державного сектору; зако-

нів про державний сектор економіки і принципах його 



ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 

 

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

216 

функціонування; закону про державне і приватне парт-

нерство. Практичні положення орієнтовані на впрова-

дження в практику роботи органів законодавчої та ви-

конавчої влади. Результати НДР впроваджено: на регі-

ональному рівні у: Головне управління регіонального 
розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних 

відносин Донецької облдержадміністрації, Головне 

управління економіки Луганської облдержадміністра-

ції, Комітет з питань територій пріоритетного розвитку 

в Луганській області; в практику діяльності підпри-

ємств Донецької та Луганської торгово-промислової 

палати. За результатами НДР видано 4 монографії, 5 

навчальних посібників, опубліковано 28 статей у фахо-

вих виданнях. 

НДР «Послуги пенітенціарної системи в середо-

вищі з порушеним економічним забезпеченням» (на-

уковий керівник – д.е.н. Саєнко В.Г.). Основними нау-
ковими результатами дослідження є: концепція розвит-

ку виробничих сил пенітенціарної системи; організа-

ційно-методичні положення життєзабезпечення пеніте-

нціарної системи держави. Результати НДР впровадже-

но: на державному рівні до: Міністерства праці та соці-

альної політики України, Комітету з питань бюджету 

Верховної Ради України, Комітету з питань законодав-

чого забезпечення правоохоронної діяльності Верхов-

ної ради України; на регіональному рівні у: Донецьку 

обласну державну адміністрацію, Державний департа-

мент України з питань виконання покарань в Донецькій 
області. За результатами НДР видано 3 монографії та 23 

статі у фахових виданнях. 

НДР «Інтегроване управління системою марке-

тингової взаємодії» (науковий керівник – д.е.н. Бала-

баниць А.В.). Основними науковими результатами дос-

лідження є: концептуальна модель інтегрованого 

управління системою маркетингової взаємодії; меха-

нізм управління потенціалом маркетингової взаємодії; 

науково-методологічний підхід до оцінки результатив-

ності системи маркетингової взаємодії. Результати НДР 

впроваджено у: Донецькій торгово-промисловій палаті; 

З AT «Донецький ЦУМ»; ТОВ «ТБ Амстор»; ТБ «Кро-
кус»; ТОВ «Канцлер». За результатами НДР видано 1 

монографію та 33 статі у фахових виданнях. 

Серед завершених фундаментальних НДР слід ві-

дмітити НДР «Концептуальні напрями інноваційно-

го розвитку торгівлі» (науковий керівник – д.е.н. Лан-

дик В.І.). В процесі виконання роботи: проведено аналіз 

стану та перспективи розвитку торгівлі в Україні; про-

ведено ранжування факторів зовнішньої та внутрішньої 

середи і впливу на систему роздрібної торгівлі; дослі-

джено інструменти управління інноваційним розвитком 

підприємств торгівлі; розглянуто вплив факторів зов-
нішньої та внутрішньої середи розвитку торгівлі і рес-

торанного господарства; вплив головних тенденцій ро-

звитку торгівлі і ресторанного господарства на внутрі-

шньому ринку; розроблено концептуальний підхід що-

до використання форсайту, як методологічної основи 

концепції розвитку торгівлі; розроблено методологічні 

підходи к аналізу і управлінню стейкхолдерами в опто-

вій торгівлі. На основі результатів НДР модернізовано 

ряд навчальних дисциплін кафедри економіки і управ-

ління інноваційною діяльністю. 

Серед визначних фундаментальних розробок 

слід відмітити: 

НДР «Управління фінансами торговельного пі-

дприємства» (науковий керівник – д.е.н. Омеляно-

вич Л.О.). Науково-дослідна робота була направлена на 
вирішення конкретної прикладної задачі підвищення 

ефективності діяльності торгових підприємств на осно-

ві удосконалення фінансового управління. Мета роботи 

– комплексне дослідження системи управління фінан-

сами торговельних підприємств та розробка інновацій-

ного науково-практичного продукту для забезпечення 

результативності торговельної діяльності. Наукова но-

визна одержаних результатів полягає в удосконаленні 

науково-методичних підходів до фінансового управлін-

ня торговельними підприємствами на основі фінансово-

го ресурсозбереження, оптимізація оподаткування і 

заходів адаптивного антикризового управління фінан-
сами. Результати дослідження використані для модерні-

зації змісту п'яти навчальних дисциплін на кафедрі фі-

нансів. За результатами НДР опубліковано І6 наукових 

робіт, в т.ч. – 9 статей в фахових виданнях, 1 моногра-

фія, 2 навчальних посібника з грифом МОН молоді та 

спорту України. 

НДР «Бенчмаркетингові дослідження регіона-

льного споживчого ринку» (науковий керівник - д.е.н. 

Азарян О.М.). За результатами НДР розроблено мето-

дичні підходи щодо підвищення ефективності викорис-

тання результатів бенчмаркетингових досліджень віт-
чизняними підприємствами, які працюють на спожив-

чому ринку. Наукова новизна одержаних результатів 

полягає в запропонованій методиці формування страте-

гічного управління з використанням бенчмаркетинго-

вих підходів в діяльності підприємств. Одержані ре-

зультати використовувались в: роботі над 6 монографі-

ями, 2 підручниках з грифом МОН молоді та спорту 

України, публікації 11 статей у фахових виданнях, в т.ч. 

за кордоном (Греція і США). 

НДР «Формування інфраструктури інвестицій-

них процесів» (науковий керівник – д.е.н. Аптекар 

С.С.). Наукова новизна роботи полягає в розробці нау-
ково-методичних основ і практичних рекомендаціях 

відносно управління формуванням та функціонуванням 

інфраструктури. Вагомі результати дослідження, які 

мають наукову новизну, конкретизуються в наступних 

положеннях: 

– на основі узагальнення історичного розвитку та 

сучасних реалій надано визначення інфраструктури як 

сукупності галузей і видів діяльності, які забезпечують 

розвиток сфери виробництва, соціально-побутового та 

соціально-культурного життя суспільства. Інфраструк-

тура поділяється на виробничу, соціальну, інституціо-
нальну і наукову. Інфраструктура є основним елемен-

том процесу становлення. 

– розроблено концептуальні положення відносно 

підвищення ефективності функціонування фінансової 

інфраструктури, а саме іпотечного кредитування. 

– вагомим осередком фінансової інфраструктури є 

фінанси підприємств. Розроблено науково-методичний 

апарат формування і використання капіталу підпри-

ємств, основою якого є, на відміну від існуючих, розпо-

діл показників, що характеризують окремо формування 
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капіталу та його використання, а також їх упорядкуван-

ня за п'ятьма групами. 

– розроблено підхід і оригінальна математична 

модель для розрахунку динамічної (на декілька років) 

точки беззбитковості. 
За результатами роботи: захищено 2 кандидатські 

дисертації; виконано 4 магістерські роботи; видано 11 

навчальних і методичних посібників; видано узагаль-

нюючу монографію. Основні положення досліджень 

використовуються в навчальному процесі. 

НДР «Фінансово-кредитні важелі сучасного ро-

звитку економіки» (науковий керівник - д.е.н. Косова 

Т.Д.). В роботі вперше обґрунтовані фінансово-

кредитні важелі анті- і поза кризового характеру, удо-

сконалення управління ресурсами бюджетних організа-

цій, фінансуємих і нефінансуємих корпорацій, розроб-

лено методичні рекомендації рейтингової оцінки рівнів 
корпоративного управління і управління корпораціями 

в умовах соціалізації бізнесу. За результатами НДР за-

хищено 1 кандидатську дисертацію, підготовлено до 

захисту 1 докторська і 1 кандидатська дисертація, ви-

дано 1 навчальний посібник з грифом МОНмолодьспо-

рту України. Результати НДР впроваджені в діяльність 

територіального управління Рахункової палати України 

в Донецькій і Луганській областях; Федерацію професі-

ональних бухгалтерів України в Донецькій області, 

ТОВ «Ювелір сервіс», в аудиторській фірмі «Фонд ефе-

ктивного економічного супроводу». 

НДР «Інформаційні системи і моделі управлін-

ня на підприємствах торгівлі та сфери послуг» (нау-

ковий керівник - д.е.н. Олифиров О.В.). В процесі робо-

ти узагальнені сучасні досягнення і тенденції створення 

і впровадження інформаційних систем в управлінні 

підприємствами торгівлі, ресторанного бізнесу, за пев-

ним напрямом асортиментний менеджмент, електронна 

торгівля, маркетинг, робота інформаційних служб, по-

даткової служби, конкурентне обстеження.  

Результати НДР: 

– методичні розробки з організації та технологіч-

ної роботи інформаційних систем і моделювання діяль-
ності на підприємствах торгівлі та послуг; 

– соціально-економічний ефект визначається під-

вищення якості управління на підприємствах торгівлі 

та послуг, якості підготовки спеціалістів для відповід-

ної сфери діяльності; 

– науково-методичне забезпечення підготовки спе-

ціалістів з економічних спеціальностей у відповідності з 

сучасними програмами, тенденціями і стандартами. 

Матеріали роботи використовувались при підгото-

вці 1 докторської і 2 кандидатських дисертацій. За ре-

зультатами НДР видано 3 монографії, 4 посібника, опу-
бліковано 15 статей та тез. 

НДР «Механізм формування і розвитку ринку 

освітніх послуг для дорослого населення Донецької 

області» (науковий керівник - д.е.н. Лутай Л.А.). За 

результатами НДР проведено комплексне дослідження 

стану освітніх послуг дорослого населення в Україні, 

Донецькій області, визначено більш значущі проблеми 

взаємозв'язку ринку праці та ринку освітніх послуг. 

Економічний ефект: підвищення продуктивності ринку 

освітніх послуг для дорослого населення на регіональ-

ному рівні. Соціальний ефект: зниження напруження 

при вирішені проблем зайнятості безробіття, умов пра-

ці, вибір приоритетних напрямків розвитку ринку осві-

тніх послуг для дорослого населення як системи. В ра-

мках НДР: розроблена «Концепція розвитку неперери-

вної освіти на протязі життя Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського», видано 1 монографію. 

Особливу увагу університет у звітному році приді-

ляв співробітництву із закладами НАН України та галу-

зевими академіями. Науково-дослідні роботи виконува-

лись спільно із науковцями Інституту економіки про-

мисловості НАН України, а саме: «Шляхи капіталізації 

і методи регулювання господарської діяльності підпри-

ємств базових галузей промисловості». 

Впровадження наукових рекомендацій на рівні 

державних органів. 

В минулому році низка наукових рекомендацій та 
розробок була запроваджена в державних органах вла-

ди, регіональних органах влади та у підприємствах різ-

них галузей: 

– положення до Концепції державної системи 

професійної орієнтації населення на період до 2012 ро-

ку (Міністерство праці та соціальної політики України); 

– концепція інтегрованого управління системою 

маркетингової взаємодії підприємств і розвиток науко-

во-методологічних підходів та практичних рекоменда-

цій можуть використовуватися для вирішення актуаль-

них проблем інтегрованого управління маркетинговим 
взаємозв'язком в практичній діяльності вітчизняних 

підприємств; 

– рекомендації до нової редакції Бюджетного ко-

дексу щодо опрацювання питань середньострокового 

бюджетного планування (Комітет Верховної Ради 

України з питань бюджету); 

– методологія розвитку продовольчої безпеки 

України на принципі сформульованої наукової концеп-

ції гармонізації економіко-, соціо- і екологічних пріо-

ритетів продовольчої безпеки країни та удосконаленої 

системи механізмів її розвитку (Комітет з питань про-

мислової і регуляторної політики та підприємництва 
Верховної Ради Українм); 

– алгоритм формування концепції гармонізації 

економіко-, соціо- і екологічних пріоритетів продово-

льчої безпеки та ринку продовольства, як складової 

державної політики і моделі програм забезпечення про-

довольчої безпеки країни (Головне Управління агроп-

ромислового розвитку Донецької обласної держадміні-

страції і Управління зі справ захисту прав споживачів в 

Донецькій області); 

– основні положення науково-дослідної роботи 

«Послуги пенітенціарної системи в середовищі з пору-
шеним економічним забезпеченням» для Кримінально- 

виконавчого кодексу України в частині забезпечення 

прав засуджених осіб в установах виконання покарань 

(Комітет Верховної Ради України з питань законодав-

чого забезпечення правоохоронної діяльності); 

– організаційно-методичне положення із забезпе-

чення обсягами робот осіб, які відбувають покарання в 

місцях позбавлення волі (Державний департамент 

України з питань виконання покарань в Донецькій об-

ласті); 

– методика визначення показників оцінки ефектив-
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ності функціонування і розвитку роздрібних торговель-

них мереж; матрична модель поле стратегічного розвит-

ку роздрібної мережі, яка сприяє вибору напряму і стра-

тегії розвитку; методика визначення складових коефіціє-

нта розвитку роздрібних торгових мереж в процесі його 
прогнозування, система регуляції розвитку торговельних 

мереж (Головне управління економіки Донецької облас-

ної держадміністрації); 

– з ціллю підвищення продуктивності ринку освіт-

ніх послуг для дорослого населення на регіональному 

рівні запропоновано Концепцію розвитку безперервної 

освіти протягом життя (Головне управління праці та 

соціального захисту населення Донецької обласної 

держадміністрації). 

Міжнародна наукова діяльність вчених ДонНУЕТ 

здійснюється на основі 79 угод про співробітництво із 

закордонними закладами освіти та науки. Наукові гранти: 
– Програма ТЕМПУС (сприяння модернізації сис-

тем вищої освіти в країнах-сусідах ЄС): розробка спі-

льного проекту "MODEP: модернізація та розвиток 

професійно спрямованих курсів" (ВНЗ-партнери з 

Франції, Португалії, Румунії, Молдови, Білорусі, Маро-

кко та України). В рамках програми створено Франко -

Український інститут управління та відкритий безкош-

товний доступ до наукових публікацій та матеріалів 

провідних університетів Європи; 

– Науково-дослідна програма «Інновації в інфор-

маційних і комунікаційних технологіях - взаємодія в 
Балтійському регіоні» спільно зі Шведським універси-

тетом (м. Стокгольм, Швеція); 

– Програма лідерства для підприємництва 

(InterAction) у Туреччині, Україні, Узбекистані, Казах-

стані та країнах Південного Кавказу (під егідою Бри-

танської Ради); 

– Розробка та виконання спільних науково-

дослідних програм, організація та підтримка наукового 

стажування студентів під егідою міжнародної студент-

ської організації AIESEC; 

– Програми наукових досліджень за запрошеннями 

ВНЗ країн ЄС (Інститут фізики Польської Академії На-
ук, м. Варшава, Польща) 

У Донецькому національному університеті еконо-

міки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 

2011 році відбулося: 7 міжнародних, 4 всеукраїнських, 

6 Інтернет-конференцій та 3 семінари, які мали значний 

резонанс серед наукової спільноти. 

В роботі 3-ї Всеукраїнської науково-теоретичної 

Інтернет-конференції «Інтелект. Особистість. Еко-

номіка» взяли участь фахівці з різних міст України, 

далекого зарубіжжя та країн СНД. До складу учасників 

конференції увійшли близько 80 вчених, з яких 6 ака-
деміків і членів-кореспондентів української і міжнаро-

дних академій, докторів та кандидатів наук. 

В роботі конференції також брали участь молоді 

вчені та аспіранти, які представляли наукові центри та 

вузи України. 

В матеріалах конференції відзначено, що в сучас-

них умовах глобалізації та модернізації всіх сфер люд-

ської життєдіяльності, культура гуманітарної і економі-

чної освіти стає важливим фактором, який забезпечує 

актуалізацію людських якостей, збільшення та впрова-

дження інтелектуального потенціалу людини. Інтелект 

особистості в соціально-гуманітарній та економічній 

освіті виступає визначальною формою соціалізації лю-

дини, якість якої впливає на її майбутнє, а також темпи 

і результати розвитку економіки, науки, соціально-

культурної сфери, підвищення престижу держави на 
світовій арені. Саме особистість виступає першоосно-

вою будь-яких форм соціальності, розвиток яких безпо-

середньо пов'язаний з її здібностями. 

Мета Першої Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток туристичного бізнесу» поляга-

ла в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо 

визначення основних проблем формування ринку турис-

тичних послуг, об'єднання зусиль українських і закор-

донних фахівців, вчених, державних, політичних і суспі-

льних діячів, підприємців, що зацікавлені в розвитку 

туристичної індустрії. 

В конференції взяли участь 109 осіб, у т.ч.: 16 док-
торів наук, 36 кандидатів наук, 6 представників-

практиків туристичного бізнесу, 32 молодих учених, а 

також 19 студентів під керівництвом викладачів. 

За результатами роботи конференції розроблено 

рекомендації щодо поліпшення розвитку туристичного 

бізнесу як в Україні, так і в інших країнах світу. 

В центрі уваги учасників Другої Міжнародної на-

уково-практичної конференції «Товарознавство і 

торгівля в умовах глобалізації економіки: проблеми 

та досвід» знаходились проблеми формування якості і 

удосконалення споживних властивостей товарів, управ-
ління асортиментом і конкурентоспроможністю на за-

садах логістичних підходів. 

В роботі конференції взяли участь 150 представ-

ників з Росії, Білорусі, Польщі, Молдови та Румунії. 

Робота науково-практичної конференції була про-

ведена за наступними напрямками: 

– товарознавство та ринок непродовольчих товарів; 

– товарознавство та ринок продовольчих товарів; 

– торгівля споживчими товарами та захист прав 

споживачів; 

– використання сучасних технологій у навчанні. 

Учасники конференції відзначили, що за останні 
роки намітились позі тенденції в дослідженні проблем з 

товарознавства, формування інфраструктури товарних 

ринків і удосконалення торгівлі. 

Проте недостатньо проводяться наукові дослі-

дження з теоретичних проблем розвитку товарознавст-

ва, експертизи та сертифікації товарів, конкурентоспро-

можності, безпеки та зберігання товарів, ресурсозбері-

гаючі екологічно безпечних технологій. 

Метою проведення Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми і перспективи 

реалізації облікової, контрольної та аналіз функцій у 
соціокультурному просторі сучасного бізнесу» було 

визначення напрямів наукових досліджень щодо реалі-

зації облікової, контрольної та аналітичної функцій у 

соціокультурному просторі сучасного бізнесу. Для до-

сягнення поставленої мети учасниками конференції 

узагальнено результати наукових досліджень: визначе-

но проблеми розвитку професії бухгалтера і аудитора в 

сучасному бізнесі; обговорено міжнародний досвід і 

визначено напрями розвитку облікової, контрольної та 

аналітичної функцій управління на практиці. 
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У рамках конференції відбулося засідання кругло-

го столу з обговорення проблеми формування профе-

сійних і соціальних компетенції сучасного бухгалтера і 

аудитора. 

В роботі конференції взяли участь більше 150 нау-
ковців з України, Білорусі, Молдови, Росії, Польщі, Ки-

таю, Кореї, а також представники регуляторних органів 

та бізнесу. 

На II Міжнародній науково-практичній Інтер-

нет-конференції «Бізнес та умови його розвитку: 

національний та міжнародний дискурси» розгляд: 

сучасні проблеми розвитку національного та міжнарод-

ного бізнесу, його ос тенденції. В роботі конференції 

взяли участь більш 150 спеціалістів та вчених Польщі, 

Іспанії, Латвії, Казахстану та України. 

Матеріали конференції корисні для керівників та 

спеціалістів при вирії проблем розвитку як національ-
ного так і міжнародного бізнесу у різноманітних сферах 

економіки та інтеграції України до міжнародного еко-

номічного простору. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Наукова школа маркетингового ме-

неджменту: 20 років творчої діяльності», присвячена 

20-річчю кафедри маркетингового менеджменту Дон-

НУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. У наукових 

доповідях учасників знайшли відображення актуальні 

питання розвитку економіки України, вони присвячені 

особливостям діяльності підприємств в умовах марке-
тингової орієнтації, нестабільності зовнішнього середо-

вища та кризової ситуації в економіці країни. Наукові 

дослідження учасників конференції мають прикладний 

характер, в них розкриті проблеми реально діючих під-

приємств, що забезпечує їх не тільки теоретичну, але й 

практичну значущість. 

До оргкомітету надійшло 120 тез наукових праць на-

уковців. Аспірантів, викладачів, представників комерцій-

них фірм з понад 25 навчальних закладів різних регіонів 

України державної та недержавної форм власності. 

Всеукраїнська науково-практична конференції 

«Україна: Схід-Захід - проблеми сталого розвитку» 
відбулася в два етапи у різних регіонах України: пер-

ший - у Донецькому національному університеті еко-

номіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

(23 вересня 2011 року), а другий - у Національному лі-

сотехнічному університеті України, м. Львів (25 листо-

пада 2011 року). Конференція проводилась за підтрим-

ки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї-

ни, Національної академії наук України, Донецької та 

Львівської обласних державних адміністрацій, Донець-

кого і Західного наукових центрів НАН України. 

До оргкомітету надійшло 126 тез наукових праць 
молодих вчених, аспірантів, докторантів та визначних 

вчених та спеціалістів з економічної теорії з 23 навча-

льних закладів та організацій різних регіонів України. 

Загалом участь у конференції прийняло 132 чоловік. 

На конференції були розглянуті питання сталого 

розвитку економіки на різних рівнях управління, зок-

рема основні аспекти екологізації економічних відно-

син в Україні, проблеми державно-приватного партнер-

ства, інвестиційної діяльності, інноваційного розвитку 

економіки країни, формування стратегії сталого розви-

тку підприємств у сучасних умовах тощо. 

Особливу увагу було приділено питанням екологі-

зації вищої освіти у контексті Десятиріччя ООН «Деся-

тиріччя освіти для сталого розвитку (2005-2014)». 

На Міжнародній Інтернет-конференції «Інфор-

маційні системи та технології управління» розгляда-
лися питання розробки теоретичних та методичних за-

сад функціонування інформаційних систем і технологій 

підприємств у контексті сучасних концепцій розвитку 

систем управління діяльністю підприємств. Учасники 

визначили, що в останні роки питання використання 

інформаційних технологій в усіх сферах економічної 

діяльності є надзвичайно актуальними. Проте недоста-

тньо проводяться комплексні розробки теоретичних та 

методологічних засад функціонування інформаційних 

систем, а також формування і використання інформа-

ційних ресурсів на рівні як підприємств, так і держави. 

До оргкомітету надійшло більш  150 тез наукових 
праць з Росії, Канади, Туркменії, Грузії, Болгарії. 

В роботі Міжнародної науково-практичної Ін-

тернет-конференції «Економічна політика країн 

ЄС» взяли участь 160 вітчизняних спеціалістів, вчених 

Польщі, Іспанії, Латвії, Казахстану та України. Серед 

них доктора та кандидати економічних наук, викладачі 

вищих навчальних закладів, аспіранти, студенти, а та-

кож представники практичної сфери співпраці з краї-

нами-членами ЄС та потенційними членами ЄС. Мета 

конференції - дослідження сучасних проблем розвитку 

економічної політики країн-членів ЄС. Матеріали кон-
ференції корисні для керівників та спеціалістів при ви-

рішенні проблем співробітництва країн з Європейським 

Союзом у різноманітних сферах економіки та інтеграції 

України до ЄС. 

XI Міжнародна науково-практична конферен-

ція «Стан і проблеми оподаткування в умовах мін-

ливої економіки» відбулася разом із Державною пода-

тковою адміністрацією у Донецької області за підтрим-

кою Державної податкової служби України. 

Для участі у конференції були запрошені провідні 

вищі навчальні заклади та організації України, Росії, Че-

хії, Ізраїлю, Федеративної Республіки Німеччини, Ки-
тайської Народної Республіки. Взяли участь більш 200 

провідних вчених, економістів та практичних діячів. 

Метою проведення конференції стало забезпечен-

ня конструктивного діалогу вчених, аспірантів, пред-

ставників органів державного управління з проблем 

удосконалення податкового законодавства, побудови 

стабільної і зрозумілої системи оподаткування, яка за-

безпечить збалансованість інтересів держави і інтересів 

суб'єктів господарювання. 

За результатами конференції розроблено пропозиції 

щодо удосконалення податкового законодавства. 
До оргкомітету Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Маркетинг-

Дайджест» надійшло більш 300 тез праць молодих вче-

них, аспірантів, студентів з навчальних закладів із різ-

них регіонів України та зарубіжжя. 

Тематика тез доповідей присвячена вирішенню 

широкого кола питань, що стосуються маркетингової 

діяльності у кризових та посткризових умовах, визна-

чення стану та тенденцій розвитку сучасного підприєм-

ництва, новітніх маркетингових комунікаційних сис-

тем, інноваційних та інформаційних маркетингових 
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технологій, а також проблемам міжнародного, соціаль-

но-відповідального та туристичного маркетингу. 

Серед активних членів та членів-кореспондентів 

АЕНУ по донецькому відділенню слід визначити звіт 

Академіка АЕН України д.е.н., професора Омельченко 
Володимира Яковича за 2011 р. (Донецький національ-

ний університет) 

1. Основні напрями наукових досліджень: 

– проблеми методології сучасної історії економіки; 

– логістизації економічних процесів в національ-

ній та міжнародній економіці; 

– механізми формування електронної комерції в 

Україні; 

– розвиток механізмів міжнародного маркетингу. 

У рамках цих напрямів: 

а) йде робота з підготовки монографії «Аутсорсинг 

в системі логістичного управління підприємством» 
б) взяв участь у роботі 3-х міжнародних науково-

практичних конференцій (Москва, Одеса-Севастополь, 

Святогірськ) 

в) опубліковано 4 наукові статті в спеціалізованих 

виданнях. 

2. Навчально-організаційна робота (в якості пер-

шого заступника декана економічного факультету): 

а) організація робіт по коригуванню робочих на-

вчальних планів підготовки студентів спеціальностей 

економічного факультету ДонНУ 

б) видано навчальний посібник з курсу «Стратегі-
чний маркетинг» з грифом МОН молоді та спорту 

України (у співавторстві 18,5 д.а.) 

в) робота в якості члена журі другого етапу Всеук-

раїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

проблем маркетингу та управління персоналом (бере-

зень 2011 р.). 

3. Підготовка наукових кадрів. 

За звітний період під керівництвом 

В.Я.Омельченко успішно захищена 1 кандидатська ди-

сертація (затверджена).  

Особливо треба відмітити внесок з наукову діяль-

ність: 
– академіка АЕН Дмитриченко Л.І. За звітний рік 

пророблені наступні види роботи: 

Опубліковані 5 монографій та 2 підручника, 6 ста-

тей у спеціалізованих виданнях, 11 тез наукових кон-

ференцій. 

Триває керівництво роботою наукової лабораторії: 

– Досліджується проблема: «Механізми стимулю-

вання активізації трудової діяльності». Захищені 1 док-

торська і 2 кандидатські дисертації.  

– доцента кафедри менеджменту економічного фа-

культету Донецького національного університету Без-
гіна К. С. У звітному періоді були проведені наступні 

науково-дослідні роботи: підготовка та видання науко-

вої монографії «Управління процесом створення цінно-

сті на підприємстві: людський фактор». Монографія 

присвячена розвитку теоретичних положень, розробці 

методичних основ та науково-практичних рекомендацій 

з управління процесом створення цінності на підприєм-

ствах машинобудівної галузі України. Підготовка та 
публікація 5 наукових статей у журналах, що входять 

до переліку фахових видань з економіки затвердженого 

ВАК. Прийняв участь та опублікував тези доповідей у 

двох міжнародних конференціях. З 1 лютого 2012 року 

переведено на посаду заступника декана економічного 

факультету ДонНУ з наукової роботи. 

– академік АЕН Янковський М.А. у 2011 р. займав-

ся розробкою напрямів зниження енергосировинної за-

лежності виробників мінеральних добрив. 

– Сидорова А.В. д.е.н., професор, завідувач кафед-

ри статистики ДонНУ за 2011 рік підготовила моногра-

фію, підрозділ у монографію. Брала участь у міжнарод-
них конференціях: в МДУ ім. М. Ломоносова та в 

Польщі, КНУ ім. Тараса  Шевченка, КНЕУ 

ім. В.Гетьмана. 

– Члена-кореспондента, к.е.н. доц. кафедри «Фінан-

си» Пампури О.І. Наукові досягнення за темою 

0104U008798 Фінансовий механізм державного управ-

ління економікою України, керівник д.е.н., проф. Пова-

жний О.С. У відповідності з вищеназваною темою в I-Ш 

кв. 2011р. приймала участь у виконанні етапу підтеми 

04. Організація державного регулювання фінансової дія-

льності суб’єктів господарювання. За результатами нау-
ково-дослідної роботи підготовлено та опубліковано 2 

статті та 1 тезу доповідей (див. список опублікованих 

робіт). Приймала участь у XVІ конференції професорсь-

ко-викладацького складу за підсумками науково-

дослідної роботи у 2010 році, ДонДУУ, 16 квітня  2011 

р., м. Донецьк з тезами доповіді «Державні механізми 

підтримки інноваційної діяльності в Україні. Всього 

опубліковано робіт 14 робіт загальним обсягом 3,07 п.а., 

у т.ч. авторські 3,07 п.а. 

– члена Академії економічних наук України Дуб-

ницького Володимира Івановича, д.е.н., професора, 

Проректора з наукової роботи, завідувача кафедрою 
міжнародної економіки Донецького економіко-

гуманітарного інституту за 2011 рік. Опубліковані в 

наукових фахових виданнях -12  наукових статей, 8 тез 

науково-практичних конференцій (мм. Київ, Львів, Су-

ми, Донець Сімферополь, Лодзь (Польща), Упсала 

(Швеція), Санкт-Петербург (Росія). Наукове керівницт-

во НДР «Організаційно-економічні механізми. збалан-

сованого розвитку регіонів та міст в умовах інтеграцій-

ні процесів» - ДР № 0110U006917. Виконано дослі-

дження з етапу 1.  

Таким чином, внесок вчених-економістів Донець-
кого відділення АЕН України досить серйозний і заслу-

говує найвищої оцінки наукової громадськості України. 

 


