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Аптекар Савелій Семенович народився 1 березня 

1927 року у м. Москві, в сім`ї службовця. Закінчив у 1950 

р. Харківський інженерно-економічний інститут з від-

знакою. В інституті був секретарем комітету комсомолу,  

сталінським стипендіатом.

З 1950 по 1957 р. працював на Єнакіївському мета-

лургійному заводі економістом , заст. начальника відділу 

організації праці, начальником лабораторії організації, 

виробництва і праці. З 1957 р. по 1965р. у Донецькому 

раднаргоспі обіймав посади — від начальника відділу ор-

ганізації праці і заробітної плати  до заступника началь-

ника управління металургійної промисловості , а потім 

заступника начальника планово-економічного управлін-

ня раднаргоспу. Працюючи на цих відповідальних поса-

дах, Аптекар С.С. постійно займався науковим узагаль-

ненням досвіду управління економікою.

У 1964 р. в Інституті АН УРСР (м. Київ) Аптекарем 

Савелієм  Семеновичем захищена кандидатська дисер-

тація на тему: «Резерви росту продуктивності праці на 

металургійних заводах Донбасу».

З 1965р. Аптекар С.С. на науковій роботі в Інститу-

ті економіки промисловості АН УРСР (м. Донецьк) , а з 

1966р. — у Донецькому науково-дослідному інституті чор-

ній металургії (ДонНДІ Чормет) на посаді завідуючого від-

діленням економічних досліджень. В 1974р. у Московсько-

му інституті сталі і сплавів захистив докторську дисертацію 

«Проблеми господарського розрахунку в чорній металур-

гії». Це була перша крупна науково - дослідна робота , у 

якій було поставлено і в значній мірі  вирішено проблему 

впровадження товарно - грошових відносин у практику ро-

боти галузі. Методологію господарського розрахунку в чор-

ній металургії було викладено в монографіях Аптекаря С.С. 

«Хозяйственный расчет и экономическое стимулирование 

в черной металлургии» (Київ, «Техніка», 1972) і «Совершен-

ствование хозяйственного расчета в черной металлургии» 

(Москва, «Металлургия»,1978), а також в ряді статей і ко-

лективних монографій. У 1977р. Аптекар С.С. одержав вче-

не звання професора.

З 1988р. по 19994р. він працював у Донецькому дер-

жавному (тепер національному) університеті, де на базі 

кафедри планування народного господарства створив 

кафедру економіки підприємства.

Поряд із значною працею з підготовки висококва-

ліфікованих фахівців з економіки підприємства Аптекар 

С.С. працює в цей час над науковими проблемами регіо-

нального управління, місцевого самоврядування і мало-

го бізнесу.  Він є одним із головних ініціаторів положень 

щодо організації вільних економічних зон і територій 

пріоритетного розвитку на терені Донецької області.

В 1994 р. Аптекар С.С.знов переходить працюва-

ти в сферу реальної економіки — віце-президентом АТ 

«Данко». На цій роботі зробив значний внесок у пере-

творення Єнакіївського металургійного заводу з потен-

Сердечно вітаємо з 85-річним ювілеєм Заслуженого діяча науки и техніки України,  доктора 
економічних наук, професора, Першого віце-президента Академії економічних наук України, 

завідуючого кафедрою інвестиційного менеджменту Донецького національного університету економіки 
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ціального банкрута у сучасне конкурентоспроможне 

підприємство. З вересня 2003р. очолює новостворену 

кафедру інвестиційного менеджменту Донецького дер-

жавного (тепер національного) університету економіки 

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, де про-

водить значну роботу з підготовки спеціалістів з еконо-

міки на сучасному рівні та впровадженню Болонських 

ініціатив у систему вищої освіти України. Під його 

керівництвом на кафедрі функціонує наукова школа 

«Теоретико-методологічні і практичні аспекти бізнес-

планування і підвищення ефективності інвестиційного 

менеджменту».

Член президії і Перший віце-президент АЕН Укра-

їни, член Спеціалізованих вчених Рад по захисту док-

торських та кандидатських дисертацій Донецького на-

ціонального університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського і Інституту економіки 

промисловості НАН України, член редколегій наукових 

журналів і збірників, Аптекар С.С, входить до складу ре-

дакційних колегій журналів «Вісник економічної науки 

України», «Торгівля і ринок України», «Вісник ДонНУ-

ЕТ» та інші, голова професорського  зібрання Доне-

цького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган- Барановського.

Під науковим керівництвом С.С. Аптекаря кафедрою 

виконано ряд крупних науково- дослідних робіт з про-

блем підвищення ефективності інвестиційної діяльності і 

впровадження в практику інноваційно - інвестиційної мо-

делі розвитку країни. З результатами  досліджень широко 

ознайомлюється науково- економічна спільнота шляхом 

виступів на конференціях, публікації багатьох статей в на-

укових виданнях, в монографіях, у т.ч.  «Экономические 

проблемы черной металлургии Украины» (2005р.)», «Ме-

ханизм ресурсосбережения  на предприятиях черной ме-

таллургии» (2007р.), Інфляція: оцінка й урахування впли-

ву в процесі регулювання грошових доходів населення» 

(2007р), «Ціноутворення на продукцію металургійних під-

приємств: проблеми теорії і практики»(2010 р.).

Аптекар Савелій Семенович нагороджений По-

чесною Грамотою Президії Верховної Ради Української 

РСР (1985 р.), медалями «За доблестный труд» (1970 р.), 

«За трудовое отличие» (1976 р.), «Ветеран труда» (1985 

р.), а також ювілейними медалями «За доблестный груд. 

В ознаменование 100-летия ео дня рождения В.И Лени-

на», ювілейною медаллю «50 лет Победы в Великой оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», «Золотою медаллю» 

імені М.І. Туган-Барановського Академії економічних 

наук України.

У 2011 р. Савелій Семенович Указом Президен-

та України удостоєний почесного звання «Заслужений 

діяч науки і техніки України».

Під його керівництвом підготовлено 33 кандидатів 

економічних наук та 3 доктора наук.
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С.С. Аптекар  автор більше 200  опублікованих  нау-

кових  праць, у т.ч. 13 монографій,  16  брошур, 5 розділів  

у колективних монографіях, 9 навчальних посібників.

Ювіляра відзначають високий професіоналізм, 

культурний кругозір, надзвичайне почуття гумору, вимо-

гливість і доброзичливе відношення до колег, студентів і 

до всіх, з ким він спільно працює, вчить і вчиться. Завдя-

ки всім цим якостям Савелія Семеновича глибоко пова-

жають і мають до нього теплі почуття всі, хто його знає.

Президія АЕН України
Редколегія журналу
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Академику Академии экономических наук Украины, профессору, доктору технических наук, 
Заслуженному работнику народного образования Украины,

ЕВДОКИМОВУ ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ — 80!

Федор Иванович Евдокимов родился 7 ноября 1931 года в селе Троицкое Межевского района Днепропетров-

ской обл. В 1956 году закончил с отличием Донецкий индустриальный институт по специальности «Горный ин-

женер-педагог по горному делу». Работал заместителем директора профессионально-технического училища №1 

в г. Анджеро-Судженске Кемеровской области (1956–1958), заместителем директора Горнотехнического училища 

№1 г. Донецка (1958–1961), в ДонУГИ на должностях от м. н. с. до заведующего отделом (1961 – 1968). С 1968 г. 

работает в ДонНТУ, доцентом (1968–1974), заведующим кафедрой «Экономика и маркетинг» (с 1974 г. по 2009). С 

2009 г. по настоящее время - профессор кафедры. Доктор технических наук (1974), профессор (1976), заслуженный 

работник народного образования Украины (1992).

Внес большой вклад в развитие учебной, методической работы, материальной базы кафедры для подготовки 

студентов по направлению «Экономика предприятия». В 2008 г. Кафедрой начата подготовка студентов по направ-

лению «Маркетинг».

Под его руководством подготовлен современный комплекс учебно-методических пособий:

1. Экономика горной промышленности. Учебное пособие. — Донецк: «Полиграф предприятие», 1976. — 116 с.

2. Преподавание предмета «Техника безопасности в угольных шахтах» (3 издания). — М.: Недра, 1979. — 190 с.

3. Преподавание предмета «Техника безопасности в угольных шахтах». — Тбилиси: Гванатлеба, 1985. — 190 с.

4. Организация, планирование и управление в шахтном строительстве. Учебное пособие с грифом Министер-

ства образования Украины. — Киев: Вища школа, 1985. — 214 с.

5. Охрана труда предприятия. — М.: «Профтехиздат», 1987. — 304 с.

6. Азбука маркетинга. Учебное пособие с грифом Министерства образования Украины. — Донецк: «Сталкер», 

1998. — 352 с.

7. Маркетинг и компьютер. Учебное пособие с грифом Министерства образования Украины. — Донецк: 

ДУНВГО, 2001. — 328 с.

8. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник з грифом МОН України. — Донецьк: «Новый 

мир», 2003. — 358 с.

9. Экономика промышленного предприятия. Учебное пособие с грифом МОН Украины. — Донецк: «Друк-

Инфо», 2005. — 434 с.

10. Маркетинг і комп’ютер. Навчальний посібник з грифом МОН України. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 540 с.

Федор Иванович Евдокимов принимает активное участие в научных исследованиях. Сформировал новое на-

учное направление в области разработки методов оценки эффективности инвестиций. И впервые в отечественной 

экономической литературе предложен и опубликован в монографии «Стоимость и сроки строительства шахт» метод 

оптимизации сетевых моделей инвестиционных проектов в условиях неопределенности информации. Результаты 

исследований изложены в более чем 350 научных статьях, публикациях и 10-ти монографиях:

1. Стоимость и сроки строительства шахт. — М.: Недра, 1967. — 216 с.

2. Моделирование организации шахтного строительства. — М.: Недра, 1973. — 183 с.

3. Воспроизводство очистной линии забоев глубоких шахт. — К.: Техніка, 1980. — 231 с.

4. Технология и экономика сооружения вертикальных стволов шахт. — М.: Недра, 1981. — 224 с.

5. Воспроизводство мощности угольных шахт. — К.: Техніка, 1987. — 149 с.

6. Воспроизводство очистной линии забоев глубоких шахт. — К.: Техніка, 1980. — 230 с.

7. Оценка безопасности технологических процессов угледобычи. — К.: Техніка, 1992. — 124 с.

8. Регион: Структурно-инвестиционные аспекты перехода к рынку. — К.: Техника, 1994. — 278 с.

9. Комплексный анализ эффективности добычи угля на шахтах ПО «Донецкуголь». — Донецк: ЦБНТИ, 

1994. — 130 с.

10. Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств. — Донецк: ДВНЗ «ДонНТУ», 

2010. — 179 с.

По результатам научных исследований под руководством Ф. И. Євдокимова его учениками защищено 16 кан-
дидатских диссертаций.


