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Асоціація економістів-міжнародників (секція 

АЕНУ й Донецьке відділення АЕНУ) має договори 
про співробітництво з науковими, навчальними орга-
нізаціями й провідними підприємствами: Росії, Мол-
давії, Сербії, Болгарії, Латвії, Литви, Великобританії, 
Вірменії, Нідерландів, Білорусії, Німеччини, Грузії, 
Туреччини й ін. держави. 

Договори про співробітництво з обласним 
управлінням статистики, концерном "Стирол", АТ 
"НКМЗ", "Група Норд", "Донецьксталь", інститутах 
НАН України - економіки промисловості й економі-
ко-правових досліджень, управлінням зовнішніх зв'я-
зків і зовнішньоекономічної діяльності Донецької 
облдержадміністрації, Донецькою торгово-промисло-
вою палатою. 

Асоціація економістів-міжнародників (секція 
АЕНУ й Донецьке відділення АЕНУ) залучає до учас-
ті в міжнародних наукових семінарах і конференціях 
провідних учених навчальних закладів України, бли-
жнього й далекого зарубіжжя - Національного уні-
верситету України "Київський політехнічний інсти-
тут", Донецького національного технічного універси-
тету, Донецького державного університету управлін-
ня, Тернопільського національного економічного 
університету, Львівського національного університету 
ім. І. Франка, Київських національного університету 
ім. Т.Шевченка й національного економічного уні-
верситету ім. В.Гетьмана, Московської фінансового 
університету при Уряді РФ, Ризького технічного уні-
верситету, Білоруського державного економічного 
університету, Білоруського торгово-економічного 
університету споживчої кооперації, Господарської 
академії ім. Ценова (Болгарія), Ростовського держав-
ного економічного університету, Сандерлендського й 
Нотінгемського університетів (Великобританія), На-
ціонального гірського університету (м. Дніпропет-
ровськ), Маріупольського державного університету, 
Університету м. Барі (Італія), Каунаського технічного 
університету (Литва) та ін.  

Залучення до виконання наукових досліджень 
керівників країни та області (публікації в наукових 
виданнях кафедри Шишацького А.В., Бардакової Г.В. 
та ін), міста (Лук'янченко А.А., Гришина Г.А., Вол-
кова Н.І., Богачова С.В., Анісімова А.Є. та ін), прові-
дних підприємств області Чентукова Ю. І. (ММК ім. 
Ілліча), Коржова Є.О. (НКМЗ), Савченка Е.О. (Сті-
ролбіофарм) та ін. 

До участі у семінарах також залучаються профе-
сори Інституту регіональних досліджень НАН Украї-
ни (Н.А. Мікула), Львівської комерційної академії 
(А.І. Мокій), Львівського національного університету 
імені І.Франка (Писаренко С.М.), проректор Терно-
пільського національного економічного університету 
проф. Савельєв Є.В., завідувач кафедри міжнародної 
економіки Київського інституту міжнародних еконо-
мічних відносин національного університету імені 
Тараса Шевченка проф. Філіпенко А.С., співробітни-
ки інституту Рубцова М.Ю., Резнікова Н.В., проф. 
Пузанов І.І. Завідувач кафедри Київського націона-
льного економічного університету проф. Лук'яненко 
Д.Г., завідувач кафедри Одеського державного еко-
номічного університету проф. Козак Ю.Г., директор 
ІЕП НАН України академік НАН України проф. 

Амоша О.І., заступник директора ІЕП НАН України 
академік НАН України професор Вишневський В.П., 
Президент ТПП України, д.е.н., професор Чижиков 
Г.Д., Бузько І.Р. — Член спеціалізованої вченої ради 
ДонНУ по захисту дисертацій за спеціальністю 
08.00.02 - світове господарство і міжнародні еконо- 
мічні відносини та інші відомі вчені України та зару-
біжжя. 

Асоціація економістів-міжнародників (секція 
АЕНУ й Донецьке відділення АЕНУ) взяли участь у 
цілій низці різних наукових конференцій. 

Особливо хочу виділити конференцію, що ми 
провели разом з болгарськими та російськими вче-
ними й працівниками науки й вищої школи в 2012 р. 
у м. Албена (Болгарія) із проблем розвитку ЧЕС і 
ГУАМ під патронажем Господарської академією ім. 
Ценова, м. Свіштов, Болгарія й Таганрозької міжра-
йонної ТПП. 

Крім традиційних наукових проблем розвитку 
зовнішньоекономічних зв'язків, залучення іноземних 
інвестицій, функціонування вільних економічних 
зон, територій пріоритетного розвитку, кафедра по-
чала розробку нових напрямків досліджень - розви-
ток старо-промислових регіонів, розвиток трансгра-
нічного співробітництва тощо. 

Виконано роботи в рамках програми науково-
технічного розвитку Донецької області на період до 
2020 р. "Донецька область - 2020" (розділ - шляхи 
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності). 

Традиційною формою залучення до наукової ро-
боти стали круглі столи, які Секція "Міжнародна 
економіка" і Донецьке відділення АЕНУ проводить 
разом з Регіональним фіалом НІСД в місті Донецьку: 

Круглий стіл «Перспективи та напрямки  розви-
тку старопромислових регіонів України у посткризо-
вий період". 

Круглий стіл «Переваги функціонування зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС» 18 квітня 2013 
року м. Донецьк. 

Наші представники також приймали участь у 
міжнародному круглому столі «Російсько-українські 
відносини: політико-економічний та соціально-
культурний аспекти», що проводився у ДонНУ 14 
березня 2013 року. 

Новою формою залучення до наукової роботи 
стали он-лайн круглі столи, які проводились спільно 
з Регіональним фіалами НІСД в місті Донецьку. 

Успішно пройшла реалізація пілотного проекту з 
комплексного аналізу сталого розвитку території м. 
Харцизька та м. Авдіївка за завданням ТОВ «Метін-
вест» для формування профілю громади міст та фор-
мування програм сталого розвитку відповідних міст 
до 2020 року. 

Міжнародна діяльність проявлялася в проведен-
ні щорічних міжнародних літніх економічних шкіл за 
фахом "Міжнародна економіка". В 2012 р. у міжнаро-
дній літній школі взяли участь понад 120 студентів 
різних навчальних закладів України й зарубіжжя 
(Болгарія, Росія, Вірменія, Грузія, Білорусія й ін.); 
проведення щорічних міжнародних науково-прак-
тичних семінарів. У семінарі 2013 р. взяли участь 
представники 19 країн близького й далекого зарубіж-
жя. 
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Брали участь у розробці держбюджетної теми ін-
ституту економіки промисловості НАН України 
"Аналіз та розробка рекомендацій щодо вдоскона-
лення інтеграції науково-технічної сфери України 
(регіону) у світову економічну систему". 

Згідно з планом НДР ІЕП НАН України вико-
нувалась тема "Наукові основи управління держав-
ним сектором промисловості" в якій бере участь 
проф. Макогон Ю.В. 

При інституті економіки промисловості НАН 
України функціонував сектор проблем інтеграції нау-
ково-технічної сфери України в світову економічну 
систему, який очолював проф. Макогон Ю.В. 

У рамках секції виконується дослідна тема "Роз-
виток старопромислового регіону на основі іннова-
ційної стратегії та трансферту знань". 

У рамках секції "Міжнародна економіка" і Доне-
цьким відділенням АЕНУ виконується дослідницька 
тема "Розробка теоретико-методологічних і науково-
методичних основ розвитку міжнародних економіч-
них відносин України". 

За підсумками цих теми були підготовлені нау-
ково-аналітичні огляди, які було направлено до Ад-
міністрації Президента України, а також включені в 
послання Президента України до Верховної Ради. 

За цей період у Спецраді, що відкрито в 2001 р. 
при економічному факультеті ДонНУ з захисту кан-
дидатських дисертацій спеціальності "Світове госпо-
дарство й міжнародні економічні відносини" пройш-
ло більше 120 захистів. 

Асоціація надає допомогу працівникам зазначе-
них організацій і підприємств у вирішенні конкрет-
них виробничих проблем, підготовці кандидатських 
іспитів, підготовки кандидатських і докторських ди-
сертацій. Крім того, керівники підприємств публіку-
ють результати своїх досліджень в журналах і збірни-
ках, які мають статус ВАК України. 

Результати досліджень Секції "Міжнародна еко-
номіка" і Донецького відділення АЕНУ ввійшли в 
рекомендації XІX міжнародного науково-практичного 
семінару "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних 
зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональ-
ний аспект (2013 р.), а також Десятої науково-
практичної конференції "Проблеми співробітництва 
між країнами південно-східної Європи в рамках ор-
ганізації чорноморського економічного співробітниц-
тва 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 зов-
нішньоекономічних зв'язків), посольствам країн, 
представники яких брали участь у роботі семінару й 
конференції. 

Крім того результати досліджень доповідалися 
на багатьох міжнародних науково-практичних конфе-
ренціях і семінарах в Україні, Росії, Болгарії, Сербії, 
Литви, Латвії, Туреччини, Словаччини, Вірменії й ін. 

Ми співпрацюємо з редколегіями журналів "Віс-
ник Донецького національного університету" (Серія 
В - Економіка й право) і збірників наукових праць 
"Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і 
залучення іноземних інвестицій: регіональний ас-
пект" і "Проблеми співробітництва між країнами пів-
денно-східної Європи в рамках організації чорномор-
ського економічного співробітництва й ГУАМ" (ці 
видання мають статус ВАК України), а також беремо 
участь у роботі редколегій журналів "Меркурій", 
"Стратегічні пріоритети", "Журнал європейської еко-
номіки" і інших. 

Протягом 2012 року співробітники Регіонально-
го філіалу НІСД в м. Донецьку продовжували дослі-
джувати 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 Бал-
то-Чорноморського співробітництва, ЄС та СНД 

спеціальні економічні зони та території пріори-
тетного розвитку як елемент державної стратегії роз-
витку депресивних регіонів; 

проблеми транскордонного співробітництва; 
політичні партії і громадські організації в регіо-

ні; 
моніторинг тенденцій суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку регіонів. 
Розробки філії увійшли до Програми науково-

технічного розвитку Донецькій області “Донецька 
область — 2020”, розділ "Шляхи удосконалення зов-
нішньоекономічної діяльності" та «Стратегії розвитку 
міста Донецька до 2020 року». Фахівці філіалу брали 
участь у розробці програми інвестиційної привабли-
вості 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, ко-
мітетів Донецької обласної ради, профспілок та підп-
риємств Донецької області за темами: 

1. Іноземні інвестиції в промисловості Донбасу: 
історія, статистика, проблеми сучасного розвитку 

2. Підготовка інвестиційних проектів відповідно 
до вимог міжнародних фінансових організацій 

3. Інвестиційна привабливість регіонів та міст: 
резерви 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 
проект з Каунаським технологічним університетом 
проводилось дослідження підприємницького середо-
вища в Європі. Планується видання спільної моног-
рафії. 

Дуже серйозний внесок в діяльність Донецького 
відділення АЕНУ дійсних членів та членів-кореспон-
дентів академії економічних наук України викладачів 
Донецького Національного Університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2012 р.  

У 2012 році науковці університету проводили до-
слідницьку 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; 
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розвиток наукового товарознавства; 
процеси і обладнання харчових виробництв; 
інновації в технології виробництва харчових 

продуктів; 
підвищення якості вищої освіти згідно вимог 

Болонського процесу. 
За цими напрямками в університеті виконува-

лись 144 НДР, з яких 53 кафедральні, 7 фінансованих 
МОН України, 84 госпдоговірних на замовлення під-
приємств і організацій. Із загальної кількості НДР 94 
було завершено, у тому числі З фінансованих МОН 
України.  

Міжнародна наукова діяльність вчених ДонНУ-
ЕТ здійснюється на основі 79 угод про співробітниц-
тво із закордонними закладами освіти та науки.  

У Донецькому національному університеті еко-
номіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
у 2012 році відбулося: 7 міжнародних, 4 всеукраїнсь-
ких, 6 Інтернет-конференцій та 3 семінари, які мали 
значний резонанс серед наукової спільноти. 

Серед активних членів та членів-кореспондентів 
АЕНУ по донецькому відділенню слід визначити звіт 
Академіка АЕН України д.е.н., професора Черніченко 
Г.О. (Донецький національний університет): 

1. Основні напрямки наукових досліджень: осо-
бливості еколого-економічного розвитку промислово-
го виробництва в старопромислових регіонах; форму-
вання економічних, соціальних та екологічних умов 
ефективного використання ресурсів та розробка кон-
цепції екобезпеки техногенного розвитку Донецького 
регіону; дослідження проблем реструктуризації осно-
вних галузей економіки, вдосконалення територіаль-
ної організації продуктивних сил Донецької області 
та їх екологізації. 

У рамках цих напрямів: взяв участь у 5-х міжна-
родних науково-практичних конференціях (у Маріу-
полі, Святогір’я, Донецьку, Албені); опубліковано 3 
наукові статті у спеціалізованих виданнях під егідою 
ВАК України і 2 наукових статті зі студентами. 

2. Навчально-організаційна робота - в якості де-
кана економічного факультету ДонНУ та зав. кафед-
рою РРПС: за наказом Міносвіти науки, молоді та 
спорту України - участь у нарадах-семінарах та засі-
даннях державної акредитаційної комісії, м. Київ; 
координація робіт з формування нових навчальних 
планів для підготовки студентів спеціальностей еко-
номічного факультету ДонНУ;  участь у засіданні 
комісії з управління освіти класичних університетів 
(на базі Київського національного університету); 
участь у засіданні координаційної Ради Мережевого 
університету країн СНД (РУДН, Російська фінансова 
академія, м. Москва); робота в редколегії наукових 
видань (3 наукових журнали), міжнародних семінарів 
і конференцій. 

3. Підготовка наукових кадрів: робота члена 
спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і 
кандидатських дисертацій (Д 11.051.03 Донецького 
національного університету; Д 11.128.01 Донецького 
державного університету управління). За звітний рік 
підготовлені до захисту 2 кандидатські дисертації ас-
пірантів і здобувачів, прорецензовано 2 автореферату, 
поданих на здобуття вченого ступеня кандидата еко-
номічних наук; опонування однієї кандидатської і 
однієї докторської дисертації. 

Також слід відзначити активну діяльність акаде-
міка АЕН України д.е.н., професора Омельченко В. 
Я. за 2012 р. (Донецький національний університет) 

1. Основні напрями наукових досліджень: про-
блеми методології сучасної історії економіки; логіс-
тизації економічних процесів в національній та між-

народній економіці; механізми формування елект-
ронної комерції в Україні; розвиток механізмів між-
народного маркетингу. 

У рамках цих напрямів: підготовлено перший 
варіант монографії «Аутсорсинг в системі логістично-
го управління підприємством», прийняв участь у ро-
боті 3-х міжнародних науково-практичних конферен-
цій (Москва, Албена (Болгарія), Святогірськ), опуб-
ліковано 4 наукові статті у спеціалізованих виданнях. 

2. Навчально-організаційна робота (в якості 
першого заступника декана економічного факульте-
ту): організація робіт з підготовки спеціальностей 
економічного факультету до акредитації в 2013-2014 
рр., організація робіт з коригування робочих навча-
льних планів підготовки студентів спеціальностей 
економічного факультету ДонНУ, видано навчальний 
посібник з курсу «Історія економіки» з грифом МОН 
молоді та спорту України (у співавторстві 13,0 д.а.), 
робота в якості члена журі другого етапу Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових робіт з про-
блем маркетингу та управління персоналом (квітень 
2012 р.). 

3. Підготовка наукових кадрів. За звітний період 
під керівництвом Омельченко В. Я. успішно захище-
на 1 кандидатська дисертація (затверджена).  

Академік АЕН України, д.е.н., професор 
Лук’янченко Н.Д.:  

1. Науково-дослідна робота в 2012 р. проводила-
ся в рамках держбюджетної теми кафедри «Управлін-
ня персоналом і економіка праці» Донецького націо-
нального університету «Регулювання соціально-
економічного розвитку України: людський вимір» 
(другий етап - «Механізм реалізації стратегії розвитку 
людського капіталу на Україні») . 

2. Протягом року брала участь у трьох міжнаро-
дних науково-практичних конференціях та круглому 
столі з проблем безперервного розвитку персоналу на 
базі ЗАТ «Донецьксталь-металургійний завод». 

3. У листопаді 2012 р. була співголовою оргкомі-
тету МНПК «Актуальні напрямки розвитку маркети-
нгу, логістики та управління людськими ресурсами: 
теоретичні та прикладні аспекти», яку проводила ка-
федра УПіЕТ спільно з кафедрою маркетингу Дон-
НУ. 

4. Була головою журі ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Управління 
персоналом і економіка праці», проведеної на базі 
кафедри. 

5. У 2012 р. опубліковані 1 колективна моногра-
фія, 2 статті в спеціалізованих виданнях. У співавтор-
стві видано навчальний посібник «Управління конф-
ліктами» з грифом МОНМС України. 

6. Протягом звітного періоду очолювала наукову 
школу на кафедрі з сучасних проблем управління 
людськими ресурсами. Здійснюю наукове консульту-
вання 2 докторантів та керівництво 2 аспірантами. 
Під безпосереднім керівництвом в 2012 р. захищені 2 
докторські і 1 кандидатська дисертація за спеціальні-
стю 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика. На 2013 р. під моїм керівницт-
вом заплановані захисту 2 кандидатських дисертацій. 

7. Є заступником голови Спеціалізованої вченої 
ради по захисту дисертацій Д11.051.03 на економіч-
ному факультеті Донецького національного універси-
тету, членом експертної ради департаменту атестації 
кадрів Міністерства освіти і науки України. 

8. Велику увагу приділяє керівництву науково-
дослідною роботою студентів. Підготовлена під її ке-
рівництвом наукова робота в 2012 р. зайняла 2 місце 
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
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робіт з напряму «Маркетинг, управління персоналом 
і економіка праці», який проводився на базі Полтав-
ського університету економіки і торгівлі. 

Особливо треба відмітити внесок в наукову ді- 
яльність: 

- академіка АЕН України, д.е.н., професора, за-
служеного працівника освіти України, завідувача ка-
федри «МЗД» ДонДУУ Батченко Л.В. За звітний пе-
ріод розроблено методику системної діагностики 
впливу зовнішньої торгівлі на зміну рівня економіч-
ного суверенітету України в умовах міжнародної інте-
грації, розроблено та опубліковано 2 колективні мо-
нографії, підручника, науково-методичних посібника. 
Підготовка та публікація 6 наукових статей у журналах, що 
входять до переліку фахових видань з економіки затвердже-
ного ВАК, участь у 2 міжнародних конференціях, підготов-
лено до захисту 1 кандидатська і 1 докторська дисер-
тація. Здійснюється науково-організаційна робота: 
член Вченої ради ДонДУУ, член методичної ради 
Донецького державного університету управління (До-
нДУУ), член експертної комісії ДАКу з менеджменту 
і торгівлі, член НМК Міністерства освіти і науки 
України секції «Менеджменту і адміністрування», 
член спеціалізованої вченої ради Д. 11.128.02 у Доне-
цькому державному університеті управління за спеці-
альностями: 08.00.05- Розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка; 08.00.07 — Демографія, еко-
номіка праці соціальна економіка і політика; 
Д11.128.01  за спеціальністю 08.00.03 -  Економіка та 
управління національним господарством. 

- академіка АЕН України, д.е.н., професора, за-
служеного діяча науки і техніки України Балабанової 
Л.В. Протягом звітного періоду здійснювалось керів-
ництво 13 госпдоговірними темами на замовлення 
підприємств різних форм власності і галузей, також 
проводилось керування впровадженням у практику 15 
госпдоговірних тем, які виконані у 2011 році. Розро-
блено та опубліковано 5 колективних підручників, 
науково-методичних посібників. Приймала участь у 3 
конференціях. 

- академіка АЕН України, завідувача кафедри 
стратегічного управління економічним розвитком 
Донецького національного технічного університету, 
професора Олександра Кендюхова: розроблено прое-
кти податкової та пенсійної реформ, які на рівні Вер-
ховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
проходять обговорення як пріоритетні напрями пода-
льшого удосконалення Податкового кодексу та пен-
сійної системи України. Під загальною редакцією 
професора Кендюхова опубліковано чотири моног-
рафії. Потужно розвивається заснована професором 
Кендюховим наукова школа стратегічного управління 
національним економічним розвитком, в межах нау-
кових напрямів якої в 2012 році розроблено концеп-
цію випереджаючого національного економічного 
розвитку, ведуться дослідження часу та інтелектуаль-
ного капіталу як головних економічних ресурсів, 
економічної енергії та швидкості економічних проце-
сів як стратегічних чинників економічного розвитку. 
Результати наукових пошуків з цих питань опубліко-
вано в трьох монографіях та 12 наукових статтях у 
фахових виданнях. Академік Олександр Кендюхов, як 
голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, 
виступив ініціатором та співорганізатором 16 науко-
вих економічних конференцій та 9 круглих столів, які 
було проведено в Україні та закордоном в 2012 році. 

- академіка АЕН України, д.е.н., професора Аза-
рян О.М., яка є керівником держбюджетної теми 
«Механізм маркетингового управління сегментами 
споживчого ринку», а також госпдоговірних тем 

№702/2011 «Розробка науково-методичної рекомен-
дації по удосконаленню маркетингового комуніка-
ційного підприємства», №771/2012 «Удосконалення 
маркетингової політики просування підприємств в 
сучасних умовах», №754/2012 «Оптимізація функціо-
нування логістичної системи управління». Також, 
Азарян О.М. є керівником наукового напрямку «Ма-
ркетингова діяльність на споживчому ринку», в рам-
ках якого підготовлено та захищено в 2012 році 1 
докторську дисертацію. Під загальною редакцією ро-
зроблено та опубліковано 6 монографій, підручників, 
науково-методичних посібників, приймала участь у 4 
конференціях. Протягом 2012 року Азарян О.М. була наго-
роджена Почесним званням «Заслуженого діяча науки і тех-
ніки України». 

- академіка АЕН України д.е.н., професора Бо-
гачова В.С. У звітному періоді в Інституті економіко-
правових досліджень НАН України виконував обов'я-
зки керівника, а також відповідального виконавця по 
декільком підтемам двох тем НДР: «Економіко-
правові засади господарювання міста» (2009-
2012 рр.); «Економіко-правові засади міського управ-
ління» (2012-2014 рр.). В процесі виконання заплано-
ваних на 2012 рік етапів дослідження завершеної те-
ми НДР «Економіко-правові засади господарювання 
міста» отримано такі результати: а) підготовлено та 
затверджено Відділенням економіки НАН України 
заключний звіт про виконання НДР «Економіко-
правові засади господарювання міста»; б) проект 
Концепції господарювання міста отримав позитивні 
відгуки від Асоціації міст та громад України та від 
Комітету Верховної Ради України з питань будівниц-
тва, містобудування і житлово-комунального госпо-
дарства та регіональної політики, Центру законодав-
чих ініціатив Донецької обласної ради; в) підготовле-
но доповідну записку щодо проблемних питань дія-
льності ОСББ, яка направлена до Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України. В процесі виконання 
запланованих на 2012 рік етапів дослідження нової 
теми НДР «Економіко-правові засади міського 
управління» отримано такі результати: а) обґрунтова-
но ідею та підготовлено методику-програму прове-
дення дослідження, яка затверджена Вченою радою 
ІЕПД НАНУ (листопад 2012 р.); б) проводились дос-
лідження стану проблем функціонування та розвитку 
міста, теоретичних засад формування організаційно-
економічного концепту реалізації функції управління 
містом та інші прикладні і практичні аспекти вдос-
коналення процесу міського управління. За результа-
тами досліджень у 2012 р. під керівництвом та за уча-
стю підготовлено 4 наукові доповіді та 6 доповідних 
записок. Під загальною редакцією розроблено та 
опубліковано 3 колективні монографії. Підготовка та 
публікація 4 наукових статей у журналах, що входять до пе-
реліку фахових видань з економіки затвердженого ВАК, 
участь у 3 конференціях. Під керівництвом захищено 4 кан-
дидатські дисертації. 

- академіка АЕН України д.е.н., професора Брю-
ховецької Н.Ю., яка за звітний період в Інституті 
економіки промисловості НАН України виконувала 
обов’язки керівника підтеми «а» «Наукові основи 
формування економічних та інституціональних меха-
нізмів забезпечення капіталізації підприємств» теми 
0109U000961 «Управління капіталізацією підприємств 
та інтегрованих структур промисловості». Співкерів-
ника НДР 0112U006882 «Методи розвитку та забезпе-
чення капіталізації промислових підприємств в умо-
вах інституціональних змін», керівника підтеми «а» 
«Наукове-методичне обґрунтування методів розвитку 
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та оптимізації капіталізації підприємств в умовах ін-
ституціональних перетворень». У Донецькому універ-
ситеті економіки та права виконувала обов’язки кері-
вника НДР 0108U003207 «Шляхи капіталізації підп-
риємств та економіки України». За результатами дос-
ліджень у 2012 р. під керівництвом та за участю під-
готовлено 4 наукові доповіді та 6 доповідних записок. 
Під загальною редакцією розроблено та опубліковано 
5 колективних монографій, науково-методичних по-
сібників. Підготовка та публікація 4 наукових статей у жу-
рналах, що входять до переліку фахових видань з економіки 
затвердженого ВАК, участь у 3 конференціях. Під керівницт-
вом захищено кандидатську дисертацію. 

- академіка АЕН, д.е.н., професора Поважного 
О.С. Згідно теми 0104 U008798 “Фінансовий меха-
нізм державного управління економікою України”, 
розділу 01 - Розвиток державного механізму управ-
ління фінансовим ринком: досліджено еволюційні 
процеси становлення і розвитку господарських 
об’єднань, утворення різних форм акціонерних това-
риств, умов виникнення ланок і елементів організа-
ційно-економічного механізму управління залежно 
від розвитку суспільства, зовнішніх і внутрішніх чин-
ників, які обумовлюють їх організацію в єдиний ме-
ханізм; встановлено особливості формування моделей 
корпоративного управління у різних країнах і тенде-
нцій розвитку зарубіжних фондових ринків, обґрун-
тування методичних підходів щодо організації моделі 
корпоративного управління в Україні, адекватної 
економічним умовам, що склалися; виявлено тенден-
ції глобалізації корпоративного управління; обґрун-
товано напрями державного регулювання корпорати-
вної діяльності суб’єктів господарювання; розроблено 
наукові рекомендації щодо напрямів удосконалення і 
підвищення ефективності управління акціонерними 
товариствами. Під загальною редакцією розроблено 
та опубліковано 6 колективних монографій, підруч-
ників, науково-методичних посібників. Підготовка та 
публікація 7 наукових статей у журналах, що входять до пе-
реліку фахових видань з економіки затвердженого ВАК, 
участь у 3 конференціях. Під керівництвом проведено захист 
6 докторських та 4 кандидатських дисертацій.  

- академіка АЕН, д.е.н., професора Поважного С.Ф., 
який є науковим керівником теми науково-дослідної 
роботи 0111U006423 «Соціально-економічний розви-
ток підприємств та галузей національної економіки: 
механізми і методи управління та регулювання». В 
межах виконання даної теми за звітний період отри-
мано наступні результати. Досліджено стан та особ-
ливості соціально-економічного розвитку вугледобув-
них, машинобудівних та інших промислових підпри-
ємств, а також галузей національної економіки, в 
тому числі промисловості, освіти, державного управ-
ління та місцевого самоврядування на сучасному ета-
пі. Проаналізовано  фактори, що впливають на мож-
ливості удосконалення механізмів і методів управлін-
ня та регулювання означеними вище об’єктами, ви-
значено відповідні напрямки вдосконалення. Видано 
1 підручник з грифом МОН України, підготовлено 3 
навчальних посібника. Зроблено 60 доповідей на мі-
жнародних та всеукраїнських  конференціях; опублі-
ковано 40 статей. Захищено 1 кандидатську дисерта-
цію. За звітний період підготував та опублікував 5 науко-
вих статей у журналах, що входять до переліку фахових ви-
дань з економіки затвердженого ВАК, участь у 2 конферен-
ціях. Під загальною редакцією розроблено та опублі-

ковано 3 колективні монографії, підручників, науко-
во-методичних посібників.  

- академіка АЕН, д.е.н., професора Дорофієнка 
В.В., який за звітний період підготував та опублікував 7 
наукових статей у журналах, що входять до переліку фахо-
вих видань з економіки затвердженого ВАК, участь у 3 кон-
ференціях. Під загальною редакцією розроблено та 
опубліковано 4 колективних монографій, підручни-
ків, науково-методичних посібників. Під керівництвом 
проведено захист 4 докторських та 3 кандидатські дисертації.   

- академіка АЕН України Пабат М.Г. Згідно те-
ми 0104 U008798 «Фінансовий механізм державного 
управління економікою України», розділу 03. Бюдже-
тні відносини в системі державного управління і міс-
цевого самоврядування: досліджено основні теорети-
чні аспекти правого забезпечення виконання держав-
ного бюджету України; проведено аналіз бюджетної 
політики уряду України у 2011-2012 рр.; досліджено 
сучасний європейський досвід державного регулю-
вання бюджетних відносин; проведено аналіз прогно-
зних макропоказників економічного і соціального 
розвитку та основних напрямів бюджетної політики 
регіону на 2013 р. в умовах поширення глобалізацій-
них процесів; досліджено вплив державної політики 
на бюджет органів місцевого самоврядування. 

- академіка АЕН України, д.е.н., професора Ви-
ноградової О.В. За звітній період приймала участь у 
розробці держбюджетної не фінансованої НДР №Д-
2010-б «Інноваційні напрями розвитку туристичного 
бізнесу», а також у розробці 2х госпдоговірних тем. 
Розроблено та опубліковано 4 колективних моногра-
фій та 20 науково-методичних видань. підготовлено та 
опубліковано 3 наукові статі у журналах, що входять до пе-
реліку фахових видань з економіки затвердженого ВАК. 
Прийняла участь та опублікувала тези доповідей у 6 
міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

- академіка АЕН України, к.е.н., професора Жи-
дченко В.Д., який за звітний період керував науково-
дослідною держбюджетною роботою викладачів ка-
федри на тему 0108U000446 «Оцінка ефективності 
використання ресурсів підприємств Донецького регі-
ону». Особисто підготував розділ «Оцінка наявності 
та ефективності використання нематеріальних акти-
вів на підприємствах Донецького регіону»; підготував 
та опублікував 4 наукові статі у журналах, що входять до 
переліку фахових видань з економіки затвердженого ВАК. 
Прийняв участь та опублікував тези доповідей у двох 
міжнародних конференціях. 

- академіка АЕН України, д.е.н., професора Сі-
менко І.В. За звітний період розроблено науково-
методичні та практичні рекомендації щодо діагности-
ки якості систем управління підприємств харчової 
промисловості згідно з держбюджетної теми «Теоре-
тико-методологічні та організаційні засади оцінки 
якості систем управління підприємствами» (номер 
державної реєстрації 0109U008941). Розроблено та 
опубліковано 2 навчальних посібника, підготовлено та 
опубліковано 3 наукові статі у журналах, що входять до пе-
реліку фахових видань з економіки затвердженого ВАК. 
Прийняла участь та опублікувала тези доповідей у  
9 міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

- члена-кореспондента АЕН України, д. держ. 
упр., професора Токаревої В.І., яка за звітний період 
підготувала та опублікувала 6 наукових статей у журналах, 
що входять до переліку фахових видань з економіки затвер-
дженого ВАК. Прийняла участь та опублікувала тези 
доповідей у п’яти міжнародних конференціях. Участь 
у публікації двох монографій. 
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