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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Володимир Степанович Пономаренко народився 7
травня 1948 року в місті Кролевець Сумської області. У
1966 році вступив до Харківського інженерно+економіч+
ного інституту на факультет механізованої обробки еко+
номічної інформації. Після служби у лавах Радянської
Армії працював на посаді інженера науково+дослідного
інституту «Важпромавтоматика» Мінспецбуду УРСР. У
1973–1976 рр. навчався в аспірантурі ХІЕІ, з яким доля
пов’язала назавжди. Подальша трудова діяльність вченого
проходила в цьому ж інституті, «де він послідовно обіймав
посади: асистента кафедри (1976–1979 рр.), старшого вик+
ладача (1979–1981 рр.), доцента (1981–1986 рр.), завідува+
ча кафедри (1986–1993 рр.), професора (із 1994 р.), про+
ректора з наукової роботи (1993–1998 рр.), першого про+
ректора (1998–2000 рр.) та ректора (із 2000 р.).

У 1979 р. захистив дисертацію на здобуття науково+
го ступеня кандидата економічних наук «Управління
конвеєрним складанням виробів».

Наукова діяльність В. С. Пономаренка, крім проблем
навчально+педагогічних, присвячена розробці підсистем
управління в економічних та організаційно+технічних сис+
темах різного рівня: починаючи з оперативного управління
конвеєрним складанням виробів у 70+х рр. XX ст. і до стра+
тегічного управління на початку 2000 року. Дослідження
проведено із широким застосуванням економічно+матема+
тичних методів і сучасних інформаційних технологій.

У 70+ті роки В. С. Пономаренко був одним із перших
розробників імітаційних моделей технологічних процесів.

На початку 80+х рр. проходив стажування у Франції
з французької мови, після якого викладав економічні
дисципліни французькою мовою в університеті
м. Бранззавіль (Народна Республіка Конго).

У 90+х роках вчений присвячує свою діяльність
розробці теоретичних засад стратегічного управління
підприємством в умовах перехідної економіки.

У 1999 році успішно захищає дисертацію на здобут+
тя наукового ступеня доктора економічних наук «Стра+
тегічне управління підприємством».

У липні 2000 року В. С. Пономаренка обрано на по+
саду ректора Харківського державного економічного уні+
верситету. Дотримуючись традицій, що склалися протягом
усієї історії університету, ректор вбачає головну стратегіч+
ну мету у всебічній інтеграції навчально+виховного про+
цесу, наукової й науково+виробничої діяльності. Усі зусил+
ля спрямовано на підготовку економічної еліти як складо+
вої інтелектуальної еліти України шляхом розвитку та са+
мореалізації кожної особистості у процесі формування
фахівця високого рівня кваліфікації, підготовки науково+
педагогічних кадрів.

За цей час в університеті відбулися значні зміни. Роз+
роблені концептуальні засади розвитку університету, які пе+
редбачають значне підвищення якості підготовки фахівців.
Для їх реалізації створено програму розвитку університету, в
якій вказані конкретні стратегічні та поточні завдання.

Наприклад, фонд заробітної плати (спецфонд) за цей
період збільшився у 35,5 разів; загальна, площа навчаль+
но+лабораторних корпусів збільшилась на 15 тис. м2; пло+
ща гуртожитків — на 16 тис. м2; площа критих спортив+
них споруд зросла у 6,25 разів; випуск обсягів книжко+
вих видань на рік став більшим у 10 разів’ кількість дис+
плейних місць для забезпечення навчального процесу —
у 9 разів; кількість місць у читальних залах — у 9 разів.

В. С. Пономаренко очолює спеціалізовану вчену
раду із захисту докторських дисертацій, у якій захище+
но 10 докторських і 163 кандидатські дисертації. В очо+
люваній В. С. Пономаренком спеціалізованій вченій раді
ХНЕУ під його керівництвом захищено 16 кандидатсь+
ких і 4 докторські дисертації.

Постійна підтримка й розширення міжнародних
зв’язків, співпраця та інтегрування в європейський освітній
простір є стратегічним завданням, що поставлено самим
життям. Із цією метою за ініціативи ректора у 2001 році
створено відділ міжнародних зв’язків. Відділ працює над
підготовкою, обробкою, збором даних про міжнародні
освітні програми, фонди, донорські організації; співпра+
цює з вищими навчальними закладами, дослідницькими
центрами, організаціями й фірмами закордонних країн;
займається розробкою та подальшою роботою з міжна+
родними договорами та проектами, пошуком закордонних
університетів + партнерів, організацією і проведенням
міжнародних конференцій, семінарів, розробкою і подан+
ням інноваційних проектів, організацією підвищення ква+
ліфікації науково+педагогічного складу, аспірантів, сту+
дентів університету з різних аспектів Міжнародної діяль+
ності (викладаючи мовну підготовку за кордоном), зокре+
ма й з мстою формування резерву для реалізації програм
міжнародного співробітництва, організації й прийому іно+
земних делегацій, фахівців, студентів, аспірантів.

Володимир Степанович є керівником робочої гру+
пи з розробки «Стратегії соціально+скономічного роз+
витку Харківської області. на 2002–2015 роки».

У 2003 році В. С. Пономарснкові присвоєно почесне
звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за ве+
ликі досягнення з науково+педагогічної діяльності; у 2004
році вченого нагороджено Почесною грамотою Верховної
Ради України за особливі заслуги перед українським на+
родом і Почесною грамотою Міністерства освіти і науки
України за вагомий внесок в організацію навчально+вихов+
ного процесу в навчальних закладах України; у 2005 році
Міністерством освіти і науки України присвоєно профе+
сорові Пономаренку В. С. почесне звання відмінника ос+
віти України та нагороджено знаком «Відмінник освіти
України»; у 2007 році — орденом «За заслуги» III ступеня
за значний особистий внесок у соціально+економічний і
культурний розвиток Української держави.

Президія АЕН України та редколегія журналу щиро
бажають Вам творчої наснаги, міцного здоров’я та дов+
гих років плідної праці.

Президія АЕН України, редколєгія

РЕКТОРУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ,
ДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК,ПРОФЕСОРУ,

ЗАСЛУЖЕНОМУ ДІЯЧУ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ,
КАВАЛЕРУ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ» III СТУПЕНЯ, АКАДЕМІКУ АЕН УКРАЇНИ

ПОНОМАРЕНКУ ВОЛОДИМИРУ СТЕПАНОВИЧУ — 60!




