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У липні 2013 року вченому-економісту, профе-
сору Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, доктору економічних наук, члену-
кореспонденту Академії економічних наук України
Матросовій Людмилі Миколаївні виповнюється
60 років.

Л. М. Матросова народилась у смт. Башанта
Ростовської області. У 1970 році вступила на еконо-
мічний факультет Всесоюзного заочного інституту
харчової промисловості, який закінчила з відзнакою
у 1975 році.

Свій життєвий шлях пройшла від економіста до
професора, зберігши високі моральні та ділові якості.

У 1993 році вона захистила кандидатську ди-
сертацію на тему: „Механізм формування та розпо-
ділу прибутку підприємств в умовах переходу до рин-
кової економіки”.

У 2002 році здобула науковий ступінь доктора
економічних наук, захистивши докторську дисерта-
цію на тему: „Організаційно-економічне забезпечен-
ня управління інноваціями на промислових підпри-
ємствах”.

З 1997 року – доцент кафедри маркетингу Східно-
українського державного університету.

З 2006 року – професор кафедри фінансів та
банківської справи Луганського національного педа-
гогічного університету імені Тараса Шевченка.

За свою 40-річну трудову та 25-річну наукову
діяльність шановна Людмила Миколаївна працювала
в наукових установах, промислових підприємствах,
Вищих навчальних закладах.

Практичним здобутком наукової кар’єри профе-
сора Матросової Л. М. стали понад 150 наукових
праць з проблем розвитку сучасної економіки України
та світу, у тому числі понад 11 книг (монографій,
навчальних посібників, підручників тощо).

Наразі ім’я професора Матросової Л. М. широ-
ко відоме в науковій спільноті як фахівця та автори-
тетного вченого із питань управління інноваціями.
Вона внесена до науковометричної бази видатних
вчених Луганщини.

Палітра наукових інтересів вченого досить різно-
манітна: теоретичні основи економічної науки, сучасні
проблеми макроекономіки, стратегія розвитку ста-
ропромислових регіонів України, активізація іннова-
ційної діяльності підприємств та впровадження інно-
вацій, проблеми зростання конкурентоспроможності
в умовах глобалізації, шляхи подолання світової фі-
нансової економічної кризита ін.

Наукову діяльність ювіляр успішно поєднує з
плідною педагогічною діяльністю та ефективною
підготовкою майбутніх наукових кадрів.

Під керівництвом професора Матросової Л. М.
наразі працює наукова школа з проблем забезпечен-
ня та зростання конкурентоспроможності економіки,
управління та впровадження інновацій, сталого роз-
витку старопромислових регіонів.

Свій ювілей Людмила Миколаївна відзначає у
теплому колі сім'ї, колег та друзів.

Зазначимо, що Людмила Миколаївна є не лише
висококваліфікованим фахівцем своєї справи, але
вона також володіє високими моральними якостями;
це чудова, відповідальна, розуміюча та душевна лю-
дина, яка завжди прийде на допомогу та із гідністю
вийде із будь-якої ситуації.

Науковий  та життєвий шлях був не легкий, і
звичайно були як злети, так і падіння, але Людмила
Миколаївна завжди залишалася Людиною!

Цю урочисту дату професор Матросова Л. М.
зустрічає у розквіті творчих сил, з новими ідеями та
планами.

Наукова громадськість, колеги, учні, друзі та
родина щиро вітають Матросову Людмилу Миколаїв-
ну із Ювілеєм, бажають міцного здоров'я, довгих
років життя, нових творчих задумів та звершень у
науковій та педагогічній діяльності!

Редакційна колегія журналу приєднується до
сердечних привітань ювіляру та бажає шановній
Людмилі Миколаївні Матросовій творчої наснаги,
енергії, родинного затишку, добробуту та нових
наукових досягнень на благо розвитку економіки
України!!!
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