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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 

 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ЗАСЛУЖЕНОМУ ДІЯЧУ НАУКИ І ТЕХНІКИ, ДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОРУ МАКОГОНУ ЮРІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ – 70! 

 
Макогон Юрій Володимирович – доктор еконо-

мічних наук, професор, заслужений діяч науки і  
техніки України, віце-президент АЕН України, про-
фесор кафедри економіки та міжнародних еконо- 
мічних відносин Маріупольського державного уні-
верситету.  

Ю.В. Макогон народився 14 червня 1947 року у 
м. Краматорську Донецької області. З 1965 по 1970 
роки навчався у Краматорському індустріальному 
інституті за фахом «Машини і технологія обробки 
металів тиском», одержав диплом інженера-меха-
ніка. У період 1976–1980 років перебував на посаді 
начальника механо-складального цеху на виробни-
чому об’єднанні «Донецькгірмаш». Потім працював 
начальником дослідницького виробництва спеціаль-
ного конструкторсько-технологічного бюро Доне-
цького дослідницького заводу технологічного обла-
днання. З 1982 по 1989 роки Юрій Володимирович 
працював начальником виробництва, начальником 
планово-економічного відділу, головним економіс-
том Ясиноватського машзаводу ім. 60-річчя СРСР. 

У 1982 році закінчив заочну аспірантуру Кра-
маторського науково-дослідницького проектно-тех-
нологічного інституту машинобудування за фахом 
«Економіка, організація управління і планування на-
родного господарства (промисловості)». У 1987 році 
Ю. В. Макогон захистив кандидатську дисертацію 
за темою «Організація та управління дослідницьким 
виробництвом на підприємствах машинобуду-
вання».  

Науково-педагогічну діяльність Юрій Володи-
мирович Макогон розпочав у 1988 році як викладач 
в провідних вузах м. Донецька, спочатку за сумісни-
цтвом, а з 90-х років на постійній основі. 

З 1994 року завідує кафедрою «Управління тру-
довими ресурсами», займає посаду спочатку до- 
цента, а потім професора кафедри «Менеджмент 
ЗЕД» Донецького державного університету управ-
ління.  

У 1994 році захистив докторську дисертацію за 
темою: «Механізм регулювання зовнішньоеконо- 
мічної діяльності підприємств та організацій на ре-
гіональному рівні». 

З 1995 по 2016 рік Ю. В. Макогон завідував ка-
федрою міжнародної економіки Донецького націо-
нального університету, очолював Регіональну філію 
Національного інституту стратегічних досліджень у 
м. Донецьк, завідував сектором Інституту економіки 
промисловості НАН України. До вересня 2016 року 
очолював спеціалізовану вчену раду Д11.051.03 за 

спеціальностями 08.00.02 – світове господарство та 
міжнародні економічні відносини та 08.00.07 – де-
мографія, економіка праці, соціальна економіка і по-
літика у Донецькому національному університеті. 
Сьогодні Юрій Володимирович – голова спеціалізо-
ваної ради з присудження наукового ступеню кан-
дидата наук Маріупольського державного універси-
тету.  

Макогон Юрій Володимирович є відомим вче-
ним у галузі світової економіки та міжнародних еко-
номічних відносин, який зробив істотний внесок у 
розвиток економічної науки шляхом вирішення ак-
туальних проблем зовнішньоекономічної діяльності 
на регіональному та загальнодержавному рівнях.  

Вагомий внесок професор Ю. В. Макогон зро-
бив у розробку і виконання багатьох міжнародних 
наукових проектів: 

1. Проект ТЕМПУС – ТАСИС разом з універ-
ситетами Києва, Харкова, Сандерленду (Великобри-
танія), Салоніків й Олександрії (Греція). 

2. Проект, в рамках якого протягом десяти ро-
ків щорічно проводиться міжнародний науково-
практичний семінар «Проблеми розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інве-
стицій: регіональний аспект». У роботі семінару бе-
руть участь представники державних та регіональ-
них органів, вищих навчальних закладів та науково-
дослідних організацій практично всіх областей Ук-
раїни та країн світу. 

3. Проект «Проблеми і перспективи розвитку 
співробітництва між країнами Південно-Східної Єв-
ропи в рамках Організації Чорноморського економі-
чного співробітництва», в межах якого щорічно про-
водяться міжнародні конференції. Підготовлені ре-
комендації направляються в Ділову раду ЧЕС, у ад-
міністрацію Президента України, у Верховну Раду, 
обласним державним адміністраціям, посольствам 
країн, учасників конференцій. 

Ю. В. Макогон  приймав участь у наукових 
конференціях, семінарах, школах та інших заходах 
більш ніж у 20 країнах світу, його наукові праці опу-
бліковані у Канаді, Німеччині, Великобританії, Сер-
бії, Болгарії, Латвії, Російській Федерації, Молдові 
тощо. 

Автор понад 500 наукових та 150 навчально-
методичних публікацій, має 14 авторських свідоцтв, 
є автором та співавтором 20 монографій. Під ке- 
рівництвом Юрія Володимировича підготовлено  
54 кандидати та 14 докторів економічних наук. 
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Ю. В. Макогон  входить до складу редакційної 
колегії журналів «The International Journal of 
Entrpreneurship and innovation» (Велика Британія), 
«Меркурій», «Діловий вісник» та інші. Член Націо-
нальної Спілки Журналістів України. 

Професора Ю. В. Макогона нагороджено Орде-
ном за заслуги ІІІ ступеня (2011 р.), Почесною гра-
мотою Верховної Ради України (2010 р.), Золотою 
медаллю ім. М. І. Туган-Барановського (2002 р.), 
знаком «Петро Могила» (2007 р.), знаком «Шахтар-
ська слава» (I, II, III ступенів), знаком «Відмінник 
освіти України» (1999 р.). У 2007 році Ю. В. Мако-
гон отримав звання Заслужений діяч науки і техніки. 
Серед відзнак вченого також: почесна нагорода «Зо-
лотий Скіф» («Пальма Мерцалова»), міжнародна на-
города «Орден Сократа» (Велика Британія, 1999 р.),  
орден Ломоносова (2008 р.), медалі «За сприяння в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

охороні Державного кордону України» (2009 р.), «За 
доблесну працю» (1970 р.), «Захисник Вітчизни» 
(1999 р.) та численні ювілейні медалі Радянського 
Союзу та України. У 2003 р. Юрій Володимирович 
став лауреатом міжнародної премії Сократа. 

Ю. В. Макогон – Почесний академік Академії 
наук вищої школи України (2014 р.), академік Ака-
демії економічних наук України (2007 р.), почесний 
професор Маріупольського державного універси-
тету та Приазовського державного технічного уніве-
рситету (м. Маріуполь), Донбаської державної ма-
шинобудівної академії (ДДМА) (м. Краматорськ), 
Харбінського університету комерції (Китай). У 2003 
році Ю. В. Макогона обрано почесним членом Ака-
демічної Ради Господарської Академії ім. Д. Ценова 
(Болгарія).  

 
Вчена рада Інституту економіки  

промисловості НАН України, 
 

Вчена рада Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 

 
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу», 

 

  


