НАШІ ЮВІЛЯРИ

До 70-річчя
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА
ЮРІЯ ВЛОДИМИРОВИЧА МАКОГОНА
Є люди, про яких хочеться говорити безкінечно. Особливо, якщо з такими людьми пощастило
працювати не один рік! Це люди – епохи, люди – легенди, люди – творці!
До таких людей належить Юрій Володимирович Макогон – доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету,
голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в МДУ, член Ради Торгово-промислової палати України, член Президії Донецької ТПП, почесний професор ряду зарубіжних і українських університетів.
Народився Юрій Володимирович 14 червня
1947 року в м. Краматорськ Донецької області. З
1965 по 1970 рік навчався у Краматорському індустріальному інституті за фахом "Машини і технологія обробки металу тиском", одержав диплом інженера-механіка. Протягом 1976-1980 років працював
на посаді начальника механо-складального цеху на
виробничому об’єднанні "Донецькгірмаш", пізніше – начальником дослідницького виробництва спеціального конструкторсько-технологічного бюро. З
1982 по 1989 рік працював начальником виробництва, начальником планово-економічного відділу, головним економістом Ясиноватського машинобудівного заводу ім. 60-річчя СРСР.
Ю.В. Макогон – взірець поєднання науки з
практикою. Кандидатську дисертацію "Організація
та управління дослідницьким виробництвом на підприємствах машинобудування" захистив 1987 року.
З 1988 по 1994 рік працював начальником відділу
зовнішньоекономічних зв’язків Донецького обласного управління статистики. У 1994 році захистив
докторську дисертацію "Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій на регіональному рівні", і в 1996 році отримав звання професора.
З 1988 року Юрій Володимирович почав викладати в провідних вишах м. Донецька, а в 1994 році
став завідувачем кафедри "Управління трудовими
ресурсами" Донецького національного університету. Протягом 1995-2016 років очолював кафедру
"Міжнародна економіка" ДонНУ. Нині – завідувач
кафедри "Економіка та міжнародні економічні відносини" Маріупольського державного університету.
Професор Ю.В.Макогон – видатний вчений у
галузі світової економіки та міжнародних економічних відносин, має 15 авторських свідоцтв, автор по-

над 600 наукових та 200 навчально-методичних
публікацій, у т.ч. є автором та співавтором 25 монографій.
А найголовніше – це та кількість вчених, яким
Юрій Володимирович дав путівку в життя! Започаткувавши в університеті кафедру міжнародної
економіки, він першим на економічному факультеті
ДонНУ створив повний цикл підготовки фахівців:
"бакалавр – магістр – кандидат наук – доктор наук",
в аспірантурі і докторантурі одночасно навчались
десятки майбутніх знаних науковців.
Про потужність наукової школи Юрія Володимировича свідчить той факт, що під його керівництвом підготували дисертації 62 кандидати та
18 докторів наук, а у спецраді, яку очолював Юрій
Володимирович у ДонНУ протягом п’ятнадцяти років (2001-2016 рр.), здобувачами з різних країн світу
було захищено 31 докторську і 233 кандидатських
дисертації. Сьогодні естафету прийняв Маріупольський державний університет, де Ю.В. Макогон очолив спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій.
Беззаперечний науковий авторитет сприяв обранню Юрія Володимировича віце-президентом
Академії економічних наук України, де академіками
стають вже його учні!
Професора Макогона Ю.В. нагороджено Золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського (2002 р.),
міжнародною нагородою "Орден Сократа" (Велика
Британія, 1999 р.), почесною нагородою "Золотий
скіф" (1999 р.), орденом Ломоносова (2008 р.), іншими науковими відзнаками. Він є повним кавалером ордену "Шахтарська слава" (2007 р.), нагороджений медалями "За доблесну працю" (1970 р.),
"Захисник Вітчизни" (1999 р.), "За сприяння в охороні Державного кордону України", численними
ювілейними нагородами.
Значення для наукового світу особистості Юрія
Володимировича є колосальним! Ним започатковано проведення міжнародного науково-практичного семінару "Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій", який щорічно збирав у м. Святогірськ кращих
вчених з усієї країни, близького та дальнього зарубіжжя і став візитівкою Донецького національного
університету на довгі роки, міжнародної науковопрактичної конференції "Проблеми і перспективи
розвитку співробітництва між країнами ПівденноСхідної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ", за право прийняти
яку змагались вітчизняні і зарубіжні університети, і
яка стала взірцем академічної мобільності (м. Варна,
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м. Стамбул, м. Одеса та ін.). Дані наукові форуми
виступали потужними майданчиками для апробації
найсміливіших наукових ідей, справжньою школою
професіоналізму для молодих науковців. а студентська та аспірантська молодь мала можливість здійснити перші наукові кроки на щорічних міжнародних літніх школах, які відзначались надзвичайно широкою географію учасників (Велика Британія, США, Німеччина, Китай, Польща, Сербія,
Болгарія, Грузія, Нігерія та багато інших країн)!
Професор Макогон Ю.В. – один з авторів Стратегії розвитку Донецької області до 2020 року, в
рамках якої визначено шляхи і механізми реформування регіональних економічних комплексів, ідентифіковано перспективи диверсифікації регіональної економіки, наголошено, що стратегічні пріоритети розвитку Донецької області визначаються на-

явністю вільних площадок, сировинних і рекреаційних ресурсів, місцевих енергетичних потужностей,
розвинутими міжрегіональними і міжнародними
зв’язками регіону, суттєвим економіко-господарським, експортним потенціалом. Юрієм Володимировичем обґрунтовано необхідність створення Державного агентства з питань відновлення Донбасу,
розробки Державної цільової програми з відновлення мирного життя, стабілізації ситуації і розвитку економіки в Донецькій і Луганській областях.
Дорогий Юрію Володимировичу! Прийміть
найщиріші вітання від наукової громадськості, Ваших колег, учнів! Впевнені, що 70 років – це лише
початок чергового етапу реалізації Ваших грандіозних планів та ідей! Щасливі, що доля надала можливість бути з Вами поруч на даному шляху!
З Ювілеєм, шановний Вчителю!
Від імені Ваших учнів і колег,
д.е.н., професор,
академік Академії економічних наук
С.П. Калініна.
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