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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

Академіку Академії економічних наук України, 
доктору економічних наук, доктору технічних наук, професору 

РАМАЗАНОВУ СУЛТАНУ КУРБАНОВИЧУ – 70 ! 

13 грудня 2019 року Рамазанову Султану Кур-
бановичу, доктору економічних наук, доктору тех-
нічних наук, професору, академіку Академії еко-
номічних наук України виповнилося 70 років. 

Він народився 13 грудня 1949 р. в родині кол- 
госпників у с. Хрюг, Ахтинського району, Дагестан- 
ської АРСР. З вересня 1957 р. по липень 1968 р. нав-
чався в Хрюгській середній школі, де й одержав  
атестат з відзнакою про повну середню освіту. У 
серпні 1968 р. вступив до Донецького державного 
університету на математичний факультет за 
спеціальністю "Математика", який закінчив у червні 
1973 р., одержавши диплом математика. 

З 1973 по 2016 р. працював в Східноукраїнсь-
кому національному університеті ім. Володимира 
Даля (раніше: Ворошиловградський машинобудів-
ний інститут, Луганський машинобудівний інсти-
тут, Східноукраїнський державний університет 
МОН України). З серпня 1973 р. – молодший науко-
вий співробітник в дослідницькій лабораторії об-
числювальної техніки Ворошиловградського маши-
нобудівного інституту  МОН України. З січня 
1977 р. – асистент кафедри технічної кібернетики  
і систем управління (ТКіСУ) Ворошиловградського 
машинобудівного інституту  МОН України, з червня 
1980 р. – ст. викладач, а з січня 1985 р. – доцент.  
З травня 1988 р. – в.о. завідувача кафедри технічної 
кібернетики (ТК) Луганського машинобудівного ін-
ституту, а з березня 1989 р. – завідувач кафедри ТК. 
З червня 1998 р. – завідувач кафедри, професор еко-
номічної кібернетики (ЕК) Східноукраїнського дер-
жавного університету. З липня 2001 р. – декан фа- 
культету управління і завідувач кафедри ЕК Східно- 

українського національного університету ім. Воло-
димира Даля, а з березня 2008 р. – декан факультету 
управління економікою. З серпня 2009 р. – декан фа-
культету інноваційної економіки і кібернетики, а з 
серпня 2013 р. – завідувач кафедри економічної 
кібернетики СНУ ім. В. Даля. 

З 01.08.14 – 30.06.16 – професор кафедри «Еко-
номічної кібернетики» Полтавського університету 
економіки і торгівлі Укоопспілки. З 01.08.16 р. – по 
нині професор кафедри «Інформаційних систем в 
економіці» ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет ім. В. Гетьмана». 

Особисті досягнення і внесок у розвиток 
університету. 

 У 1975 р. – створення кафедри «Технічна
кібернетика і системи управління» (ТК і СУ).  

 Відкриття Галузевої науково-дослідної ла-
бораторії МОМ СРСР. Відповідальний виконавець і 
керівник багатьох госп. договірних тем. 

 У 1982 р. – захистив кандидатську дисерта-
цію зі спеціальності: 05.13.01 – «Технічна кіберне-
тика і теорія інформації» (м. Київ, ІК НАН України 
ім. В. Глушков). 

 1985 р. – відкриття на кафедрі першої
спеціальності «Робототехнічні системи». 

 1993 р. – відкриття другої спеціальності «Ін-
формаційні системи в економіці». 

 1996 р. – Відмінник освіти України.
 1997 р. – захистив першу докторську дисер-

тацію по спеціальностям: 05.26.05 – Інженерна еко-
логія і 05.22.12 – Промисловий транспорт. 

 1998 р. – розділення кафедри ТК і створення
нових кафедр: «Економічна кібернетика» і «Гнучкі 
комп'ютеризовані системи і робототехніка». 

 2000 р. – відкриття ще однієї нової спеціаль-
ності «Інформаційні системи, що управляють, і тех-
нології». 

 У 2001 р. отримав другу освіту за фахом
«Фінанси». 

 2008 р. – захистив другу докторську дисер-
тацію за фахом: 08.00.11 – Математичні методи, мо-
делі і інформаційні технології в економіці. 

 У 2009 р. – «Учений року університету».
 2010 р. – Заслужений діяч науки і техніки

України. 
 У 2012 р. – відкриття магістрату за фахом

«Економіка довкілля і природних ресурсів». 
 У 2016 р. – почесний професор СНУ імені

Володимира Даля. 
Членство в академіях. Він є академіком: 

Міжнародної академії інформатизації (21.06.99; 
№10-11 688), Міжнародної академії наук екології і 
безпеки життєдіяльності (23.12.99; № 01075); Ака- 
демії економічних наук України (07.05.04; №471); 
Академії технологічних наук України (18.10.01; 
№275); Транспортної академії України.  
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Він відомий український вчений: математик, 
кібернетик, екологічний економіст; почесний про-
фесор Східноукраїнського національного універси-
тету імені В. Даля, фахівець з проектування та  
розробки інтегрованих інформаційних систем 
управління складними еколого-економічними об'єк-
тами з елементами штучного інтелекту, а також ор-
ганізатор науки, освіти та управління науковими ро-
ботами та проектами. 

Заслужений діяч науки і техніки України. Про-
фесор кафедри «Інформаційні системи в економіці» 
«КНЕУ ім. В. Гетьмана». Нагороджений медаллю 
«Відмінник освіти України», медаллю ім. М.В. Ло-
моносова і орденами Міжнародної академії наук 
екології та безпеки життєдіяльності «За заслуги в 
науці» і «За заслуги в освіті», а також присвоєно 
звання «Заслужений діяч транспортної академії 
України» та ін.  

Наукова школа і круг інтересів – «Інтелекту-
альні і нелінійні методи моделювання і управління 
складними системами»: «Інтелектуальні системи  
і технології моделювання, прогнозування, управ-
ління і прийняття рішень з еколого-економічного 
моніторингу», «Комп'ютерне і математичне моде-
лювання еколого-економічних, медико-біологічних 
та технологічних процесів і систем», «Нелінійне мо-
делювання в соціально-економічних і екологічних 
системах». 

Керує аспірантурою і докторантурою по 
спеціальностях: 05.13.03 – «Системи і процеси 
управління» і 08.00.11 – «Математичні методи, мо-
делі і інформаційні технології в економіці». Під- 
готував – 1 доктора наук і 14 кандидатів наук (по  
6 науковим напрямам). 

Він є автором 482 наукових та навчально-мето-
дичних робіт, в тому числи 39 монографій і 14 нав-
чальних посібників. Експерт Наукової ради МОН 
Україні («Інформатика і кібернетика»). 

Практичні результати. Під керівництвом і за 
його безпосередньої участі за останніх 25 років ви-
конано 45 наукових тем і науково-технічних про-
грам. з них (у крб., грн): 31 госпдоговір з обсягом  
6 599,21 тис. грн; 1 міжнародна програма – 70 тис. 
грн; 13 держбюджетних тем – 2764,52 тис. грн. За-
гальна сума фінансування усіх НДОКР складає –  
10 млн 433,73 тис. грн. 

Освітні і наукові спеціальності: ВНЗ: Матема-
тика  (вища освіта, Донецьк, 1973), Фінанси  (вища 
освіта, Луганськ, 2001). ДАК (ВАК): 05.13.01 – тех-
ническая кибернетика и теория информации,  
1982 р.; 05.26.05 – Инженерная экология, 1997 р.; 
05.22.12 – Промышленный транспорт, 1997 р.; 
08.00.11 – Математические методы, модели и ин-
формационные технологии в экономике, 2008 р. 

Він є дійсним членом академій: Міжнародної 
академії інформатизації, Міжнародної академії наук 
екології і безпеки життєдіяльності, Академії техно-
логічних наук України, Академії економічних наук 
України, Транспортній академії України. 

Член редакційної колегії наукових видань (7): 
 Голова редакційної колегії науково-виробни-

чого журналу «Часопис економічних реформ» СНУ 
імені В. Даля.  

 Член редакційної колегії Міжнародного на- 
укового видання «Сучасні фундаментальні і при-
кладні дослідження».  

 Член редакційної колегії науково-практич-
ного журналу «Управління проектами і розвиток ви-
робництва».  

 Член редакційної колегії наукового журналу 
«Вісник СНУ ім. В. Даля».  

 Член редакційної колегії наукового-аналітич-
ного журналу «Моделювання та інформаційні си-
стеми в економіці». 

 Член редакційної колегії наукового журналу 
«Сучасний стан наукових досліджень та технологій 
в промисловості» (ХНУРЕ). 

 Член редакційної колегії наукового журналу 
«Інформаційні технології в економіці і природоко-
ристуванні» (НУБиП).  

Про професора С.К. Рамазанова можна та-
кож  прочитати в наступних публічних виданнях:  

• Науковий потенціал України. Київський літо-
пис XXI століття / під. ред. Б.Є. Патона. Київ, 2009. 
С. 193. 

• Науковці України. Еліта Держави. Київ, 2010.  
С. 173. 

• Ми – далівці. Ювілейне видання. Київ: ВЦ 
«Логос України», 2010. С. 140-149. 

• Журнал «Луганщина в лицах», Луганськ, 
2011. С.34 

• Журнал «Интервью Украина», Донецьк, 2013. 
С.35.   

• Журнал «Дагестан: экономика, политика, 
культура», 2013, № 10(97). 

• Википедия  «Рамазанов Султан Курбанович». 
Ювіляр має заслужений авторитет серед нау-

ковців, студентів, викладачів і співробітників, сум-
лінно ставиться до роботи, прекрасний педагог. Всі, 
хто працював і працює поруч з Вами, бачать у Вас 
успішного Вченого, вимогливого до себе і колег, 
добру і чуйну Людину. Ви досягли чималих успіхів, 
кожним днем свого життя доводячи, що працею  
і сумлінним ставленням до справи можна досягати 
високих наукових та життєвих цілей. Попереду у 
Вас чимало складних завдань, вирішення яких вима-
гає подальшого творчого розвитку наукової і ор-
ганізаторської думки, напруженої та копіткої праці.  

В день Вашого Ювілею ми ради бачити Вас, як 
завжди, енергійним і бадьорим, мудрим і далеко-
глядним, повним творчих планів, націлених на май-
бутнє. Щиро бажаємо Вам, Султане Курбановичу, 
міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя. 
Нехай усі Ваші плани неодмінно втіляться в реаль-
ність, майбутнє принесе успіх і задоволення від ви-
конаної роботи, і нехай удача яскраво освітлює Ваш 
життєвий шлях! 

 
 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка, 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 

  




