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Від укладачів

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київсь-
кого національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана» присвячений відомому в Україні і за кордоном вчено-
му-економісту, доктору економічних наук, професору, першому
проректору з науково-педагогічної та наукової роботи, завідувачу
кафедри міжнародного менеджменту, заслуженому діячу науки
і техніки України Дмитру Григоровичу Лук’яненку.

Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Дмитра Григо-
ровича розкрито у автобіографії, розповідях Миколи Олексійовича
Бурмаки, Олександра Петровича Загороднього, Олега Миколайо-
вича Мозгового та нарисі про науково-освітню школу міжнарод-
ної економіки.

Джерельною базою покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• покажчик друкованих праць Дмитра Григоровича Лук’я-

ненка;
• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність Д. Г. Лук’яненка.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком

укладачами підготовлені допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць Д. Г. Лук’яненка;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав

участь Д. Г. Лук’яненко.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського,
Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної
парламентської бібліотеки України, інших державних бібліотек
та за матеріалами, наданими автором. Використано матеріали
офіційного веб-сайту Лук’яненка Дмитра Григоровича (режим
доступу: http://lukianenko.com.ua/).
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Покажчик містить 372 бібліографічні описи. Матеріал покаж-
чика систематизований за видами опублікованих видань: моно-
графії, підручники та навчальні посібники, статті з наукових збір-
ників та періодичних видань за прямою хронологією публікацій.

Більшість публікацій, що ввійшли до покажчика, опрацьовано
de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з
чинними державними стандартами, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання».

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
широке коло читачів, які цікавляться розвитком економічної
науки та освіти в Україні. Покажчик може бути корисним і як до-
відкове джерело.

Висловлюємо щиру вдячність професорові Дмитру Григоровичу
Лук’яненку за плідну співпрацю і допомогу в підготовці біобіб-
ліографічного покажчика.
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ПРОФЕСОРА
ДМИТРА ГРИГОРОВИЧА ЛУК’ЯНЕНКА

Автобіографія

Лук’яненко Дмитро Григорович народився в сім’ї геолога
8 серпня 1955 р. в м. Сухінічі Російської Федерації. Його раннє
дитинство пройшло у селі Старовичі Іванківського району Київ-
ської області, де його виховували бабуся Ольга та прабабуся
Параска. З тих пір любов до українського Полісся, його людей та
природи і навіть характерний для тих місць м’який діалект закрі-
пились назавжди.

З 1962 р. сім’я мешкала в м. Бориспіль Київської області.
У 1970 р. Дмитро Лук’яненко закінчив 8 класів Бориспільської
середньої школи № 6. Навчаючись на «відмінно», виявив неаби-
які здібності до математики, фізики та хімії, про що свідчать його
перемоги у районних та обласних олімпіадах з цих предметів.
Одночасно навчався в музичній школі по класу «скрипка», багато
малював, писав вірші.

У 1970–1974 рр. навчався у Київському технікумі електронних
приладів, який закінчив за вкрай популярною на той час спеціа-
льністю «Радіотехнічні вимірювання». Активно займався спор-
том – академічною греблею, баскетболом, регбі, парашутизмом.
Своє 18-річчя зустрічав у складі студентського будівельного за-
гону в м. Нижнєвартівськ Тюменської області.

У 1974–1976 рр. служив у повітряно-десантних військах, де-
мобілізувався у званні гвардії старшини.

Безпосередньо трудову діяльність розпочав як майстер радіо-
цеху філії Київського заводу «Генератор».

Визначальним для майбутньої професійної кар’єри Д. Лук’я-
ненка стало навчання у Київському інституті народного госпо-
дарства ім. Д. С. Коротченка (нині Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана), де він знайшов
своїх вчителів-наставників та колег. Будучи студентом, Дмитро
Лук’яненко отримував найпрестижнішу на той час в СРСР
Ленінську стипендію. Інститут закінчив у 1980 р. з відзнакою,
здобувши кваліфікацію економіста (економіка промисловості).

Дальша професійна діяльність Д. Лук’яненка безпосередньо
пов’язана з КНЕУ. Науково-педагогічну діяльність розпочав на
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кафедрі економіки промисловості, будучи стажером-дослідни-
ком, молодшим науковим співробітником, аспірантом, асистен-
том, старшим викладачем, доцентом.

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефек-
тивність енергоспоживання регіональних промислово-виробни-
чих систем (на матеріалах промислових підприємств м. Києва)».
Працював заступником декана планово-економічного факультету
(1987–1988 рр.).

У 1989 р. разом із ректором професором А. Ф. Павленком
ініціював, а у 1990 р. з колегами О. М. Мозговим, Т. М. Циган-
ковою, С. І. Прилипком створив і очолив кафедру міжнародних
економічних відносин. Надалі завідував кафедрами міжнародної
економіки, міжнародного менеджменту (до теперішнього часу).
У 1990 р. закінчив Міжнародний інститут менеджменту «МІМ-
Київ», здобувши унікальну на той час в Україні ступінь магістра
ділової адміністрації у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Практику проходив у Йоркському університеті м. Торонто (Ка-
нада), корпорації Шератон, на Торонтській фондовій біржі.
Наукове стажування проходив у провідних університетах Кана-
ди, США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Туреччи-
ни, Китаю, працював державним та незалежним експертом
Європейської комісії Організації Об’єднаних Націй.

З 1995 до 2012 рр. обіймав посаду декана факультету Міжна-
родної економіки і менеджменту. За ці роки факультет став
одним з найбільших та найпрестижніших в Україні; на сьогодні в
його складі функціонують 9 кафедр, які щороку випускають бли-
зько 300 бакалаврів та більше за 300 магістрів. У 1996 р. захистив
докторську дисертацію на тему «Розвиток національної економі-
ки в умовах міжнародної інтеграції»; з 1997 р. – професор; з
2004 р. – Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 із захис-
ту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відноси-
ни; з 2009 р. – академік Української академії наук; з 2010 р. –
директор Інституту глобальної економічної політики. Протягом
усього часу з початку створення Д. Г. Лук’яненко був головою
підкомісії «Міжнародна економіка» НМК Міністерства освіти і
науки України з економіки та підприємництва. З 2013 року і до
теперішнього часу – перший проректор з науково-педагогічної та
наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».

Лук’яненко Дмитро Григорович є автором і співавтором понад
200 наукових праць, серед яких – 23 фундаментальні монографії



9

українською, російською, польською та англійською мовами і 33
підручники та навчальні посібники з міжнародної економіки та
менеджменту.

Найбільшою цінністю для Д. Лук’яненка є його родина: батьки –
Лук’яненко Григорій (1925–2011 рр.) і Лук’яненко Катерина
(1924–2006 рр.), сестра Тетяна, дружина Люба (одружились у
1977 р.), яка була і є його Коханням, Другом і Музою, пройшов-
ши шлях від бухгалтера-практика до професора кафедри міжна-
родного обліку і аудиту КНЕУ; дочка Ольга (1978 р. н.), кандидат
економічних наук, доцент, її сини Дмитро та Іван; син Олександр
(1985 р. н.), держслужбовець, його син Олександр; зять Віктор та
невістка Олександра, теща Ганна Петрівна.

Вчителями, що сформували його як особистість, професіонала
своєї справи і патріота України, Д. Лук’яненко вважає Олену
Євгенівну (вчителька 1–4 класів) та д.е.н., професора Сергія
Федоровича Покропивного. Він радий і гордий тим, що може
реалізувати творчий потенціал в інтелектуальному середовищі
Університету, який протягом багатьох років очолює академік
А. Ф. Павленко, а звання професора КНЕУ вважає найбільш ва-
гомим і безцінним своїм науково-педагогічним здобутком.

8 червня 2015 р.

Дружба протягом 50 років

У житті кожної людини обов’язково трапляються події, які
накладають відбиток на всю її подальшу долю – незримо, прихо-
вано, непомітно. Не завжди, а особливо коли минає дуже багато
років, можна зрозуміти причинність якогось, начебто пересічно-
го, факту своєї біографії, але наслідковість його супроводжує те-
бе, осяюючи і визначаючи усі твої подальші діла і здобутки. Гор-
таючи пожовклі сторінки своєї пам’яті, ти іноді запитуєш себе:
чому сталося саме так?.. із чого все розпочалося?.. а як би цього
не трапилось?.. – і майже ніколи не знаходиш відповіді: вона за-
ховалася у калейдоскопі зустрічей, розмов, інших дрібних і не
дрібних миттєвостей життя. Однак розумієш, що примхлива доля
принесла тобі приязний дарунок – знайомство і дружбу з люди-
ною особливою, неординарною, талановитою...

Отак і в мене, коли в один із теплих, ще майже літніх днів на
початку вересня 1962 року в старенькому приміщенні середньої
школи № 6 міста Борисполя я, першокласник, познайомився теж
з першокласником і однокласником – Дімою Лук’яненком. Я вже
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не пам’ятаю, як це було достеменно, але це знайомство, на пре-
велике щастя, переросло в дружбу, міцну чоловічу загартовану
дружбу, яка триває все наше життя…

Ми, семирічні, тоді й гадки не мали, як складуться наші долі,
куди і як далеко виведуть кожного з нас життєві стежини й до-
роги. Ми на уроках широко відкритими очима заворожено диви-
лися на нашу стареньку, але, як нам тоді здавалося, грізну вчи-
тельку – Олену Євгенівну, і перед нами відкривався величезний
світ – загадковий і невідомий. Безмежно кортіло зазирнути за
край цього світу, і це, як не дивно, відбувалося щодня, на кожно-
му уроці, з кожним новим набутим знанням, з кожним вдалим чи
здебільшого невдалим першим життєвим досвідом…

Дитячі роки тягнуться довго, а летять швидко… Наповнені
крім уроків і домашніх завдань футбольними баталіями на шкі-
льному стадіоні, шаховими бліцами на підвіконні у перервах
між уроками, коли треба встигнути на четвертому ході білим
ферзем поставити мат чорному королю, походами до бібліотеки
в місцевому палаці культури, якого нині вже не існує, де на за-
вітній полиці стояли обшарпані Жюль Верн і Олександр Бєляєв,
спільними прогулянками на стареньких велосипедах до навко-
лишніх сіл, коли опановуєш навколишній світ поза межами сво-
єї вулиці чи свого району, виїздами в колгосп, літньою рибал-
кою на стариці Дніпра у Вишеньках, філософськими відвертими
розмовами з Григорієм Йосиповичем, – ці часи були для нас чи
не найщасливішими, як і в кожної дитини чи підлітка нашої
пори.

Потім були навчання кожного з нас у технікумі, служба в
армії, інститут… Ми з ним начебто йшли паралельними курсами,
однак постійно спілкувались, зустрічались, товаришували.

Діма завжди разом з друзями, з однокласниками, одногрупни-
ками, на виду, в центрі уваги і компанії, простий, відвертий, чес-
ний, цікавий…

Можливо, уже в ті дитячі і юнацькі роки на тлі притаманної
йому допитливості, яка помітно відрізняла його з-поміж бага-
тьох, та оригінальних суджень у дискусіях з учителями, що, при-
родно, їм було не дуже до вподоби, і закладалися майбутні риси
характеру неординарної особистості, які сьогодні беззаперечно
виділяють Дмитра Григоровича Лук’яненка як талановитого вче-
ного, далекоглядного дослідника, умілого організатора універси-
тетської економічної науки, визнаного основоположника україн-
ської наукової школи глобалізації і міжнародного менеджменту.
Його, без перебільшення, феноменальний творчий науковий до-
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робок і величезна плеяда підготовлених ним наукових кадрів є
найкращим цьому підтвердженням.

Якщо людина талановита, то вона талановита в усьому…
Юнацьке захоплення Дмитра віршуванням з роками не зійшло
нанівець, як це іноді буває (хто в юності не складав віршів?),
а сформувалось у довершений талант поетичного митця, відомо-
го майстра римованого слова, який висловлює свої почуття у ви-
гляді пронизливих, глибоких, ліричних, чарівних поезій. Мені
навіть здається, що свої заповітні думки Дмитру Григоровичу
легше висловлювати саме віршами, а не прозою, і з цією тезою
погодиться мабуть більшість його друзів і колег – персонажів йо-
го віршів і героїв його поетичних посвят. Зі свого боку можу за-
свідчити, що його армійські віршовані листи мені в роки нашої
строкової служби залишаються для мене і тепер одним з найцін-
ніших виявів нашої багаторічної дружби.

Багатогранність і колоритність людської натури, вишуканість
художнього смаку, інтелектуальний стиль мислення, оригіналь-
ний співрозмовник – ці якості Дмитра здобули йому авторитет і
повагу як серед широкої наукової спільноти і студентів, друзів і
колег, так і серед людей, далеких від науки. Людина, внутрішньо
розкута, духовно багата, осмислено вмотивована, не може бути
нецікавою для оточуючих. Як на мене, унікальна притягальна си-
ла Діми пов’язана насправді з його зовнішньою простотою і вро-
дженою інтелігентністю одночасно. Я неодноразово бачив лю-
дей, які були і потім надовго залишалися просто в захваті від
спілкування з ним, і це стосувалося практично будь-якої теми –
від економіки до рибалки, від подорожей до поезії. Я теж безпо-
середній свідок цього феномену – його принадність як співроз-
мовника надзвичайна!

Чим може пишатися чоловік з посивілими скронями на пев-
ному рубежі свого життєвого шляху, який ще буде довгим-
довгим і на якому буде ще багато-багато чого? Безумовно, про-
фесійними і науковими здобутками, написаними книгами і вір-
шами, учнями і послідовниками, великою і дружною родиною,
своїми дітьми та онуками… і друзями.

Уміння дружити – це дар, посланий людині Богом для добрих
справ, для об’єднання людей навколо амбітної праведної мети і
для того, щоб зробити наше життя щасливим, наскільки це мож-
ливо. Цим даром – умінням дружити – сповна володіє мій друг –
Дмитро Григорович Лук’яненко – професор і учитель, наставник
і порадник, інтелігент і інтелектуал, Людина з великої букви,
якого я згадую і маленьким хлопчиком у чорному учнівському
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мундирі, в окулярах, зі скрипкою в руках, і високим, широкопле-
чим з натренованою статурою старшиною-десантником, і щасли-
вим нареченим на власному весіллі, і турботливим батьком, і від-
даним люблячим і коханим чоловіком…

Попереду в нього – таке саме гідне й наповнене творчими
здобутками і радістю життя, нові учні, нові поетичні горизонти,
нові друзі і товариші, про що я буду за нагоди знову із задово-
ленням згадувати через багато-багато років, пишаючись багато-
річною дружбою з ним і дякуючи примхливій долі за те, що в
один із теплих, ще майже літніх днів на початку вересня 1962 ро-
ку в старенькому приміщенні середньої школи № 6 міста Борис-
поля я, першокласник, познайомився теж з першокласником і од-
нокласником – Дімою Лук’яненком…

Микола Олексійович Бурмака,
заслужений економіст України,

кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних фінансів,
член Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку України (2002—2012 рр.),
член Національної комісії, що здійснює державне регулювання

ринків фінансових послуг (2012—2013 рр.),
голова Державної служби України

з питань захисту персональних даних (2013—2014 рр.)

Назавжди юнаки

Наша з Дмитром дружба почала формуватися восени 1970 p.,
коли ми стали навчатись в одній групі Київського технікуму
електронних приладів. Разом і знімали квартиру, і жили в гурто-
житку, займалися спортом, проходили виробничі практики, в
одній дружній бригаді ремонтували ящики в овочевому радгоспі,
відпочивали в палатках на природі, разом робили дипломні робо-
ти. Юність, як завжди в активних людей, була дуже насичена.
Хоча, по-радянському, не дуже заможна. Ми, невеликим колом
друзів, по черзі носили речі один одного, урізноманітнюючи свої
гардероби, чи їли харчі того, в кого вони були. Але витримували,
в деякі дні і по два, достатньо професійних тренування з різних
видів спорту, встигали досить непогано вчитись, закохуватись,
влаштовувати свята, отримувати різний юнацький екстрим, набу-
ваючи першого самостійного життєвого досвіду.
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Відомий вислів «є що згадати, але нічого дітям розповісти» –
не зовсім про нашу юність. Бо, незважаючи на достатню екстре-
мальність, зараз, буває, розповідаємо нашим дорослим дітям про
свої пригоди, і вони з цікавістю слухають.

Тепер, коли нам 60, згадуючи ті часи, розумію, що більшість
нашого юнацького колективу була достатньо креативна, але най-
більш різностороннім і талановитим був, звичайно, Діма. Він мав
чудове відчуття гумору, прекрасно малював, на іспиті з літерату-
ри блискуче писав твір у віршах, ми створювали і співали пісні
на його поезії. І, взагалі, мабуть найчастіше генерував пропозиції,
чим зайнятись, і майже все це нам вдавалось здійснити. Пробував
пригадати, що ж у нас не реалізувалося з його ідей. Згадав тільки
одну. Якось він запропонував під час літніх канікул проїхати на
велосипедах з моєї батьківщини, Донеччини, через його Київщи-
ну до наших друзів-одногрупників із Франківщини. Це не скла-
лося з багатьох об’єктивних та суб’єктивних причин. Сьогодні
розумію, що на наших веломашинах того часу і з нашим недоста-
тнім тоді досвідом мандрів, цю подорож було б дуже важко реа-
лізувати. І, можливо, на рівні підсвідомості, щось дало нам це
відчути і відкласти «на потім». Все інше здійснювалось.

Юнацькі роки насичені і швидкі. Ми встигали вчитись, займа-
тись своїми приватними справами, але так складалось саме по
собі, що завжди було достатньо часу на спілкування з великим
колом друзів, чи, як зараз частіше говорять, товаришів. Це було
ніби природно. Лише коли після закінчення навчання нас призва-
ли в армію в різні куточки колишнього Союзу, ми відчули неста-
чу і необхідність відновлення спілкування, хоч якоюсь мірою, з
невеликим колом цих людей. Мабуть тоді, уже на свідомому рів-
ні, прийшло розуміння, що це і сформувалась чоловіча дружба.
Ми продовжували спілкування протягом двох років через листу-
вання. Зате яка емоційна була зустріч через два роки!

Далі життя повело кожного з нас своїм шляхом. Я здобував
нові знання в політехнічному інституті, працював. Дмитро почав
вивчати економіку і займатись економічною наукою та виклада-
ти. Але дружба наша вже була достатньо міцною, ми постійно
спілкувались, і я з радістю спостерігав за успіхами і розквітом
нових талантів мого Друга. Я на своєму досвіді зрозумів, напри-
клад, чому студенти визначали його як кращого викладача. Так, я
«не зовсім сумлінно» ставився до вивчення в «політехі» курсу
економіки промисловості, і, коли дійшло до складання іспиту,
Дмитро взявся підготувати мене. За один день він зміг вкласти
мені в голову і сформувати системне розуміння предмета насті-
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льки, що мій викладач зразу відчув руку й голову професіонала,
запитавши «скажіть, хто вас готував до іспиту»?

Мабуть це в характері Дмитра Григоровича, але за 45 років
спілкування я не пам’ятаю випадку, коли б він відмовив комусь у
допомозі, якщо це було в його силах. Це забирало масу часу, він
відривав його від родини чи своїх справ, але допомагав завжди.

За роки знайомства я мав можливість спостерігати, як з емо-
ційного, іноді навіть різкого, юнака формувалася мудра і врівно-
важена людина. Вважаю великим даром, рідко кому даним, впли-
вати силою інтелекту і мудрості навіть на «перекування» влас-
ного характеру. Думаю, це вдається дуже не багатьом. Не один
раз бачив, як ця людина в критичних ситуаціях могла відкинути
емоції та зробити дуже важливий перший крок назустріч.

На мій погляд, найбільш прогресуюча риса Дмитра Григоро-
вича за останні роки – це мудрість і тренд від класичної до діале-
ктичної економіки. Я бачу, що філософська сутність буття все
більше прорізається і в його поезіях, і в наукових працях, і в роз-
думах про країну, і в буденних, здавалося б, речах. І дай Бог йому
успіхів у цьому русі.

Взагалі, я горджусь своїм Другом. Він – багатогранна, добра,
дружелюбна, віддана, щедра й інтелігентна людина. Він створив
сім’ю, якою може пишатись кожен чоловік і яка його безмежно
любить та поважає. В нього є вірні друзі, які з ним вже десятки
років. Він абсолютно сучасний і прогресивний у свої 60 років.
Він постійно в пошуках і бажанні щось змінити на краще. Він за-
служено досяг професійного визнання і поваги колег та друзів.
Я бажаю Другові одного – здоров’я йому і його близьким. Усе
інше – він знає і вміє досягти.

Олександр Петрович Загородній,
друг і кум

У професії й житті разом

Студентами університету – на той час знаменитого «Нархозу»
– ми стали в одному 1976 році, однак дещо різними шляхами.
Серед одногрупників ПЕФ, більшість із яких потім зробили
успішну кар’єру, Дмитро вирізнявся не тільки відмінним навчан-
ням (отримував іменну стипендію), але й феноменальною кому-
нікабельністю, лідерським креативом у всіх справах, за які брав-
ся. Вже у студентські роки його приваблювала економічна наука.
Дмитро очолював гурток з політекономії, читав в оригіналі праці
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не тільки рекомендованого К. Маркса, але й А. Сміта, чим диву-
вав декого з нас, перемагав в олімпіадах і конкурсах.

Після закінчення університету ми обидва обрали науково-
педагогічну сферу діяльності, були аспірантами кафедри еконо-
міки промисловості, яку очолював видатний учений професор
С. Ф. Покропивний. Після закінчення ми стали кандидатами еко-
номічних наук.

Визначальною подією на нашому професійному шляху стало
створення Дмитром Григоровичем кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин (1989 р.), на яку він запросив мене, Тетяну
Циганкову, Сергія Прилипка. Із цього розпочався динамічний
процес створення нової спеціальності – міжнародна економіка.

Унікальним можна вважати знову наше спільне навчання у
1990 р. в магістратурі у МІМ-Київ, який створив Богдан Гаври-
лишин, хоча практику Дмитро проходив у Канаді, а я в США.
Потім ми десятки разів бували разом за кордоном на стажуванні,
конференціях, ділових форумах.

Зі створенням факультету міжнародної економіки і менедж-
менту (1992 р.) я став його деканом, а Дмитро завідував кафед-
рою, зосередившись на науці, що згодом дало йому змогу засну-
вати власну наукову школу міжнародної економіки.

Після мого переходу на державну службу (у 1995 р. був при-
значений Головою Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку України) Дмитро Григорович очолив факультет, який
згодом став найпопулярнішим не тільки в університеті, але й в
Україні.

Здавалося б, наші життєві шляхи мали розійтися, однак саме в
цей час розпочався, як на мене, особливий продуктивний етап
нашої творчої співпраці та спілкування. Неоціненним є внесок
професора Д. Г. Лук’яненка у розвиток методології дослідження
регулятивних проблем фондового ринку та підготовку фахівців у
цій сфері. Ним було ініційоване створення Українського інститу-
ту розвитку фондового ринку, який ефективно функціонує у
структурі КНЕУ, здійснює підготовку й атестацію професійних
учасників фондового ринку. Д. Г. Лук’яненко є головним редак-
тором фахового журналу «Ринок цінних паперів України» з почат-
ку його заснування. Серед його численних наукових публікацій є
наші спільні редакційні статті – «Ринок цінних паперів: регуля-
торна структуризація в умовах глобалізації», «Фінансово-інвести-
ційна асиметрія глобального економічного розвитку» та ін.

Будучи радником Голови Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку України, Д. Г. Лук’яненко активно працював
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з міжнародними донорами, зокрема стосовно до розвитку інфра-
структури національної депозитарної системи. Показово, що се-
ред багатьох державних нагород Д. Г. Лук’яненка є і вища галу-
зева відзнака Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України.

Чи не найголовнішою рисою професора Д. Г. Лук’яненка є
його наукова щедрість. У сфері міжнародної економіки і мене-
джменту він є справжнім генератором ідей, які успішно розвива-
ють його учні. Особисто ним підготовлені близько 30 кандидатів
і 4 доктори економічних наук. Легендарним стало його ставлення
й до інших аспірантів і докторантів, їхніх авторефератів у жаркий
передзахисний період. Д. Г. Лук’яненко ініціював створення ка-
федр міжнародної торгівлі, міжнародного менеджменту, міжна-
родних фінансів, міжнародного обліку і аудиту, європейської ін-
теграції, Науково-дослідного інституту глобальної економічної
політики, фахового журналу «Міжнародна економічна політика».

Взірцем стосунків у особистому житті є велика і дружна ро-
дина Дмитра Григоровича і Любові Іванівни, де вони черпають
любов, повагу та творчу наснагу і переносять на спілкування з
друзями і колегами.

Олег Миколайович Мозговий,
заслужений економіст України,

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних фінансів,
Голова Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку України (1995—2004 рр.)
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «Заслужений діяч науки і техніки України» –
Указ Президента України – 2001 р.

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ Національної академії наук України
імені М. В. Птухи (за цикл наукових праць «Глобалізація і ін-
теграція світового розвитку») – 2001 р.

ОРДЕН «За заслуги» III ступеня – Указ Президента України –
2006 р.

ОРДЕН «За заслуги» II ступеня – Указ Президента України –
2012 р.

ОРДЕН «За заслуги» I ступеня – Указ Президента України –
2015 р.

Нагороджений низкою галузевих нагород Міністерства освіти
і науки України, Міністерства оборони України, Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку України, орденами
Української Православної Церкви: «Святий Дмитро Солунський»
IV ступеня, преподобного Нестора Літописця, «Різдво Христове –
2000» II ступеня.
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НАУКОВО-ОСВІТНЯ ШКОЛА
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Д. Г. ЛУК’ЯНЕНКА

У 1990-ті роки доктор економічних наук, професор Д. Г. Лук’я-
ненко у тісній співпраці з колегами-однодумцями, у першу чергу
Т. М. Циганковою, О. М. Мозговим, С. І. Прилипком, А. М. По-
ручником, започаткував першу в Україні національну науково-
освітню школу міжнародної економіки, у межах якої реалізову-
ють свій індивідуальний і колективний потенціал більше 30 док-
торів і 150 кандидатів економічних наук. Динамічно розвиваю-
чись у руслі пріоритетів світової економічної науки, інтегруючи
творчий пошук українських економістів-міжнародників, ця шко-
ла сформувала власну методологію міжнародних економічних
досліджень, запровадила принципово нову для вітчизняної вищої
економічної освіти спеціальність «Міжнародна економіка», яка
на сьогодні є однією з найбільш престижних і затребуваних абі-
турієнтами і ринком праці.

Протягом останніх 20-ти років з ініціативи та під керівницт-
вом Д. Г. Лук’яненка виконано низку фундаментальних науково-
дослідних робіт, десятки науково-дослідних тем на замовлення
органів державного регулювання та бізнесу, міжнародних гран-
тових проектів, підготовлено й опубліковано понад 20 моногра-
фій.

Вагомим є особистий творчий внесок засновника школи про-
фесора Д. Г. Лук’яненка, який стояв у витоків міжнародних еко-
номічних досліджень вченими суверенної України.

У його працях 1990-х років розроблена оригінальна авторська
концепція дослідження інтернаціоналізації економіки як струк-
турованого і стадійного процесу. Виділено мікро- та макрорівні
інтернаціоналізації, її інтернальний та екстернальний шляхи,
внутрішні і зовнішні прояви. Обґрунтовано початковий, локаль-
ний, інтеграційний, глобальний етапи розвитку інтернаціоналі-
зації. На цій основі сформульовано цілісну авторську наукову
доктрину. У цей час значну увагу Д. Г. Лук’яненко приділяє до-
слідженню практичних проблем міжнародної економіки, насам-
перед, спільним підприємствам, міжнародній інвестиційній дія-
льності та ін. Зокрема, плідним виявився науковий пошук спільно
з В. Білошапкою гостроактуальних на той час шляхів залучення
іноземного капіталу в молоду українську економіку. Було роз-
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роблено і презентовано на Президії НАН України «Концепцію
інвестиційних полів», яка ґрунтується на макроекономічному
підході до вибору напрямків іноземного інвестування в націона-
льну економіку і враховує стратегічні мотивації інвестиційної
поведінки зарубіжних фірм.

У подальшому професор Д. Г. Лук’яненко концентрує дослід-
ницький інтерес на інтеграційній проблематиці, суттєво по-
повнивши теорію міжнародної економічної інтеграції шляхом
систематизації методологічно розрізнених знань щодо самої її
сутності, форм і типів, рівнів, шляхів і особливостей розвитку.
Д. Г. Лук’яненко показав, що на початку третього тисячоліття
формується тенденція переходу економічної інтеграції на між-
континентальний рівень, і спрогнозував, з одного боку, нові хви-
лі створення стратегічних альянсів та злиття корпорацій, а з дру-
гого – поглинання континентальними інтеграційними угрупован-
нями регіональних та субрегіональних об’єднань держав.
Д. Г. Лук’яненком виявлена дуалістична природа міжнародної
економічної інтеграції, коли могутні інтеграційні процеси розви-
ваються у взаємодії з дезінтеграційними. Визначено умови і фак-
тори повної, часткової чи розширеної реінтеграції, яка була не-
дослідженою в економічній теорії, хоча мала конкретні прояви і
неабияке практичне значення, особливо у контексті сучасних
геополітичних і геоекономічних пріоритетів.

Спочатку індивідуально, а потім у співпраці з д.е.н., професо-
рами В. І. Чужиковим та Г. М. Вожняком (Польща) у наукових
дослідженнях Д. Г. Лук’яненка сформувався відносно самостій-
ний напрям – європейська інтеграція. Поглиблено аналізуються
умови формування і мегарегіональні суперечності спільного євро-
пейського економічного простору, проблеми конвергенції еконо-
мічних моделей Польщі та України в євроінтеграційному кон-
тексті. Видану у 2009 році польською мовою книгу «Конвер-
генція економічних моделей Польщі та України» було визнано
кращою монографією країни. Видатний польський економіст
професор Гжегож Колодко дав розгорнуту рецензію на книгу,
підкресливши її цінність для європейських порівнянь. Схвальні
відгуки надійшли від Голови Європейської комісії пана М. Баро-
зу, тодішнього Голови Європарламенту Єжи Бузека та з адмініс-
трації Президента Польщі. Англомовне видання монографії
«Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian
Cases» отримало позитивні відгуки від Президента Європейської
Ради Ван Ромпея, Голови представництва ЄС в Україні Яна Том-
бінського, який зауважив, що це ґрунтовна наукова робота, що
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вийшла в дуже вдалий час. Позитивні відгуки надійшли також
з ряду бібліотек Японії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Велико-
британії.

Як науковець і незалежний експерт Європейської комісії
ООН, досліджуючи питання розширення Євросоюзу в контексті
економічних інтересів України Д. Г. Лук’яненко дійшов виснов-
ку, що в сучасному геоекономічному контексті формуються уні-
кальні умови осмислення нової якості європейської інтеграції,
переходу від політики євроінтеграційних очікувань України до
політики активних євроінтеграційних дій. Виходячи з наявності
внутрішніх (перманентна політична криза, стратегічна неспро-
можність керівництва, неготовність еліти і невизначеність суспі-
льства, ресурсна незабезпеченість) і зовнішніх (геоекономічна
невизначеність, слабка мотивація з боку розширеного ЄС, крити-
чне ставлення з боку окремих країн ЄС, блокування з боку Росії)
проблем, Д. Г. Лук’яненко стверджує, що Україні потрібні, з од-
ного боку, прагматизм та реалізм постановки цілей інтеграційної
політики дво- і багатостороннього співробітництва, а з другого –
розуміння того, що в демократичній Україні інтеграція не може
бути примусовою, вона має генеруватись і реалізовуватись у рус-
лі загальнонаціональної ідеї. Ефективно реалізувати визначені
пріоритети можна тільки засобами адекватної економічної полі-
тики з продуктивним використанням власного інтелектуального
ресурсу. Актуальною, за глибоким переконанням професора
Д. Г. Лук’яненка, стає науково обґрунтована амбіційна, орієнто-
вана на повноправне членство в ЄС стратегія нашої держави. Не
менш важливим є соціальний єврооптимізм і відповідна суспіль-
на консолідація – політична, економічна, духовна.

Відносно самостійним напрямком досліджень професора
Д. Г. Лук’яненка у 2000-ні і подальші роки є проблематика ста-
новлення фондового ринку України в інфраструктурному і гло-
балізаційному контекстах. Будучи головним редактором друко-
ваних видань Державної (на сьогодні Національної) комісії з
цінних паперів і фондового ринку України, членом професійних
консультаційних і громадських інституцій, Д. Г. Лук’яненко до-
сліджує і висвітлює у співавторстві з професором О. М. Мозго-
вим у редакційних статтях фахового журналу «Ринок цінних па-
перів України» фундаментальні проблеми фондового ринку
насамперед з погляду його ефективного регулювання у глобально
нестабільному фінансовому середовищі.

Найбільш плідним і визнаним серед науковців вважається
пошук професора Д. Г. Лук’яненка в дослідженні безпосередньо
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глобалізації. Розуміння критичної актуальності глобальних
трансформацій політичних, економічних і соціальних систем ни-
нішнього часу дозволило Д. Г. Лук’яненку в співавторстві з
О. Г. Білорусом та О. В. Зернецькою у кінці 1990-х років провес-
ти ряд новаторських досліджень, які у 2001 році було відзначено
Премією Національної академії наук України ім. М. В. Птухи.
Наукові підходи Д. Г. Лук’яненка до глобалізації як процесу, що
виводить цивілізацію на вищий щабель розвитку із системною
інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності з її
поділом на інформаційну, політичну, соціокультурну, науково-
технологічну, екологічну та безпосередньо економічну з такими
її важливими складовими, як виробнича, торговельна, фінансово-
інвестиційна та інфраструктурна, стають згодом в Україні за-
гальновизнаними.

Методологічно значимим у руслі розвитку світової економіч-
ної науки є здійснений Д. Г. Лук’яненком аналіз генезису сучас-
них економічних систем у форматі економіки знань: інновацій-
на – креативна – інтелектуальна економіки; інформаційна – нова –
віртуальна економіки; інституційна – мережева – глобальна еко-
номіки. На думку Д. Г. Лук’яненка, акселерація глобалізаційних
процесів, з одного боку, потребує нових функціональних форм і
механізмів гармонізації національних економічних інтересів, а з
другого – має формуватися глобальне мислення з базуванням на
підприємницьких та інноваційних мотиваціях та безпеці розвит-
ку, що уможливлюється за умов гуманізації світогосподарського
розвитку. Разом з тим нині внаслідок недосконалості глобальної
економіки і браку адекватних відповідей на глобальні виклики
виникає, за оцінкою Д. Г. Лук’яненка, феномен глобальної дис-
кредитації традиційних факторів і стандартів економічного
розвитку.

Акцентуючи увагу на сучасних тенденціях економічної глоба-
лізації (глобальна доступність ресурсів та інновацій; глобальний
характер факторної мобільності; глобальна ринкова уніфікація та
регуляторна гармонізація; глобальна корпоративізація та індиві-
дуалізація; циклічна кризовість і турбулентність; глобальна соці-
алізація та політизація економічних взаємовідносин; регіонально-
континентальна консолідація), Д. Г. Лук’яненко виокремив низку
наймасштабніших та найгостріших суперечностей: поглиблення
антагонізму між глобальною експансією монополій та національ-
ним економічним суверенітетом країн світу; посилення глобаль-
ної конкуренції у сфері виробництва та збуту товарів і послуг; за-
гострення антагонізму між глобальним капіталом і міжнародним
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контингентом найманих працівників; розвиток антагонізму між
глобалізацією та регіоналізацією міжнародної економічної діяль-
ності; поглиблення диспропорції в участі у глобальній економіч-
ній системі; формування техноглобалізму як невід’ємного ком-
понента економічної глобалізації; поглиблення розриву в доходах
працюючого населення та посилення внутрішньорегіональних
асиметрій соціального розвитку країн.

Дослідивши (одним з перших у вітчизняній економічній нау-
ці) проблему антиглобалізації, Д. Г. Лук’яненко наголосив, що
принципово значущими є: методологічна ідентифікація антигло-
балістів як об’єктивного вияву дуалістичної природи глобаліза-
ції, виявлення й оцінка інтелектуальної складової та потенціалу
персоніфікації економічного антиглобалізму на рівні видатних
особливостей, пошук конструктивного діалогу антиглобалістів з
ідеологами, носіями і провідниками економічної глобалізації.

Базуючись на тому, що розвиток економічної системи є цик-
лічним з послідовним чергуванням періодів піднесення та спаду,
Д. Г. Лук’яненко зазначає, що кризові явища супроводжують усю
історію людської цивілізації і є проявом дуалістичної природи
розвитку. Д. Г. Лук’яненко проводить власну систематизацію
криз, зазначаючи, що політичні кризи бувають мілітарними чи
немілітарними, різновидами соціальних криз є техногенно-
економічні та ті, що обумовлені надкритичним розривом між
«багатими» і «бідними» тощо. У ринково уніфікованій світогос-
подарській системі найбільш відчутним для суспільства є еконо-
мічні кризи: з одного боку, промислові та фінансові (валютні,
банківські, боргові), а з другого – циклічні, структурні, системні.
При цьому, якщо на національному, на міжнародному рівнях си-
нергія кризових явищ має переважно функціональну спрямова-
ність, то на глобальному рівні, за його оцінками, вона набуває
якісно нових вимірів у складній системі «людина – природа –
економіка – суспільство – цивілізація». Тобто глобальна криза
може мати різні передумови, але вона не може бути функціона-
льно чи географічно детермінованою. На основі емпіричного
аналізу 22 валютних, банківських, боргових і біржових криз
Д. Г. Лук’яненко виділив основні їхні індикатори та окреслив ло-
гіку розвитку фінансових криз та відповідну систему антикризо-
вого менеджменту. При цьому дослідницький інтерес українсь-
ких науковців Д. Г. Лук’яненко пропонує зосередити на оцінках
рівня залежності нашої держави від глобальних факторів впливу,
якості державного і підприємницького антикризового менеджмен-
ту. Водночас професор Д. Г. Лук’яненко вважає, що в новітній
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історії глобальних криз не було, оскільки не було й по-
справжньому глобальних викликів, а людству вдавалося забезпе-
чувати умови більш-менш безпечного розвитку. За його переко-
нанням, гіпотетично глобальна криза матиме лише дві альтерна-
тиви вирішення – якісне оновлення світу в усіх системних
компонентах або світова дезінтеграція.

Д. Г. Лук’яненко окремо дослідив становлення глобального
ринку як самовідтворювального механізму врівноваження глоба-
льного попиту і глобальної пропозиції. У контексті глобальної
конкурентоспроможності Д. Г. Лук’яненко показав якісну транс-
формацію мотиваційних механізмів і середовища ведення бізне-
су, сформував інтегративну модель переходу від досконалої до
недосконалої та глобальної конкуренції. При цьому глобалізація
зумовлює кардинальну зміну суб’єктної диспозиції ринку, фун-
даментальних ознак і факторів конкуренції, коли вона є і джере-
лом, і стимулятором конкурентного розвитку, і акселератором
суперечностей, конфліктів та криз локального і глобального мас-
штабів з ігноруванням національних інтересів, кордонів і регуля-
торів.

Виходячи з розуміння нинішньої глобалізації як не всеосяж-
ної, оскільки реально вона не охоплює всі країни, регіони і галузі,
Д. Г. Лук’яненко підкреслює, що глобалізаційні виклики XXI ст.
виявляються у посиленні суспільних суперечностей практично на
всіх рівнях з превалюванням відповідних лідерських амбіцій, що
відображено автором у моделі лідерства в глобальній економіч-
ній системі. Дослідницька увага професора Д. Г. Лук’яненка
об’єктивно фокусується на феномені інформаційного глобалізму,
який, домінуючи практично на всіх світових ринках, призводить
до того, що в дедалі зростаючих обсягах його учасники оперують
віртуальними активами і зобов’язаннями. При цьому реалізують-
ся фінансово-інвестиційні схеми із залученням практично всіх
дійових осіб ринку – фізичних осіб, корпорацій, урядів, міжна-
родних організацій. У результаті – суттєво корегуються умови і
критерії міжнародної конкурентоспроможності, коли лідерство в
інформаційно-масмедійній сфері стає вирішальним фактором
глобального лідерства. Загалом професор Д. Г. Лук’яненко ви-
значає проблему глобальної віртуалізації критично актуальною,
що потребує неупереджених досліджень. З цивілізаційного по-
гляду важливо, на його думку, усвідомлювати, що в надрах
Інтернету зароджуються не тільки «віртуальна економіка», «вір-
туальна політика», «віртуальна дипломатія», «віртуальна культу-
ра», але й «віртуальна освіта».
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У більш широкому цивілізаційному контексті як базову суб-
станцію глобального цивілізаційного прогресу Д. Г. Лук’яненко
визначає людський, насамперед інтелектуальний. ресурс. Він ар-
гументує, що загалом у сучасній парадигмі розвитку кожній
країні, а не тільки країнам-лідерам, слід реально орієнтуватися на
головний ресурс прогресу і процвітання – інтелектуальний капі-
тал, продуцентами і носіями якого є університети.

Виходячи із ключової ролі університетів у економіці знань
Д. Г. Лук’яненком виявлені сучасні особливості їх розвитку, а
саме переважання: наукових досліджень над навчанням; гнучких
та інноваційних програм над класичними фундаментальними; вір-
туального (дистанційного) навчання над традиційним; самоорга-
нізації навчання над його контролем; корпоративного й грантово-
го фінансування над державним. У серії наукових статей 2009–
2010 років професор Д. Г. Лук’яненко підкреслює й аргументує,
що університетській діяльності притаманна вже не тільки інтер-
націоналізація, а й глобалізація. Виходячи із сучасного тренду
розвитку університетів, коли традиційні університети трансфор-
муються в дослідницькі, а окремі з них – і в підприємницькі з ка-
піталізацією науки, тісною взаємодією з бізнес-сруктурами, гіб-
ридизацією і неперервним оновленням організаційної структури,
професор Д. Г. Лук’яненко оцінює позитиви (фінансова і страте-
гічна автономія) і можливі негативи (дискредитація фундамента-
льної науки) цих процесів.

Глибоке професійне розуміння університетської тематики до-
зволило Д. Г. Лук’яненку ідентифікувати сучасні проблеми нау-
кової діяльності українських університетів: внутрішні [(інерцій-
ність мислення і поведінки в традиційній «освітній» парадигмі
університету; невирішеність проблеми диверсифікації джерел фі-
нансування наукових досліджень; локальність і «провінційність»
досліджень, обмеженість міжнародного іміджу і бренду, у тому
числі внаслідок «мовної обмеженості» наукової продукції; не-
вміння працювати з інструментами інтелектуальної власності;
неготовність перетворювати знання в інноваційні продукти (ме-
тоди, алгоритми, технології, моделі)] та зовнішні [відсутність на-
ціональної інноваційної системи (загальних інноваційних стиму-
лів); недосконале національне правове середовище стосовно
наукової та інноваційної діяльності; обмежений попит на управ-
лінські інновації (консервативна структура української економі-
ки, ручний та кон’юнктурний державний і корпоративний мене-
джмент); відсутність державних, муніципальних та галузевих
замовлень університетам на наукову експертизу стратегічних
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програм, проектів, рішень; офіційне та громадське несприйняття
університетів як повноцінних наукових установ].

У ширшому цивілізаційному контексті необхідний пошук но-
вої парадигми глобального розвитку, коли у центрі дослідниць-
кого інтересу дійсно постане людина, її фізіологічна, духовна і
соціальна природа, а не штучна оболонка з ілюзорними успіхами
і конкурентними статусами, відірваними від здорових потреб
творчої та безпечної життєдіяльності. Д. Г. Лук’яненко наголо-
шує, що масовій матеріально-споживацькій мотивації притаман-
не не розмаїття форм і конкуренція, а навпаки – міжкультурна
уніфікація. На основі абсурдної за своєю сутністю та сучасними
проявами «гонитвою за багатими» бізнесменами, корпораціями,
містами, країнами відкриваються загрозливі для прогресивного
розвитку людської цивілізації морально-етичні ніші духовної де-
градації. Річ навіть не в тім, що глобальні потоки стандартизова-
них товарів та уніфіковані засобами глобальної реклами принади
«суспільства споживання» дискредитують національні кордони й
державне регулювання. Найбільш загрозливим є нехтування на-
ціональними культурами, зведення їх до зовнішніх проявів і фо-
льклору, що підриває здатність творити самостійну культуру та
суспільство.

Як завідувач кафедри міжнародного менеджменту разом з ко-
легами професор Д. Г. Лук’яненко у своїх наукових досліджен-
нях природно зосереджується на формуванні його методології,
особливостях корпоративного і державного управління в умовах
всеосяжної глобалізації. Досліджуючи кількісні і якісні тренди у
сучасному міжнародному бізнесі, Д. Г. Лук’яненко підкреслює,
що через міжнародні злиття і поглинання безпрецедентних масш-
табів за стратегічною орієнтацією, диверсифікованими сферами
діяльності, інтересами вищого менеджменту транснаціональні
корпорації, які контролюють 70–90 % світових ринків товарів,
послуг, технологій із загальним обсягом реалізації 200 найбіль-
ших з них понад 30 % світового валового внутрішнього продук-
ту, переростають у глобальні. У прогресуючому постіндустріаль-
ному сегменті світової економіки лідерські амбіції глобальних
корпорацій у поєднанні з динамічною квазіекономічною культу-
рою генерують новітні якісні структурно-організаційні зрушення.
За цих умов у вітчизняній економічній науці започаткувалося
дослідження метакорпорацій, кругових та горизонтальних корпо-
рацій, квазіхолдингів, віртуальних корпорацій, мережевих корпо-
ративних структур, які адекватно до глобальних умов відобра-
жають ефективні зв’язки між елементами внутрішнього і зовніш-



26

нього середовища. Спираючись на оцінки західних вчених та
аналітичних центрів і власні емпіричні узагальнення, професор
Д. Г. Лук’яненко обґрунтовує, що домінуючі на ринках товарів,
послуг, капіталів, технологій, управлінських інновацій глобальні
корпорації стають реально найвпливовішими суб’єктами світової
економіки, й одночасно – найдинамічнішими її структурними
елементами. За мобільністю, здатністю адекватного реагування
на зміни в зовнішньому конкурентному середовищі, інновацій-
ною спрямованістю вони вочевидь переважають забюрократизо-
вані не тільки національні, але й міжнародні організації та регіона-
льні наддержавні утворення. Діяльність глобальних корпорацій,
які, очевидно, не матимуть альтернативи у міжнародному бізнесі,
значною мірою визначатиме контури майбутньої глобальної еконо-
міки і філософію глобального менеджменту.

Новим напрямком у наукових пошуках професора Д. Г. Лук’я-
ненка є дослідження креативного компонента менеджменту. Ра-
зом із послідовниками (професор Є. Панченко, В. Білошапка, до-
центи О. Дорошенко, О. Тітова, аспірант Т. Галахова) він погли-
блено аналізує не тільки загальні передумови становлення
креативного менеджменту, але й проводить ряд оригінальних ем-
піричних досліджень, започатковує системні анкетні опитування
для оцінювання креативного потенціалу українського менедж-
менту у великому і середньому бізнесі, ініціює розробку нової
магістерської дисципліни «Креативний менеджмент». Формуван-
ня адекватних глобальному бізнес-середовищу інноваційно-креатив-
них компетенцій потребує, на погляд професора Д. Г. Лук’яненка,
якісної трансформації університетських навчальних програм і
курсів, яка, у свою чергу стає можливою за умов випереджальних
фундаментальних досліджень у цьому напрямі.

Зрозуміло, що в багатопланових наукових пошуках професора
Д. Г. Лук’яненка дослідницький інтерес постійно фокусувався на
проблемі ефективного економічного розвитку суверенної Украї-
ни. У гостродискусійному інтелектуальному середовищі еконо-
містів часів «радянської перебудови» к.е.н., доцент Д. Г. Лук’я-
ненко був безпосереднім розробником альтернативної офіційним
проектам концепції економічної самостійності Української РСР,
що в ті часи було сміливим викликом режиму і певним чином
сприяло формуванню наукових підходів до української суверені-
зації. У подальшому українська проблематика, по-перше, адекват-
но відображалася практично в усіх наукових працях професора
Д. Г. Лук’яненка, а по-друге, стала предметом спеціальних дослі-
джень.
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Констатуючи, що становлення України як суверенної держави
відбувалось у період глобальних трансформацій, Д. Г. Лук’яненко
відзначає певну унікальність умов національного економічного
розвитку. Однак переоцінка цього феномену призвела до багато-
річної зосередженості переважно на власних проблемах, невмін-
ня (чи небажання) адекватно оцінювати якісно змінюване зов-
нішнє середовище. Невизначеність національних інтересів у ко-
ординатах новітньої геоекономіки і геополітики призвела до оче-
видного вакууму, коли Україна тривалий час стоїть перед вибо-
ром: або змиритися зі своєю цивілізаційною недолугістю та
неконкурентоспроможністю і жити без постіндустріально-інно-
ваційних претензій, або знайти в собі сили для структурно-
технологічного оновлення національної економіки. У першому
випадку достатньо налагодити ефективну експлуатацію наявних
природних ресурсів за допомогою індустріальних технологій,
удосконалити відповідні управлінські моделі, забезпечити від-
творення трудових ресурсів, здатних копіювати чужі технології, і
таким чином адаптуватися до середніх світових стандартів жит-
тєдіяльності. На сьогодні в Україні орієнтований на експорт біз-
нес в особі великих корпорацій мінерально-сировинного комплек-
су базується на низькотехнологічних виробництвах, забезпе-
чуючи певний рівень зайнятості і збереження позицій його моно-
польного лідерства у національній економіці. В іншому випадку
при сприйнятті українським суспільством мети стати дійсно кон-
курентоспроможними з орієнтацією на науково-технологічні та
інформаційно-інноваційні перспективи постає питання: чи достат-
німи для цього є внутрішні джерела й умови з огляду на перебу-
вання України, по суті, в індустріальній стадії розвитку? Чи в
змозі ми подолати негативний зовнішній, політичний і конкурент-
ний вплив, достойно відповісти на виклики глобалізації?

У цьому контексті можна констатувати, що до системного
осмислення науково-технологічних, інформаційних, економічних,
соціокультурних і міжцивілізаційних викликів безпрецедентно
масштабної і динамічно асиметричної глобалізації вітчизняна
економічна наука виявилась не готовою, що є, на думку Д. Г. Лук’я-
ненка, наслідком консервації її сповна очевидних негативних рис.
За винятком новаторських досліджень окремих вчених і колекти-
вів декількох провідних університетів, вона, слідуючи західним
дослідникам, констатує переважно кількісні прояви глобальних
трансформацій, а економічна прогностика, базуючись на застарі-
лих концепціях та моделях, «експлуатує» передбачення минуло-
го, уникаючи парадигмальних пошуків і узагальнень. У більш
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широкому контексті професор Д. Г. Лук’яненко передбачає, що
визначення країнами, що розвиваються, а не тільки країнами-
лідерами важливості трансформації традиційної економіки до на-
укомісткої може стати переломним моментом у досягненні зага-
льноцивілізаційного прогресу, забезпечить соціально-економічну
стабільність та змінить асиметричну модель глобальної економі-
ки ХХІ століття.

Маючи майже 20-річну професорську практику, Д. Г. Лук’я-
ненко розуміє, що саме нова якість людських ресурсів здатна за-
безпечити гуманізацію глобального розвитку в усіх його проявах
– демократизації, екологізації і соціалізації – на новітній інтелек-
туальній основі. Він наполегливо й обґрунтовано стверджує, що
у формуванні такої якості і полягає інтелектуальна місія універ-
ситетів. Як перший проректор з науково-педагогічної та наукової
діяльності, професор Д. Г. Лук’яненко усвідомлює, що наукова й
освітня університетська діяльність у сфері економіки і менедж-
менту є найбільш природною для розвитку людського, інтелекту-
ального і соціального капіталу. На їхній розвиток мають бути
орієнтовані наукові дослідження, мобільні науково-освітні про-
грами й курси, адаптовані у середовищі сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій і бізнес-практик.

Суттєвим є внесок представників школи Д. Г. Лук’яненка в
розвиток багаторівневої національної економічної освіти шляхом
безпосередньої розробки Галузевих стандартів вищої освіти
України з освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і
магістрів за спеціальністю «Міжнародна економіка» напрямку
«Економіка і підприємництво». Важливим компонентом творчої
роботи була ідентифікація та систематизація багатьох нетради-
ційних для вітчизняної економічної науки категорій і понять, що
відображають найбільш суттєві світогосподарські явища та про-
цеси, тобто закладено методологічні основи сучасного міжнарод-
ного економічного аналізу, що дозволило сформувати адекватний
інструментарій викладання новітніх навчальних дисциплін, на-
самперед міжнародної економіки, програму якої розробили пред-
ставники школи під керівництвом Д. Г. Лук’яненка з подальшим
конструктивним розповсюдженням серед університетів України
через підручники та навчальні посібники. Знаковим явищем у на-
уковому забезпеченні підготовки вітчизняних економістів-
міжнародників бакалаврського рівня є підготовлений професора-
ми Д. Г. Лук’яненком, А. М. Поручником, Я. М. Столярчук та
виданий у 2014 р. підручник «Міжнародна економіка». Спираю-
чись на багаторічний досвід викладання дисципліни на факульте-
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ті міжнародної економіки і менеджменту, він вирізняється фун-
даментальністю (вперше дисципліна викладається як наука), но-
ваторським підходом не тільки до викладу матеріалу, але й до
структуризації проблем, їх розкриття та подання. Ураховуючи
еволюцію методологічних постулатів і динамічні зміни у свідо-
мості, ерудиції та світогляді сучасного студентства, у підручнику
проблеми міжнародної економіки розглядаються в контексті гло-
бальних трансформаційних процесів зі з’ясуванням умов і факто-
рів, які наповнюють новим змістом класичні категорії та поняття,
визначають сучасні світогосподарські тренди, формуючи нову
парадигму глобального управління. За кожним тематичним роз-
ділом підручника зроблено власні прогностичні оцінки щодо
сценаріїв розвитку міжнародної економіки у майбутньому. Зага-
лом для бакалаврського рівня представниками школи розроблено
десятки програм, методичних комплексів, нормативних та вибір-
кових дисциплін, тренінгів.

Для підготовки магістрів з міжнародної економіки розроблено
програми та методики забезпечення всього комплексу дисциплін
за програмами: управління міжнародним бізнесом, міжнародна
торгівля, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародний
облік і аудит, європейська інтеграція, управління міжнародною
конкурентоспроможністю. У 2014 році для міжнародників-магіст-
рантів творчим колективом під керівництвом Д. Г. Лук’яненка та
А. М. Поручника розроблено новаторську версію програми дис-
ципліни «Глобальна економіка» як науки. Її метою визначено
формування розуміння магістрами умов і факторів становлення,
механізмів та інструментів функціонування глобальної економі-
ки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для
прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських
рішень. Основні завдання полягають у вивченні: природи і зако-
номірностей становлення глобальної економіки; засобів і потен-
ціалу антициклічного регулювання глобальних економічних про-
цесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних
стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; про-
цесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах;
природного, технологічного та людського ресурсів глобальної
економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних про-
цесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в
умовах глобалізації.

Протягом 2004–2014 рр. у спеціалізованій вченій раді зі спеці-
альності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
відносини» (голова – Д. Г. Лук’яненко, заступник голови ради –
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Л. В. Руденко-Сударєва, вчений секретар – Л. Л. Антонюк, члени
ради – В. А. Білошапка, Т. В. Кальченко, О. М. Мозговий,
Т. Є. Оболенська, Є. Г. Панченко, А. М. Поручник, Я. М. Сто-
лярчук, Т. М. Циганкова, В. І. Чужиков, О. А. Швиданенко) за-
хищено 9 докторських і 91 кандидатська дисертація.

Виходячи з мети збереження і розвитку національної самобут-
ності освіти і науки на рівні доктора філософії у форматі нового
законодавства (2014 р.) та з урахуванням прогресивного зарубіж-
ного, у першу чергу європейського досвіду колективом вчених
(професорами Д. Г. Лук’яненко, Л. Л. Антонюк, А. П. Наливайко
та доцентом О. Л. Шевченко) розроблена і презентована в профе-
сійному середовищі України Модель підготовки докторів філо-
софії з економіки. Розроблено відповідне методологічне, методи-
чне та організаційне забезпечення програми підготовки доктора
філософії з орієнтацією на міжнародні принципи – різноманіт-
ність, мобільність, адекватна тривалість, достатність фінансуван-
ня, організаційна самодостатність університетів у розробці та
структуруванні.

З 2004 року вченими науково-освітньої школи видається дво-
мовний (українською, англійською) науковий фаховий журнал
«Міжнародна економічна політика» (головний редактор – д.е.н.,
проф. Д. Г. Лук’яненко, заступник головного редактора – д.е.н.,
проф. Т. М. Циганкова, відповідальний секретар – к.е.н., доц.
О. О. Євдоченко). Метою заснування такого видання було ство-
рення платформи для розповсюдження інновацій вітчизняних та
закордонних вчених і практиків щодо інституціональних, торго-
вельних, фінансових, інвестиційних, соціальних, інформаційних
та екологічних питань проведення глобальної економічної полі-
тики. Місія журналу полягає у науково-експертному сприянні
формуванню та реалізації глобальної економічної політики на за-
садах гармонійності та оптимального використання світових ре-
сурсів відповідно до цілей сталого розвитку. Нині журнал «Між-
народна економічна політика» виходить двічі на рік у друко-
ваному та електронному форматах, має власну Інтернет-сторінку
(http://iepjournal.com/) та зареєстрований у 10 науково-метричних
базах даних (Ulrich`sWeb, IndexCopenicus, EBSCO, CiteFactor,
SocialIndexingServices тощо).

У процесі динамічного розвитку з науково-освітньої школи
міжнародної економіки виокремились нові наукові школи – гло-
бального конкурентного лідерства (фундатор – д.е.н., професор
А. М. Поручник ) та фондового ринку (фундатор – д.е.н., профе-
сор О. М. Мозговий ), у процесі формування перебувають науко-
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ві школи – міжнародної торгівлі (фундатор – д.е.н., професор
Т. М. Циганова) та європейської інтеграції (фундатор – д.е.н.,
професор В. І. Чужиков). На сьогодні у взаємодії представників
цих шкіл реалізується міждисциплінарний підхід у дослідженні
сучасних міжнародних економічних проблем розвитку. На мето-
дологічній основі школи міжнародної економіки протягом
1990–2000 років формується національна, а згодом і міжнародна
науково-дослідницька мережа: наукові школи і колективи професо-
ра А. Філіпенка (Київ), Ю. Макогона (Донецьк), Є. Савельєва (Те-
рнопіль), Ю. Козака (Одеса), І. Школи (Чернівці), В. Шевчука
(Львів), Н. Стукало (Дніпропетровськ), О. Булатової (Маріуполь),
І. Бузько (Луганськ), М. Вожняка (Польща, Краків), Центр Євро-
пейських досліджень Колумбійського університету (США) –
(Д. Г. Лук’яненко, В. І. Чужиков, О. Й. Вінська), Асоціація регіо-
нальних досліджень (Ведикобританія) – (Д. Г. Лук’яненко,
Є. Г. Панченко, О. А. Федірко, В. І. Чужиков), Асоціація професо-
рів Ж. Моне (ЄС, Бельгія-Франція) – (В. І. Чужиков).

Найбільш актуальні міжнародні економічні дослідження вче-
них наукових шкіл факультету міжнародної економіки і менеджмен-
ту КНЕУ концентруються в науково-дослідному Інституті глобаль-
ної економічної політики (2010 р., директор – Д. Г. Лук’яненко),
у складі якого функціонують наукові центри: глобального корпо-
ративного управління (д.е.н., професор Є. Г. Панченко); глобаль-
ної конкурентоспроможності (д.е.н., професор А. М. Поручник);
розвитку міжнародної торгівлі (д.е.н., професор Т. М. Циганкова);
моніторингу міжнародних фінансових ринків (д.е.н., професор
О. М. Мозговий); крос-культурних комунікацій (д.е.н., професор
Л. П. Петрашко). Місія інституту полягає в консолідації інтелекту-
ального ресурсу для генерування і реалізації креативних ідей су-
спільного прогресу в глобальних умовах економічного розвитку.

Пріоритетними завданнями подальшого розвитку науково-
освітньої школи міжнародної економіки є: структуроване органі-
заційне оформлення та самоідентифікація; отримання міжнарод-
ної статусності; набуття глобального інформаційного бренду.
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[та ін.] // Лук’яненко Дмитро Григорович : офіц. сайт. – Елект-
рон. текст. дані. – Київ, 2014. – 15 слайдів. – Режим доступу:
http://lukianenko.com.ua/vistupi/materiali-dopovidi-pro-principi-ta-
model-pidgotovki-doktoriv-filosofiyi-phd-v-universiteti.html. – Назва
з екрана. – Дата звернення: 16.02.15.
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Навчально-методичні матеріали

145. Рабочая программа по дисциплине «Организационно-
экономические проблемы научно-технического прогресса» /
М-во высш. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко ; [сост.: Д. Г. Лукьяненко, В. Н. Сай,
О. Н. Мозговой]. – Киев : КИНХ, 1984.

146. Планы семинарских и практических занятий по кур-
су «Экономика промышленности» : для студентов специально-
сти 1702 / В. М. Колот, С. Н. Соболь, Д. Г. Лукьяненко ; М-во
высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1986. – 32 с.

147. Методические рекомендации по проведению анализа
экономической эффективности НТП на предприятиях г. Киева :
метод. разраб. / Н. В. Задорожная, П. Г. Банщиков, М. В. Кага-
дий, Д. Г. Лукьяненко ; М-во высш. и сред. спец. образования
УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – Киев :
КИНХ, 1987. – 51 с.

148. Методические указания к проведению деловой игры
«Промышленный узел: формирование, строительство, эффек-
тивность» / С. Н. Соболь, Д. Г. Лукьяненко, О. Н. Мозговой ;
М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар.
хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1987. – 54 с.

149. Методические рекомендации по организации и обес-
печению самостоятельной работы студентов : учеб.-метод.
разраб. / Т. М. Цыганкова, Д. Г. Лукьяненко, С. Н. Соболь ; М-во
высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1988. – 32 с.

150. Методические рекомендации для самостоятельного
изучения курса «Экономика промышленности СССР» /
С. М. Соболь, Г. А. Швиданенко, Д. Г. Лукьяненко ; М-во высш.
и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1989. – 68 с.

151. Программа по дисциплине «Организационно-эконо-
мический механизм внешнеэкономической деятельности» :
учеб.-метод. разраб. / Т. М. Цыганкова, Д. Г. Лукьяненко ; М-во
высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1989. – 36 с.

152. Рабочая программа по дисциплине «Организацион-
но-экономические проблемы научно-технического прогресса»
: для студентов специальности 0603 «Экономика и планирование
промышленности» (дневная и вечерняя формы обучения) /
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М-во высш. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко ; [сост.: Д. Г. Лукьяненко, П. Г. Петрашко,
А. Ю. Ромашко]. – Киев : КИНХ, 1990.

153. Создание и механизм функционирования совместных
предприятий / Д. Г. Лукьяненко ; Киев. ин-т нар. хоз-ва
им. Д. С. Коротченко. – Киев : КИНХ, 1992. – 26 с.

154. Концепція неперервної освіти з економіки / [С. В. Сте-
паненко, В. М. Данюк, Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; М-во освіти
України, Київ. держ. екон. ун-т. – Київ, 1993. – 20 с.

155. Методичні вказівки до виконання випускної роботи
бакалавра з економіки («Міжнародна економіка») / М-во
освіти України, Київ. держ. екон. ун-т ; [уклад.: Д. Г. Лук’яненко,
О. М. Мозговий]. – Київ : КДЕУ, 1995. – 10 с.

156. Методичні вказівки до виконання випускної роботи
бакалавра з економіки (спеціалізація «Міжнародна еконо-
міка») / М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.:
Д. Г. Лук’яненко, С. І. Прилипко ; відп. за вип. Д. Г. Лук’яненко].
– Київ : КНЕУ, 1997. – 15 с.

157. Методичні вказівки до виконання магістерської ди-
сертації магістра міжнародного менеджменту за фаховим
спрямуванням «Управління міжнародним бізнесом» / М-во
освіти України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.: Д. Г. Лук’яненко,
Т. М. Циганкова ; відп. за вип. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ,
1997. – 19 с.

158. Методичні вказівки та тематика курсових робіт : для
студентів спец. 0103 «Міжнародна економіка» всіх форм навчан-
ня / М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.:
Д. Г. Лук’яненко, Т. М. Циганкова, С. І. Прилипко ; відп. за вип.
Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 1997. – 7 с.

159. Міжнародна економіка / уклад.: Д. Г. Лук’яненко,
І. М. Школа // Нормативні програми дисциплін фундаментально-
го циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки
та підприємництва / [кол. авт. під заг. керівництвом А. Ф. Павле-
нка ; наук. ред. В. М. Данюк ; відп. за вип. Т. Є. Оболенська] ;
М-во освіти України, Наук.-метод. коміс. з екон. освіти, Київ.
нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1997. – С. 210–215.

160. Освітньо-професійна програма вищої освіти за про-
фесійним спрямуванням бакалавра з економіки і підприєм-
ництва : нормативи обов’язкового мінімуму змісту та рівня
підготовки бакалавра / [кол. авт. під заг. керівництвом
А. Ф. Павленка ; розроб.: С. В. Степаненко, А. М. Поддєрьогiн,
Д. Г. Лук’яненко та ін. ; наук. ред. В. М. Данюк] ; М-во освіти
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України, Наук.-метод. коміс. з екон. освіти, Київ. нац. екон. ун-т
[та ін.]. – Київ : КНЕУ, 1997. – 104 с.

161. Методичні вказівки до написання магістерської ди-
сертації за фаховим спрямуванням «Міжнародна інвестицій-
на діяльність» : для студентів-магістрів міжнар. менеджменту
усіх форм навчання / М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т ;
[уклад.: Д. Г. Лук’яненко, Т. М. Циганкова, О. І. Яроменок ; відп.
за вип. Ю. М. Пахомов]. – Київ : КНЕУ, 1998. – 15 с.

162. Робоча програма та методичні матеріали з дисциплі-
ни «Міжнародна інвестиційна діяльність» : для студентів
програм спеціалістів і магістрів 8103 «Міжнародна економіка» /
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.:
Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, С. О. Бірюк та ін.]. – Київ :
КНЕУ, 1999.

163. Робоча програма та методичні матеріали з дисциплі-
ни «Міжнародна інвестиційна діяльність» : для студентів
програм спеціалістів і магістрів спец. «Міжнародна економіка» /
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.:
Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, С. О. Бірюк, В. В. Козаков]. –
Київ : КНЕУ, 1999.

164. Магістерські програми. Міжнародна економіка.
Програма «Управління міжнародним бізнесом». 2000/01 нав-
чальний рік. Ч. 2 / [кол. авт. під керівництвом Д. Г. Лук’яненка,
А. М. Поручника ; відп. за вип. С. В. Степаненко] ; М-во освіти і
науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. –
264 с. : табл.

165. Матеріали для підготовки до державного іспиту
1999–2000 навч. року зі спеціальності «Міжнародна економіка» /
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [уклад.:
Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Т. М. Циганкова, В. Є. Нови-
цький]. – Київ : КНЕУ, 2000.

166. Міжнародна економіка : ілюстративні матеріали /
Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник ; М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000.

167. Програма економічної практики для студентів освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6103
«Міжнародна економіка» / М-во освіти і науки України, Київ.
нац. екон. ун-т ; [уклад.: Д. Г. Лук’яненко, Т. В. Кальченко]. –
Київ : КНЕУ, 2000.

168. Магістерські програми. Міжнародна економіка.
Програма «Управління міжнародним бізнесом». 2001/02 нав-
чальний рік. Ч. 2 / [кол. авт. під керівництвом Д. Г. Лук’яненка,
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А. М. Поручника ; розроб. під наук. керівництвом А. Ф. Павленка ;
відп. за вип. С. В. Степаненко] ; М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 234 с. : табл.

169. Освітньо-професійна програма підготовки бакалав-
ра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – «Економіка і під-
приємництво» / [кол. авт. під заг. керівництвом А. Ф. Павленка ;
розроб.: А. М. Береза, К. Г. Валєєв, Д. Г. Лук’яненко та ін. ; наук.
ред. В. М. Данюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т [та ін.]. – Вид. офіц. – Київ, 2002. – 222 с. розд. паг. – (Галу-
зевий стандарт вищої освіти).

170. Освітньо-професійна програма перепідготовки спеці-
аліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / [кол. авт.
під заг. керівництвом А. Ф. Павленка ; підгот.: В. В. Вітлінський,
А. В. Войчак, Д. Г. Лук’яненко та ін. ; наук. ред. В. М. Данюк] ;
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.]. – Вид.
офіц. – Київ : КНЕУ, 2003. – 136 с. – (Галузевий стандарт вищої
освіти).

171. Магістерські програми. Міжнародна економіка.
Програма «Управління міжнародним бізнесом». 2004/2005 нав-
чальний рік / [кол. авт. під керівництвом Д. Г. Лук’яненка ; роз-
роб. під наук. керівництвом А. Ф. Павленка ; відп. за вип.
С. В. Степаненко ; керівник програми Д. Г. Лук’яненко] ; М-во
освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ,
2004. – 282 с. : табл.

172. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисци-
пліни «Глобальна економіка» / уклад.: Д. Г. Лук’яненко,
Т. В. Кальченко // Магістерські програми. Міжнародна економі-
ка. Програма «Міжнародна торгівля». 2004/2005 навчальний рік /
[кол. авт. під керівництвом Т. М. Циганкової ; розроб. під наук.
керівництвом А. Ф. Павленка ; відп. за вип. С. В. Степаненко] ;
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ :
КНЕУ, 2004. – С. 49–58.

173. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисци-
пліни «Глобальна економіка» / уклад.: Д. Г. Лук’яненко,
Т. В. Кальченко // Магістерські програми. Міжнародна економіка.
Програма «Міжнародний інвестиційний менеджмент». 2004/2005
навчальний рік / [кол. авт. під керівництвом О. М. Мозгового ;
розроб. під наук. керівництвом А. Ф. Павленка ; відп. за вип.
С. В. Степаненко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 68–76.

174. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисци-
пліни «Глобальна економіка» / уклад.: Д. Г. Лук’яненко,



54

Т. В. Кальченко // Магістерські програми. Міжнародна економі-
ка. Програма «Міжнародний облік і аудит». 2004/2005 навчаль-
ний рік / [кол. авт. під керівництвом О. М. Мозгового ; розроб.
під наук. керівництвом А. Ф. Павленка ; відп. за вип. С. В. Степа-
ненко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ :
КНЕУ, 2004. – С. 64–72.

175. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисци-
пліни магістерської програми «Глобальна економіка» /
уклад.: Д. Г. Лук’яненко, Т. В. Кальченко // Магістерські програ-
ми. Міжнародна економіка. Програма «Управління митною
діяльністю». 2004/2005 навчальний рік / [кол. авт. під керів-
ництвом А. М. Поручника ; розроб. під наук. керівництвом
А. Ф. Павленка ; відп. за вип. С. В. Степаненко] ; М-во освіти і
науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. –
С. 44–54.

176. Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра,
спеціаліста і магістра спеціальності «Міжнародна економіка»
напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» /
[кол. авт. під заг. керівництвом А. Ф. Павленка ; підгот.:
Д. Г. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, А. М. Поручник та ін. ; наук.
ред. В. М. Данюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т [та ін.]. – Вид. офіц. – Київ : КНЕУ, 2004. – 64 с. – (Галузеві
стандарти вищої освіти України).

177. Програми вступних іспитів зі спеціальності 8.050103 –
«Міжнародна економіка» / підгот.: Д. Г. Лук’яненко, А. М. По-
ручник, О. М. Мозговий [та ін.] // Програми вступних іспитів на
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / М-во освіти і науки
України, Київ. нац. екон. ун-т ; [керівник творчої групи А. Ф. Пав-
ленко ; наук. ред. В. М. Данюк]. – Київ : КНЕУ, 2005. – С. 47–68.

178. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприєм-
ництво» / [кол. авт. під заг. керівництвом А. Ф. Павленка ; роз-
роб.: А. М. Береза, А. Ю. Брегеда, Д. Г. Лук’яненко та ін. ; наук.
ред. В. М. Данюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.]. – Вид. офіц. – Київ : КНЕУ,
2006. – 128 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

179. Магістерська програма «Управління міжнародним
бізнесом» : навч.-метод. комплекс / [авт. кол. під керівництвом
Д. Г. Лук’яненка ; розроб. під наук. керівництвом А. Ф. Павленка
та С. В. Степаненка ; керівник програми Д. Г. Лук’яненко] ; М-во
освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 448 с. : табл.
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180. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисци-
пліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» / уклад.:
Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук’яненко, Н. О. Татаренко, Н. І. Данилюк //
Магістерська програма «Міжнародний фінансовий менеджмент» :
навч.-метод. комплекс / [авт. кол. під керівництвом О. М. Мозго-
вого ; розроб. під наук. керівництвом А. Ф. Павленка та
С. В. Степаненка] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. –
С. 93–133.

181. Магістерська програма «Управління міжнародним
бізнесом» : навч.-метод. комплекс / [кол. авт. під керівництвом
Д. Г. Лук’яненка ; розроб. під наук. керівництвом А. Ф. Павленка
та С. В. Степаненка ; керівник програми Д. Г. Лук’яненко] ;
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана», Центр магістер. підгот. – Київ : КНЕУ,
2009. – 146 с. : табл.

182. Освітньо-професійна програма підготовки магістра
за спеціальностями галузі знань 0501 – Економіка та підпри-
ємництво / [кол. авт. під заг. керівництвом А. Ф. Павленка ;
розроб.: Д. Г. Лук’яненко та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Наук.-метод. коміс. з економіки та підприємництва, Київ. нац.
екон. ун-т. – Вид. офіц. – Київ : [КНЕУ], 2010. – 95 с. – (Галузе-
вий стандарт вищої освіти України).

183. Освітньо-професійна програма підготовки магістра
за спеціальностями галузі знань 0305 – Економіка та підпри-
ємництво / [кол. авт. під керівництвом А. Ф. Павленка ; розроб.:
М. І. Бондар, В. В. Вітлінський, Д. Г. Лук’яненко та ін. ; наук.
ред. В. М. Данюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.]. – Вид. офіц. – Київ : [КНЕУ],
2013. – 104 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

Інші публікації

184. Київський національний економічний університет :
довід. для вступників на 1997 рік / [уклад.: А. Ф. Павленко,
М. І. Вакуленко, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 1997. –
163 с.

185. Київський національний економічний університет :
довід. для вступників / [уклад.: А. Ф. Павленко, М. І. Вакуленко,
Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 1999. – 171 с.

186. Багатобарвне літо : поезії / [О. Бабицька, О. Балацька,
Д. Г. Лук’яненко та ін. ; уклад.: Л. Й. Рінгіс, П. А. Іллєнко,
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Р. М. Вечірко та ін. ; за заг. ред. Т. В. Майданович і А. О. Пігіло-
ва ; Київ. нац. екон. ун-т, Літ. т-во «ЛІТО-КНЕУ»]. – Київ, 2001. –
399 с. – 95-річчю КНЕУ присвячується.

187. Довідник для вступників / Київ. нац. екон. ун-т ;
[уклад.: А. Ф. Павленко, М. І. Вакуленко, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. –
Київ : КНЕУ, 2001. – 183 с.

188. Довідник для вступників / Київ. нац. екон. ун-т ;
[уклад.: А. Ф. Павленко, М. І. Вакуленко, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. –
Київ : КНЕУ, 2003. – 198 с.

189. Поезія / Д. Лук’яненко. – Київ : Преса України, 2005. –
207 с. : іл.

190. Довідник для вступників 2006 / ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [уклад.: А. Ф. Павленко, М. І. Ваку-
ленко, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 223 с. : іл.,
табл.

191. Мереживо часу : [зб. літ. творів] / [С. Абсалямова,
І. Е. Бабель, Д. Г. Лук’яненко та ін. ; упоряд., добір та ред. текстів
Л. Й. Рінгіс ; наук. ред. В. Я. Стадниченко] ; ДВНЗ «Київ. нац.
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Літ. т-во «ЛІТО-КНЕУ». – Київ
: КНЕУ, 2011. – 471 с. – 105-річчю alma mater присвячується.

192. Євромайдану рік: 365 днів між революцією й війною :
вірші / Д. Лук’яненко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана. – 2014–2015. – Грудень–січень (№ 20–22). –
С. 2.

193. Пам’яті мого Друга Анатолія Войчака / Д. Г. Лук’я-
ненко // Економіст / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. –
2014. – Лютий–березень (№ 5–7). – С. 12.
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Загальне і наукове редагування

194. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во
освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.), В. М. Данюк,
Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : КНЕУ. – До 2003 р. видання ма-
ло назву: Проблеми формування ринкової економіки.

Вип. 1–31. – 1992–2014.
Спец. вип. – 2000–2012.
195. Спільні підприємства в Україні: організація і умови

ефективного розвитку : пiдруч. для студентів ун-тiв, екон. вищ.
навч. закл. та ф-тів / Д. Г. Лук’яненко, В. А. Білошапка, О. І. Пест-
рецова ; [за ред. Д. Г. Лук’яненка] ; М-во освіти України, Київ.
держ. екон. ун-т. – Київ : [Хвиля-Прес], 1995. – 175 с. : іл., табл.

196. Збірник наукових праць / Ін-т світ. економіки і міжнар.
відносин НАН України ; [редкол.: В. Є. Новицький (відп. ред.),
Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ, 1997–2010. –
Вип. 6–65. – Виходить 4 рази на рік.

197. Нормативні програми професійно орієнтованих дис-
циплін для спеціальності «Міжнародна економіка» / [кол. авт.
під заг. керівництвом А. Ф. Павленка ; наук. ред.: В. М. Данюк,
Д. Г. Лук’яненко ; відп. за вип. Т. Є. Оболенська] ; М-во освіти
України, Наук.-метод. коміс. з екон. освіти, Київ. нац. екон. ун-т.
– Київ : КНЕУ, 1998. – 48 с.

198. Проблемы развития внешнеэкономических связей и
привлечения иностраннных инвестиций: региональный
аспект = Problems of Development of Foreign Economic Relations
and Attraction of Foreign Investments (Region Aspect) : сб. науч. тр.
/ Донец. гос. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон (пред.), В. Н. Амитан,
Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк : Лебедь : Регион, 1998. – 299 с.

199. Проблемы развития внешнеэкономических связей и
привлечения иностраннных инвестиций: региональный ас-
пект = Problems of Development of Foreign Economic Relations and
Attraction of Foreign Investments (Region Aspect) : сб. науч. тр. :
[в 2 ч.] / Донец. гос. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон (пред.),
А. И. Амоша, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк, 1999. – [Ч. 1]. –
540 с. ; Ч. 2. – 145 с.

200. Стратегия управления социально-экономическим раз-
витием региона на период до 2010 года (Донецкая область –
2010) : материалы секции «Пути совершенствования внешнеэко-
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номической деятельности» регион. науч.-практ. конф., г. Донецк,
28–30 сент. 1999 г. : [в 2 т.] / Ин-т экон.-правовых исслед. НАН
Украины [и др.] ; [редкол.: Ю. В. Макогон, А. П. Клюев,
Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк : ИЭПИ НАН Украины, 1999. –
Т. 1. – 131 с. : ил., табл. ; Т. 2. – 132 с. : ил., табл.

201. Сучасна інноваційно-промислова політика України:
інвестиційні пріоритети та інфраструктура : доп. Х міжнар.
наук.-практ. конф., Чернівці, 6–8 квіт. 1999 р. : у 3 т. / Чернів.
облдержадмін., Чернів. обл. правління спілки економістів України,
Екон. ф-т Чернів. держ. ун-ту [та ін.] ; [редкол.: І. М. Школа,
І. Ф. Комарницький, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Чернівці : Рута,
1999. – Т. 1. – 295 с. ; Т. 2. – 311 с. ; Т. 3. – 222 с.

202. Йозеф Шумпетер та проблеми реформування еконо-
міки України : [зб. наук. ст.] / [редкол.: В. В. Рокоча, В. С. Буд-
кін, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : Таксон, 2000. – 243 с. : іл.,
табл.

203. Проблемы развития внешнеэкономических связей и
привлечения иностранных инвестиций: региональный ас-
пект = Problems of Development of Foreign Economic Relations and
Attraction of Foreign Investments (Region Aspect) : сб. науч. тр. :
[в 2 ч.] / Донец. гос. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон (пред.),
И. А. Александров, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк, 2000. –
[Ч. 1]. – 276 с. ; Ч. 2. – 248 с. – Посвящается 5-летию специально-
сти и кафедры «Международная экономика» ДонГУ.

204. Проблемы развития внешнеэкономических связей и
привлечения иностранных инвестиций: региональный ас-
пект = Problems of Development of Foreign Economic Relations and
Attraction of Foreign Investments (Regional Aspect) : сб. науч. тр. :
[в 2 ч.] / Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Ю. В. Макогон (пред.),
И. А. Александров, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – Донецк, 2001. –
Ч. 1. – 600 с. ; Ч. 2. – 589 с. – Посвящается 35-летию экономичес-
кого факультета Донецкого национального университета.

205. Ринок цінних паперів України : наук., вироб.-практ.
журн. / [голов. ред. Д. Лук’яненко]. – 2001–2015. – Виходить 1
раз на місяць.

206. Стратегії економічного розвитку в умовах глобаліза-
ції : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, О. Г. Білорус, Б. В. Губський
та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 538 с. : іл., табл.

207. Актуальні проблеми управління соціально-економіч-
ним розвитком : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів
і молодих вчених, Київ, 3–6 черв. 2002 р. / Київ. нац. екон. ун-т
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[та ін.] ; [редкол.: В. С. Савчук (відп. ред.), Д. Г. Лук’яненко,
А. П. Наливайко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2002. – 188 с.

208. Проблемы развития внешнеэкономических связей и
привлечения иностранных инвестиций: региональный
аспект = The Problems of the Foreign Economic Relations
Development and Attraction of the Foreign Investments (Regional
Aspect) : сб. науч. тр. : [в 2 ч.] / Донец. нац. ун-т ; [редкол.:
Ю. В. Макогон (пред.), И. А. Александров, Д. Г. Лукьяненко
и др.]. – Донецк, 2002. – Ч. 1. – 352 с. ; Ч. 2. – С. 353–679. –
Посвящается 35-летию экономического факультета Донецкого
национального университета.

209. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного моло-
діжного економічного форуму / М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. –
Київ : КНЕУ, 2003. – 306 с. – Текст укр., англ.

210. Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник /
Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий [та ін.] ; за ред.
Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т. – Київ : [КНЕУ], 2003. – 387 с. : іл., табл.

211. Науковий вісник Чернівецького торговельно-
економічного інституту Київського національного торгове-
льно-економічного університету. Економічні науки / [редкол.:
І. М. Школа (голов. ред.), Е. І. Бойко, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. –
Чернівці.

Вип. 1–2. – 2003.
Вип. 1–2. – 2004.
Вип. 1–4. – 2009.
212. Європейський Союз та Україна : матеріали Міжнар.

наук.-практ. конф., 17 черв. 2004 р. / М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т, Фундація сприяння європ. інтеграції, Фонд
«InWEnt» (Німеччина) ; [редкол.: А. Ф. Павленко (голова),
В. С. Савчук, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2004. –
214 с.

213. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во
освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана» ; голов. ред. Д. Лук’яненко. – Київ : [КНЕУ],
2004–2014. – Видається двічі на рік.

214. Тексти актуальної соціально-економічної тематики
для поглибленого вивчення німецької мови = Deutschland-
heute. Aktuelle Texte : навч. посіб. / М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т ; уклад. І. Г. Островська ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2004. – 265 с. :
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іл., табл. – (До 100-річчя Київського національного економічного
університету).

215. International Economic Policy : scientific journal / Kyiv
National Economic University named after Vadym Hetman ; ed.
D. Lukyanenko. – Kyiv : [KNEU], 2004–2014. – Frequency: twice a
year.

216. Адаманова З. О. Инновационные стратегии экономиче-
ского развития в условиях глобализации / З. О. Адаманова ;
[науч. ред. Д. Г. Лукьяненко] ; Киев. нац. экон. ун-т. – [Симферо-
поль] : Крымучпедгиз, 2005. – 503 с. : ил., табл.

217. Англійська мова для економістів: розмовні теми =
English for Economists: Conversational topics : навч. посіб. /
О. Л. Шевченко, Л. І. Чеботарьова, О. В. Чуркіна [та ін.] ; [за ред.
О. Л. Шевченко ; редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во
освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана.
– Київ : КНЕУ, 2005. – 565 с. : табл. – (До 100-річчя Київського
національного економічного університету).

218. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасно-
сті : навч. посіб. / Д. Г. Лук’яненко ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко
(голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 203 с. : іл., табл. – (До 100-річчя
Київського національного економічного університету).

219. Міжнародна економіка : навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисципліни / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, О. Д. Пав-
ловська та ін.] ; за ред. А. М. Поручника ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 157 с. : іл. – (До
100-річчя Київського національного економічного університету).

220. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг : навч.-
метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. М. Циганкова ;
[редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки
України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232 с. : іл.,
табл. – (До 100-річчя Київського національного економічного
університету).

221. Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. /
В. І. Чужиков ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во
освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ,
2005. – 305 с. : табл. – (До 100-річчя Київського національного
економічного університету).

222. Бондарчук Л. М. Українська мова в інформаційних сис-
темах : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /
Л. М. Бондарчук ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ;
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М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 138 c. : табл. – (До 100-річчя
Київського національного економічного університету).

223. Гавриш О. О. Фахова німецька мова. Економіка підпри-
ємства = Deutsch Fachsprache. Der Betriebswirtschaft : навч. посіб. /
О. О. Гавриш ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во
освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. –
Київ : КНЕУ, 2006. – 282 с. : табл. – (До 100-річчя Київського на-
ціонального економічного університету імені Вадима Гетьмана).

224. Ділова англійська мова для юристів = Business English
for Law Students : навч. посіб. / [Л. В. Боровецька, Л. Т. Жукова,
Н. М. Сініцина та ін. ; редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 274 с. : табл. – (До 100-річчя
Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана).

225. Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія сис-
темних досліджень : монографія / Т. В. Кальченко ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. –
246 с. : іл., табл. – (До 100-річчя Київського національного еко-
номічного університету імені Вадима Гетьмана).

226. На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування
спільного європейського економічного простору : зб. матеріа-
лів міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 жовт. 2006 р. / Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана, Фундація сприяння європ. інтеграції ;
[редкол.: А. Ф. Павленко (голова), В. С. Савчук, Д. Г. Лук’яненко
та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. – 272 с : іл., табл. – (До 100-річчя
Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана, 3-ї річниці послання Європейської комісії
Європарламенту «Ширша Європа – сусідство»).

227. Німецька мова = Deutsch. Finanz- und Bankwesen :
[навч. посіб. для студентів екон. спец.] / М-во освіти і науки
України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; уклад.
І. Г. Островська ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. –
Київ : КНЕУ, 2006. – 255 c. : іл., табл. – (До 100-річчя Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана).

228. Практикум з міжнародного економічного аналізу:
тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навч.
посіб. / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ;
[редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки
України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ :
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КНЕУ, 2006. – 288 с. : іл., табл. – (До 100-річчя Київського націо-
нального економічного університету імені Вадима Гетьмана).

229. Практикум з німецької мови для студентів економіч-
них спеціальностей = Deutsch für Wirtschaftsstudenten : навч.
посіб. / [М. М. Гавриш, О. О. Гавриш, О. П. Дмитренко та ін. ;
редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. –
127 с. : іл., табл. – (До 100-річчя Київського національного еко-
номічного університету).

230. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : у 2 т. /
[Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк та ін.] ; за заг.
ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника ; М-во освіти і науки
України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ :
КНЕУ, 2006. – Т. 1. – 810 с. : іл., табл. ; Т. 2. – 590 с. : іл., табл. –
(До 100-річчя Київського національного економічного універси-
тету імені Вадима Гетьмана).

231. Чуркіна О. В. Англійська мова = English for students of
economics and law : навч. посіб. для студентів екон. і юрид. ф-тів :
у 2 ч. / О. В. Чуркіна ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ;
М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – Ч. 1. – 396 с. ; Ч. 2. – 470 с. –
(До 100-річчя Київського національного економічного універси-
тету імені Вадима Гетьмана).

232. Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій : навч.
посіб. / О. О. Гаманкова ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та
ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2007. – 323 с. : іл., табл.

233. Спільний європейський економічний простір: гар-
монізація мегарегіональних суперечностей : монографія /
[Д. Лук’яненко, Ю. Орловська, О. Гаєвська та ін.] ; за заг. ред.
Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова ; [упоряд.: Д. Г. Лук’яненко,
В. І. Чужиков] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Ін-т сучасн. підруч., 2007. –
543 с. : іл., табл.

234. Білошапка В. А. Управлінська результативність в між-
народному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Білошапка ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ :
КНЕУ, 2008. – 210 с. : іл., табл.

235. Гавриш М. М. Ділова німецька мова на зразках сучас-
них ЗМІ = Wirtschaftsdeutsch aus den Medien : навч. посіб. /
М. М. Гавриш, А. В. Капуш ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова)
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та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 234 c. : іл., табл.

236. Глобальна економіка XXI століття: людський вимір :
монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та
ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во осві-
ти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 420 с. : іл., табл.

237. Ліпіхіна Т. Д. Оподаткування експортно-імпортних опе-
рацій в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Ліпіхіна ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ :
КНЕУ, 2008. – 672 с. : іл., табл.

238. Медведєва Л. М. Граматика англійської мови =
A Grammar of the English Language : підручник / Л. М. Медведєва ;
[редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –
Київ : КНЕУ, 2008. – 550 с. : табл.

239. Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Л. В. Руденко, Д. Г. Лук’я-
ненко, О. М. Мозговий та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Руденко ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ :
КНЕУ, 2008. – 167 с. : іл., табл.

240. Фролова Т. О. Ведення реєстрів власників іменних цін-
них паперів : навч. посіб. / Т. О. Фролова, Т. В. Римар ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ :
КНЕУ, 2008. – 402 с. : іл., табл.

241. Чезганов С. А. Українська мова як іноземна : навч.
посіб. : у 2 ч. / С. А. Чезганов ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голо-
ва) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ.

Ч. 1. – 2008. – 225 с. : іл., табл.
Ч. 2. – 2011. – 156 с. – (До 105-річчя Київського національного

економічного університету імені Вадима Гетьмана).
242. Білошапка В. А. Управлінська результативність в між-

народному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Білошапка ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Вид. 2-ге,
без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 210 с. : іл., табл.

243. Брагинець О. Ф. Лексико-граматичний тренінг із німе-
цької мови (для студентів економічних спеціальностей) =
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Lexikalisch-Grammatisches Training (deutscher Sprachgebrauch für
Wirtschaftsstudenten) : навч. посіб. / О. Ф. Брагинець, А. В. Капуш
; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –
Київ : КНЕУ, 2009. – 190 c. : табл.

244. Європейська інтеграція : зб. кейсів / [В. І. Чужиков,
Д. О. Ільницький, Г. О. Ковальчук та ін.] ; за заг. ред. В. І. Чужи-
кова ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і
науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –
Київ : КНЕУ, 2009. – 204 с. : іл., табл.

245. Кальченко Т. В. Глобальна економіка : навч. посіб. /
Т. В. Кальченко ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ;
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 364 с. : іл., табл.

246. Козловська Л. С. Культура наукової мови [Електронний
ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни для
студентів кредитно-економічного ф-ту / Л. С. Козловська,
В. Р. Товстенко ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ,
2009. – 85 с. : табл. – Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/
cgi-bin/ecgi/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=
ELIB. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.02.15.

247. Міжнародна економіка : підруч. для студентів вищ.
навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ;
за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона ; М-во
освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ :
Центр учбової літ., 2009. – 559 с. : іл., табл.

248. Німецька мова для студентів-юристів = Recht auf
Deutsch : навч. посіб. / [М. М. Гавриш, Г. О. Копил, О. В. Пере-
падя та ін.] ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во
освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 304 с. : табл.

249. Спільний європейський економічний простір: гармо-
нізація мегарегіональних суперечностей : монографія / М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана ; [упоряд.: Д. Г. Лук’яненко, В. І. Чужиков] ;
за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. – Київ : Ін-т сучасн.
підруч., 2009. – 543 с. : іл., табл.

250. Шевченко О. Л. Ділова англійська мова для економіс-
тів: письмова та усна комунікація = Business English for Econo-
mists: Written and Oral Communication : підручник / О. Л. Шевче-
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нко ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і на-
уки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана».
– Київ : КНЕУ, 2009. – 412 с. : табл.

251. Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina :
[monografia] / [Larysa Leontiyivna Antoniuk, Teresa Bal-Woźniak,
Dmytro Grygorovych Lukianenko i in.] ; red. nauk.: Michal Gabriel
Woźniak, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovych Lukianenko
; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Kraków, 2009. – 716 S.

252. Англійська мова як друга іноземна для студентів
економічних спеціальностей : навч. посіб. / [Н. М. Александрова,
І. М. Лобецька, Ж. Ю. Воробйова та ін. ; редкол.: Д. Г. Лук’яненко
(голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац.
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 335 с. :
табл. – (До 105-річчя Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана).

253. Антициклічне регулювання ринкової економіки:
глобалізаційна перспектива : монографія / [Д. Г. Лук’яненко,
А. М. Поручник, Я. М. Столярчук та ін.] ; за заг. ред.
Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ :
КНЕУ, 2010. – 334 с. : іл., табл.

254. Ділова англійська мова для економістів. Питання
аудиту = Business English for Economists. Questions of Auditing :
навч. посіб. / О. В. Капустіна, Л. І. Чеботарьова, О. І. Романюк
[та ін.] ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і
науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-
на». – Київ : КНЕУ, 2010. – 190 с. : табл.

255. Європейська економічна політика : практикум : навч.
посіб. / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.] ; за
заг. ред. В. І. Чужикова ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та
ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 214 с. : табл.

256. Європейська інтеграційна політика : навч. посіб. /
А. М. Поручник, В. І. Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ;
за заг. ред. В. І. Чужикова ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (голова)
та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 451 с. : іл., табл.

257. Козловська Л. С. Українська мова (вступний фонетичний
курс для іноземних бакалаврів-економістів) : навч. посіб. /
Л. С. Козловська, І. А. Колеснікова ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко (го-
лова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон.
ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 203 с. : іл., табл.
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258. Конвергенція економічних моделей Польщі та
України : монографія / [Д. Лук’яненко, В. Чужиков, М. Г. Вож-
няк та ін.] ; за наук. ред. Д. Лук’яненка, В. Чужикова, М. Г. Вож-
няка ; [пер. з пол. Л. М. Бондарчук, А. С. Міхалєвич ; авт. передм.
до укр. вид.: Д. Лук’яненко, В. Чужиков] ; М-во освіти і науки
України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –
Київ : КНЕУ, 2010. – 719 с. : іл., табл.

259. Мельник Г. М. Збірник тестових завдань з граматики
англійської мови : навч. посіб. / Г. М. Мельник ; [редкол.:
Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ :
КНЕУ, 2010. – 141 с. – (До 105-річчя Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана).

260. Панченко Є. Г. Технології крос-культурного менеджме-
нту: адаптація до умов реального середовища : міжпредм. тренінг
магістер. програми «Управління міжнар. бізнесом» : навч. посіб. /
Є. Г. Панченко, Л. П. Петрашко ; [редкол.: Д. Г. Лук’яненко
(голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац.
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