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До 80-річчя
професора, доктора економічних наук
МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА ЯКУБОВСЬКОГО
ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ДОСЛІДНИК
10 березня 2017 р. виповнилося 80 років відомому
вченому, доктору економічних наук, професору, провідному науковому співробітнику Інституту економіки
промисловості НАН України Миколі Миколайовичу
Якубовському. Його наукова діяльність є прикладом
творчої єдності практичного досвіду і змістовної наукової праці з дослідження актуальних проблем розвитку промисловості.
Народився М.М. Якубовський у м. Горлівці Донецької області в сім’ї службовців, які присвятили себе
будівництву і експлуатації підприємств хімічної індустрії, що вплинуло на професійний вибір ювіляра. У
1959 р. він закінчує Харківський інженерно-економічний інститут (нині — Харківський національний економічний університет) за спеціальністю економіка і
організація хімічної промисловості. Свою трудову діяльність розпочав економістом, старшим інженеромекономістом на Київському комбінаті хімічного волокна (1959-1963 рр.). Потім був запрошений до Укрраднаргоспу на посаду головного фахівця Управління
хімічної промисловості, а в 1966 р., після реформування управління економікою призначений начальником відділу собівартості та цін Міністерства хімічної
промисловості України (1966-1970 рр.).
Хист до наукової роботи Микола Миколайович
проявив ще студентом, працюючи в наукових гуртках,
беручи участь в дослідженнях. Його дипломна робота
одночасно була і розділом наукової теми інституту.
Починаючи з 1970 р. він повністю пов’язав свою діяльність з науково-дослідною роботою, очолюючи
сектор ціноутворення і фінансових ресурсів, а з
1974 р. — відділ економіки і народногосподарського
планування хімічної промисловості НДЕІ Держплану
УРСР.
Його наукове зростання позначилося захистом у
1973 р. кандидатської, а у 1991 р. — докторської дисертації, в якій він провів дослідження основних
проблем хімізації економіки України з урахуванням
регіональних особливостей виробництва і забезпечення республіки засобами хімізації, потенційних
можливостей інтенсифікації розвитку галузі та розв’язання екологічних проблем, пошуку ефективних шляхів управління хімізацією в умовах економічної самостійності галузевих та регіональних господарських
структур. Результатом докторської роботи стали методичні рекомендації та практичні пропозиції з обґрунтування концепції хімізації економіки України, заснованої на використанні інтенсивних факторів відтворення, екологічній спадкоємності та економічних методах регулювання.
З початком економічної перебудови країни
М.М. Якубовський, будучи заступником директора
НДЕІ Міністерства економіки України з наукової роботи (1991-2005 рр.) і завідуючим відділом міжгалузевих та структурних проблем виробництва активно, долучився до формування ефективної галузевої структури промисловості, розвитку внутрішнього ринку, ак-
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тивізації інвестиційної діяльності та формування інноваційної моделі розвитку з метою підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин.
Як науковий керівник і відповідальний виконавець він брав участь у багатьох важливих дослідженнях
з пріоритетної тематики економічного розвитку на замовлення центральних органів виконавчої влади —
Міністерства економіки України та Міністерства промислової політики України, розв’язуючи проблеми,
що виникали перед країною в умовах становлення
ринкових відносин. Отримані ним наукові результати
використовувалися в роботі центральних органів виконавчої влади при підготовці проектів урядових рішень, програмних документів, розробці практичних
заходів з реалізації економічної політики держави. Зокрема, він є основним розробником таких урядових
документів, як: Проект Програми структурної перебудови економіки України на середньостроковий період
(1999-2003 рр.); Комплексна програма розвитку внутрішнього ринку (2001 р.); Державна програма розвитку
промисловості на 2003-2011 рр.; Проект Концепції
розвитку промислового комплексу України на період
до 2017 року;
На особливу увагу заслуговують наукові напрацювання ювіляра зі структурно-технологічної модернізації та інноваційного розвитку промисловості, які
він здійснював як головний науковий співробітник
відділу промислової політики в Інституті економіки і
прогнозування НАН України з 2005 по 2015 р. і продовжує досліджувати в Інституті економіки промисловості НАН України, розкриваючи регіональний аспект
модернізації в умовах децентралізації управління економікою.
Його бачення проблем промисловості й шляхів їх
розв’язання дістали широке висвітлення майже у
150 наукових працях і ряді монографій, зокрема: «Хімізація: економічні проблеми» (Якубовський М.М.
К.: «Наукова думка», 1988, 198 с.); «Структурна перебудова економіки України: основні напрями і пріоритети» (Мінін Л.В., Науменко В.І., Якубовський М.М..
Антоненко А.І. За ред. д.е.н. М.М. Якубовського. К.:
НДЕІ Мінекономіка України, 1994, 109 с.); «Державне
регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми» ( за ред. д,.е.н. М.М. Якубовського. К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2005,
410 с.); «Промисловий потенціал України: проблеми
та перспективи структурно-інноваційних трансформації» (Відп. ред. к.е.н. Ю.В. Кіндзерський. К.: Ін-т екон.
та прогнозув. НАН України, 2007, 408 с.); «Потенціал
національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку» ( Кіндзерський Ю.В., Якубовський
М.М. Галиця І.О. та ін. За ред. к.е.н. Ю.В. Кіндзерського. К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009,
928 с.); «Структурні зміни та економічний розвиток
України» (Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артемова Т.І.
та ін. За ред. д.е.н. Л.В. Шинкарук. Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011, 696 с.). «Промислова по-
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літика посткризової економіки (Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та ін. за ред. д.е.н.,
проф. Л.В.Дейнеко та д.е.н., проф. М.М. Якубовського, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. — К.,
2014, 316 с.)
Учений не байдужий до майбутнього нашої країни, тому у своїх працях він завжди намагається розкрити сучасні проблеми розвитку економіки України,
зокрема промисловості, пов’язуючи їх із світовими
тенденціями промислового розвитку, визначаючи
проблемні риси і надаючи рекомендації щодо їх розв’язання з урахуванням нових викликів, що їх ставить
суспільство і економіка інноваційного типу.
Наукову діяльність М.М. Якубовський активно
поєднує з науково-організаційною та педагогічною ро-

ботою. Протягом багатьох років він був радником Міністра промислової політики, є членом спеціалізованої
ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, серед його учнів
7 кандидатів наук і 1 доктор наук. Він член редакційної колегії і постійний автор журналів «Економіка України» та «Економічний вісник Донбасу». У 2000 р.
його було нагороджено Почесною відзнакою Міністерства економіки України за багаторічну сумлінну
працю, пов’язану з реалізацією економічної політики.
Свій ювілей Микола Миколайович зустрічає з
творчим натхненням і підтримкою однодумців. Щиро
вітаємо дорогого ювіляра із 80-річчям, бажаємо йому
міцного здоров’я, довгих років життя, подальших здобутків на благо нашої Батьківщини.

Президія Академії економічних наук України,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Редколегія журналу
«Вісник економічної науки України»

2017/№1

197

