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НАШІ ЮВІЛЯРИ

АКАДЕМІКУ-ЗАСНОВНИКУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
ЇЇ БАГАТОРІЧНОМУ ГОЛОВНОМУ УЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЕВІ,
ДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ
ПОКЛОНСЬКОМУ ФЕДОРУ ЮХИМОВИЧУ —
19 лютого 2019 року Поклонському Федору Юхимовичу, доктору економічних наук, професору, академіку-засновнику нашої Академії, її багаторічному Головному ученому академіку-секретареві виповнилося
90 років.
Поклонський Федір Юхимович народився 19 лютого 1929 року в селі Шандриголове Краснолиманського району Донецької області в родині робітника.
Закінчив Донецький індустріальний інститут в 1955
році за фахом «Інженер-металург». Після закінчення
Донецького індустріального інституту почалася трудова діяльність на Комунарському металургійному заводі на посаді помічника майстра.
Наукова діяльність почалася в 1964 році у відділі
економіки та організації металургійної промисловості
Відділення економіки Донецького раднаргоспу, яке
потім стало Відділенням Інституту економіки АН
УРСР, а з 1969 року — Інститутом економіки промисловості АН УРСР, а з 1992 року — НАН України на
посаді старшого наукового співробітника, а потім —
завідувача лабораторії. Він був багаторічним ученим
секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті економіки промисловості
спочатку АН УРСР а потім і НАН України.
Його загальний науково-педагогічний і виробничий стаж становить 60 років. Ним було підготовлено в
цілому 52 кандидати економічних наук і 3 доктори
економічних наук. Ф.Ю. Поклонський опублікував
понад 200 наукових праць загальним обсягом більше
500 друкованих аркушів, серед яких 12 монографій.
З 1996 по 2000 рік Ф.Ю. Поклонський— Вчений
секретар Інституту економіки промисловості академії
наук в місті Донецьку.
За сумлінну працю Федір Юхимович в 1984 році
нагороджений медаллю «Ветеран праці».
Він був одним із активних учасників створення та
заснування Академії економічних наук України,
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можна сказати — її першим Нестором-літописцем у
якості Головного ученого академіка секретаря з моменту Установчих Зборів у 1992 році, реєстрації в Міністерстві юстиції України у 1993 році і потім протягом майже 15 років.
Професор Ф. Ю. Поклонський плідно співпрацює з кафедрою маркетингу і комерційної справи
ДонНУЕТ. Федір Юхимович працює в Донецькому
національному університеті економіки і торгівлі з 1995
року на посаді професора кафедри маркетингу та комерційної справи. Він активно займається науковою
діяльністю за напрямом «Управління, планування, організація виробництва і державне регулювання промисловістю і її галузями». Він викладає ряд економічних
дисциплін.
Поклонський Федір Юхимович — відомий і авторитетний вчений у галузі економіки, виробництва і торгівлі, його пропозиції, як правило, реалізуються в
практичній діяльності виробничих та торговельних
підприємств. Федір Юхимович проводить виховну роботу серед студентів і аспірантів. За активну участь в
спеціалізованій раді нагороджений низкою почесних
грамот.
Ювіляр має заслужений авторитет серед науковців, студентів, викладачів і співробітників, сумлінно
ставиться до роботи, прекрасний педагог.
За спиною літа, події, країни, учні, послідовники, —
їх успіхи та проблеми, які він сприймає як свої. Можна
зупинитися, є над чим подумати. Справді, зроблено немало. Хотілось би більше…
Як завжди, Федір Юхимович і сьогодні має достатньо творчих сил, енергії та наснаги для здійснення
задумів і планів, що постають перед українською освітою та наукою на благо народу. Наукова громадськість, колеги, друзі, учні щиро вітають Федора Юхимовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я та
творчої наснаги і невичерпної енергії для нових наукових звершень.
Президія Академії економічних наук України,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
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