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ПОШУК ІСТИН В НАУЦІ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Ювілей доктора економічних наук, професора,
дійсного члена Академії економічних наук України,
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Брюховецької Наталі Юхимівни

13 квітня 2022 року наукова спільнота Донбасу та
України привітала з ювілеєм доктора економічних
наук, професора, завідуючу відділом проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості
НАН України Брюховецьку Наталю Юхимівну.
Народилась Наталя Юхимівна на Луганщині у селищі Височинівка Марківського району у трудовій
сім'ї хліборобів. Після восьмирічної освіти в місцевій
школі продовжила навчання у Россошанському педагогічному училищі Воронезької області, яке з відзнакою закінчила і деякий час працювала у школі, реалізовуючи свої здібності вихователя та вчителя. Вищу
класичну освіту Наталя Юхимівна отримала у Воронезькому державному університеті та у Донецькому національному університеті (1982-1987 рр.), отримавши
спеціальність «Планування народного господарства»
та диплом з відзнакою.
Подальша трудова діяльність та професійне зростання Брюховецької Наталі Юхимівни пов'язане із Інститутом економіки промисловості НАН України
(мм. Донецьк, Київ), до якого її було зараховано економістом відділу проблем регіональної економіки (перереформований у відділ проблем економіки підприємств) у 1989 році. У цьому ж інституті у 1991 році
вона вступає до стаціонарної підготовки в аспірантурі,
після успішного завершення якої захищає кандидатську дисертацію і отримує науковий ступінь кандидата
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економічних наук. Науковим керівником при виконанні дисертації був відомий в Україні вчений — доктор економічних наук, професор М. Д. Прокопенко.
Здібності до науки у ювілярки виявились ще у
студентські роки, коли вона брала участь і робила доповідь на Всесоюзній студентській науковій конференції (1985 р., Новосибірськ). У цей же час під керівництвом на той час доцента, а нині професора,
доктора наук Дмитриченко Лілії Іванівни нею опубліковано перші наукові праці. Маючи науковий ступінь
кандидата економічних наук Н. Ю. Брюховецька, працює провідним економістом, старшим науковим співробітником в ІЕП НАН України, викладачем (за сумісництвом) у ряді вищих навчальних закладів Донецька.
У 1997 році Наталя Юхимівна була зарахована до
очної докторантури Інституту, по завершенню якої
нею у 2001 році захищена дисертація та у 2002 році
присуджено науковий ступінь доктора економічних
наук.
Після захисту докторської дисертації, за проханням ректора Донецького університету економіки та
права Н. Ю. Брюховецьку було переведено на посаду
завідувачки кафедри фінансів, проректора з наукової
роботи, де вона працювала до 2009 року, залишаючись
за сумісництвом провідним науковим співробітником
відділу проблем економіки підприємств ІЕП НАН України.
У 2005 році Наталі Юхимівні Брюховецькій присвоєно звання професора (за кафедрою «Фінанси»).
Почався насичений по науковому і викладацькому навантаженню період. Н.Ю. Брюховецька редагує фаховий «Вісник Донецького університету економіки і
права», працює членом редколегії фахових наукових
збірників НАН України, наукового журналу «Прометей» (Донецьк, ІЕП НАН України, ІЕПД НАН України, ДГУ), «Економіка промисловості», «Вісник економічної науки України», «Науковий вісник ДДМА».
За сумісництвом працює професором економічних кафедр ДонНУ, Донецької державної машинобудівної
академії, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Донецької державної академії управління, зав. кафедрою
Донбаської гірничо-металургійної академії (м. Алчевськ, Луганської області), Східноукраїнського економічного інституту тощо. Призначається головою та
членом ДЕК по захисту дипломів магістрів і бакалаврів
ряду вишів Донеччини. Працює членом вчених рад
ІЕП НАН України, ДонУЕП, членом спеціалізованих
вчених рад по захисту дисертацій у Донецькому національному університеті та в Інституті економікоправових досліджень НАН України. Працює у комісії
по оцінюванню науково-дослідницьких організацій,
акредитації кафедр ВНЗ МОН України і т.д.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

НАШІ ЮВІЛЯРИ
Під науковим керівництвом Н. Ю. Брюховецької
підготовлено і успішно захищено у різних спецрадах
12 кандидатських дисертацій. Її обрано за конкурсом
та затверджено Відділенням економіки НАН України
на посаді головного наукового співробітника Інституту, зараховано у штат у 2009 р.) З 2014 року Наталя
Юхимівна — завідувачка відділом проблем економіки
підприємств Інституту економіки промисловості НАН
України.
ЇЇ обрано дійсним членом Академії економічних
наук України. Регулярно виступає у якості експерта,
опонента дисертацій різного рівня. За період наукової
праці (а це без навчання у ВНЗ більше 30 років)
Н. Ю. Брюховецькою опубліковано більш як 440 наукових робіт, у їх числі особисті і більш 20 колективних монографій, наукових статей на англійській, польські та інших мовах у світових наукометричних виданнях.
Сфера наукових інтересів професора Н. Ю. Брюховецької— проблеми економіки підприємств та корпорацій (екоплатформи, вертикально інтегровані структури), інституціональні проблеми економіки, співвід-

ношення реального сектору економіки та послуг, мотивації працівників, зокрема науковців, молоді в умовах цифрових трансформацій. Сумісно із професором
І. П. Булєєвим ювілярка очолює напрями, розвиває
ідеї, що у свій час були визнані докторами наук,
професорами M. Д. Прокопенком, Ф. Ю. Поклонським, А. Г. Берсуцьким, академіками НАН України
М. Г. Чумаченком, О. І. Амошою. Фактично створено
школу з напряму забезпечення зростання ефективності підприємств, суб'єктів господарської діяльності.
Ім'я доктора економічних наук, професора Наталі
Юхимівни Брюховецької широко відоме не лише в
Україні, а й за кордоном. Серед наукових партнерів
ювілярки — колеги із Польщі, Словакії, Болгарії, Сербії, країн СНД.
Ювілей Наталя Юхимівна зустріла сповненою
творчими задумками, ідеями, проєктами дослідницького та викладацького характеру.
Бажаємо Наталі Юхимівні подальших успіхів в
науковій та викладацькій царині, реалізації із Божою
допомогою усіх замислів, гарного здоров’я та нових
дослідницьких проєктів.
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