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75 років доктору економічних наук, професору,  
академіку Академії економічних наук України,  

члену редколегії журналу 

ДУБНИЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ! 

10 лютого 2020 року виповнилося 75 років  
відомому українському вченому – економісту  
і організатору радіопромисловості в Україні  
ДУБНИЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ. ІВАНОВИЧУ! 
Після закінчення школи, зі срібною медаллю, він у 
1961 році вступив на фізичний факультет Горьков-
ського державного університету ім. М.І. Лобачев- 
ського на спеціальність «Електроніка твердого 
тіла». Після закінчення університету Володимир 
Іванович був направлений у службове відрядження 
до Республіки Куба. З 1967 року В.І. Дубницький 
понад 33 роки пропрацював на підприємствах радіо-
промисловості СРСР і України, в системі Військово-
промислового комплексу СРСР. За ці роки Володи-
мир Іванович пройшов великий науково-виробни-
чий шлях, починаючи інженером лабораторії елект-
роніки НВЧ у Науково дослідному радіофізичному 
інституті, начальником цеху мікроелектроніки ПО 
«РІАП». За його активної участі, в числі перших ви-
сокотехнологічних виробництв в СРСР, було запу-
щено виробництво мікропроцесорів і мікросборок 
СВЧ виробів.  

За рішенням колегії Міністерства радіопромис-
ловості СРСР В.І. Дубницький був направлений у 
1977 році в Україну, в м. Донецьк на завод «ТО-
ПАЗ», де пропрацював понад 20 років на посаді за-
ступника головного інженера, заступника директора 
СКБ РТУ, начальника науково-технічного комп- 
лексу відеоелектронних виробів, головного інже-
нера. За безпосередньої участі та при керівництві 
Володимира Івановича були запущені високотехно-
логічні виробництва, які дозволили випускати уні-
кальні радіоелектронні вироби і комплекси, з яких 
найбільш відомі комплекси «Кольчуга», «Мандат», 
що не мають аналогів у світі. За освоєння і організа-
цію випуску спеціальних виробів для Міністерства 
оборони СРСР в 1979 році В.І. Дубницькому була 
присуджена Державна премія СРСР, а в 1984 році 
присвоєно почесне звання "Почесний радист СРСР". 
Поряд з роботою в промисловості Володимир Івано-
вич займався науковою та педагогічною діяльністю. 
У 1997 році в Інституті економікою-правових до- 
сліджень НАН України він захищає дисертацію  
і йому присуджується вчений ступінь кандидата 
економічних наук. 

У 2008 році в Інституті проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України була 
захищена дисертація і йому було присуджено вче-
ний ступінь доктора економічних наук. Також  
В.І. Дубницькому було присвоєно звання профе-
сора. 

З 1997 року і по теперішній час Володимир Іва-
нович Дубницький працює в системі Міністерства 
освіти і науки України. За цей час він пройшов шлях 
від доцента, професора кафедри маркетингу, зав. ка-
федрою міжнародної економіки до проректора з на-
укової роботи. 

З серпня 2014 року він працює професором 
Українського державного хіміко-технологічного 
університету (м Дніпро). Під його керівництвом 
були підготовлені і захищені 4 докторських і 11 
кандидатських дисертацій. До сфери його наукових 
досліджень відносяться: проблеми промислового 
маркетингу, економічної безпеки регіону і підпри-
ємств, питання конкурентоспроможності підпри-
ємств і моделювання економічних систем. За мину-
лий час В.І. Дубницьким підготовлено і опубліко-
вано понад 350 наукових публікацій в Україні та за 
кордоном, у тому числі в базах "Scopus" і "WoS" 
тощо (3 авторські монографії, розділи в колектив-
них монографіях – 33, наукових статей – 210 і нав-
чальних посібників – 21). Серед наукових публіка- 
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цій В.І. Дубницького можна відзначити: авторські 
монографії «Методологія маркетингу антикризо-
вого управління підприємством» (1999), «Меха- 
нізми управління маркетингом промислового комп-
лексу регіону» (2003), «Територіальні системи: про-
блеми і перспективи розвитку» (2003), а також мо-
нографії, де він виступив автором і науковим редак-
тором, серед них: «Трансформація промислового 
комплексу: проблеми управління розвитком», «Ук-
раїна і регіони на шляху до інноваційного суспіль- 
ства» (в 4-х томах) (2011), «Організаційно-еконо- 
мічний механізм збалансованого розвитку регіонів. 
Фінансово-Економічна безпека» (2017), «Теорія i 
практика кластеризації економіки» (2020). Крім 
того, за його участю і під керівництвом були підго-
товлені навчальні посібники, серед них: «Промисло-
вий маркетинг» (2003), «Регіональний маркетинг» 
(2007), «Міжнародне співробітництво: євроінтегра- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ція і євроатлантична інтеграція» (2007), «Міжна- 
родна економічна діяльність України» (2008), «Iн- 
тернет-технології в міжнародному бізнесі» (2008), 
«Економіка ТНК» (2012), «Глобальна економіка» 
(2015), «Конкуренція, конкурентоспроможність,  
ринкова кон'юнктура» (2016), «Методологія науко-
вих досліджень в інформаційній економіці» (2019), 
«Інформаційний менеджмент» (2020). 

В.І. Дубницький є членом редколегій наукових 
журналів і збірників: «Економічний вісник Дон-
басу», «Менеджер», «Вісник УДХТУ», «Наука, тех-
нології, iнновацiї». Понад 12 років він був головним 
редактором наукового збірника «Прометей». 

Наукова громадськість Донбасу щиро вітає  
доктора економічних наук, професора, академіка 
АЕН України Дубницького Володимира Івановича  
з ювілеєм і бажає йому здоров'я, творчої наснаги  
і плідної науково-педагогічної діяльності! 

 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 

 
  




