
   

 

 

БЕЛЬТЮКОВУ ЄВГЕНУ АФАНАСІЙОВИЧУ – 85! ВІТАЄМО! 
 

 

 

 

Бельтюков Євген Афанасійович – 

видатний вчений, заслужений діяч науки і 

техніки України, академік Української 

академії економічної кібернетики, доктор 

економічних наук, професор, народився в 

1935 р. у м. Чусовий Свердловської 

області. 

Тяга до науки та творчої діяльності 

визначили подальший життєвий шлях 

Євгена Афанасійовича та привели його до 

Одеського політехнічного інституту. 

Закінчив його у 1958 р. за спеціальністю 

«Технологія машинобудування, 

металорізальні верстати та інструменти». 

Працював технологом, майстром, 

начальником механоскладального цеху 

спеціальних верстатів Одеського заводу 

фрезерних верстатів ім. С. М. Кірова з 

1958 по 1964 рр. Майстер спорту СРСР з 

класичної боротьби, 1957 р. 

До аспірантури кафедри Організації 

виробництва та економіки промисловості 

прийшов з виробництва в 1964 р., та 

навчався під керівництвом академіка 

С.М. Ямпольського, з яким у нього 

склалися плідні творчі відносини. Після 

закінчення аспірантури і захисту 

кандидатської дисертації працював 

асистентом, старшим викладачем, 

доцентом кафедри Економіки 

машинобудівної промисловості, а з 1982 

року обирається завідувачем кафедрою 

Організації виробництва і економіки 

промисловості. З 1996 року кафедра 

починає підготовку фахівців зі 

спеціальності економіка підприємства. 1 

червня 1998 Євген Афанасійович стає 

завідувачем кафедри Економіки 

підприємств і до сьогодні очолює ії 

дружній колектив. 

Євген Афанасійович – один з перших 

організаторів Інженерно-економічного 

факультету, в період його становлення. 

Двічі обирався деканом інженерно-

економічного факультету ОПІ з 1969-

1972, 1994-1996 р. Керівник розробок 

концепції створення на базі факультету 

Інституту бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій, основною 

метою якого є підготовка фахівців 

економічних спеціальностей для бізнесу, 

у тому числі для міжнародного, у 

промисловості, сферах торгівлі, сервісу, 

публічного управління та 

адміністрування, поклав початок її 

практичної реалізації.  

Євген Афанасійович – відомий в 

Україні та за її межами фахівець в сфері 

економіки. Автор перспективного 

наукового напрямку – підвищення 

ефективності машинобудівного 

виробництва шляхом вдосконалення 

процесів створення нової техніки, 

формування нового технологічного 

укладу та ресурсозбереження. Найбільш 

важливі рекомендації цих досліджень 

впроваджені у виробництво на 

підприємствах і в науково-дослідних 

організаціях півдня України. 



   

 

Євген Афанасійович встановив наукові 

та навчальні зв'язки з Дрезденським і 

Аугсбурзьким університетами Німеччини, 

Білорусії та інших країн СНД, плідно 

працює з економічними інститутами 

Національної академії наук України, міст 

Києва, Харкова, Львова та Одеси. 

Нагороджений медаллю Ханса-Бенедикта 

за особливі заслуги в міжнародних 

відношеннях з університетом м. Аугсбург 

(Німеччина) у 2013 році. Важливу роль 

Євген Афанасійович приділяє вихованню 

наукових кадрів, тривалий час він є 

членом двох спеціалізованих вчених рад 

із захисту кандидатських та докторських 

дисертацій з економіки, також є членом 

редколегії українського журналу 

«Економіст» та збірників наукових праць 

низки вузів. Успішно керує аспірантами. 

За роки плідної творчої праці професор 

Є.А. Бельтюков підготував чимало 

талановитих учених та керівників різного 

рівня. Під керівництвом Євген 

Афанасійовича захищено 14 

кандидатських дисертацій, в тому числі 

випускника Аугсбурського університету 

М. Окса. За результатами проведених 

досліджень опубліковано понад 240 

наукових робіт, у тому числі 20 

монографій, навчальних посібників, 

брошур.  

Наукову діяльність Є.А. Бельтюков 

успішно поєднує з викладацькою 

роботою. Пройшовши шлях асистента, 

старшого викладача, доцента, професора, 

декана, завідувача кафедри він 

безпосередньо бере участь у підготовці 

великою кількості студентів, майбутніх 

економістів-аналітиків.  

Виняткова цілеспрямованість і 

працездатність Євгена Афанасійовича 

дозволили йому створити власну наукову 

школу. Від так, на кафедрі професором 

Є.А. Бельтюковим створена наукова 

школа з проблем управління 

інноваційними процесами в 

промисловому виробництві, яка містить в 

собі такі напрямки: 

− Інноваційно-інвестиційна діяльність 

промислового підприємства та його 

конкурентоспроможність. 

− Організаційно-методичне 

забезпечення формування потенціалу 

інноваційного розвитку промислового 

підприємства: методологія і практика. 

− Стратегія економічного розвитку  

підприємства: теорія і практика.  

Євген Афанасійович користується 

заслуженим авторитетом і великою 

повагою тих, хто його знає. Більше 

половини життя він віддав та продовжує 

віддавати рідному університету, 

улюбленій кафедрі економіки 

підприємств!  

 

З глибокою повагою та вдячністю, від 

імені вчених-економістів, членів 

Спеціалізованої вченої ради, колег рідної 

кафедри економіки підприємств та 

редакційної колегії економічного 

наукового порталу Одеського 

національного політехнічного 

університету щиро поздоровляємо 

Бельтюкова Євгена Афанасійовича із 85-

річчям! Щиро бажаємо Вам бути міцним, 

як кремінь, здоровим і сильним, нехай 

енергія б’є струмком! 


