
ЯКОВЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА 

Доктор економічних наук , професор, завідувач кафедри політекономії (2002-2016);  
викладач у ПДПІ ( ПДПУ, ПНПУ) з 1980 р. 

Народилася 12 серпня 1958 р. у місті Кобеляки Полтавської області. Викладач-
науковець, доктор економічних наук (2001), професор (2004). 

Закінчила Кобеляцьку середню школу № 1 із золотою медаллю (1975), економічний 
факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині національний 
університет імені В. Г. Каразіна) і здобула кваліфікацію – викладач політекономії, 
економіст (1980), аспірантуру (1988) і докторантуру (2000) Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Працює викладачем Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В. Г Короленка (нині національний педагогічний університет) 
з 1980 р.: асистент (1980-1985), старший викладач (1989-1991), доцент (1991-2002), 
завідувач кафедри (2002-2016), професор (з 2016 р.). 

Викладає дисципліни: “Економічна теорія”, “Макроекономіка”, “Національна 
економіка”, “Економіка та управління проектами”, “Управління регіональним розвитком”, 
які є визначальними для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності “Економіка”. 

Коло наукових інтересів: соціально-економічні трансформації, інноваційний 
розвиток національної економіки. Керівник аспірантури зі спеціальності 08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки. Підготувала чотирьох кандидатів 
економічних наук. Автор понад 130 наукових публікацій, у тому числі 6 монографій, серед 
них: “Промислова політика в трансформаційній економіці” (Полтава, 2001), 
“Трансформація відносин власності в умовах формування постіндустріальної економіки” 
(Полтава, 2010), “Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення 
економіки знань” (Полтава, 2011), “Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення 
економіки знань” (Полтава, 2013). Автор навчальних посібників “Основи економічної 
теорії” (Полтава, 2001), “Економічна теорія” (Полтава, 2005), “Економічна теорія” (Полтава, 
2013).  

За ініціативи і під керівництвом Л. І. Яковенко кафедрою політекономії упродовж 
2005 –2015 рр. у співпраці з провідними науковцями України реалізований 
міждисциплінарний проект “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації”. 
Очолювала організаційний комітет шести Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій, а також була головним редактором збірників наукових статей учасників цих 
конференцій. Заступник головного редактора фахового журналу “Проблеми економіки та 
політичної економії”.  

Лариса Іванівна – керівник наукових держбюджетних тем: “Економічні пріоритети 
України як основа формування національної моделі випереджального розвитку” (2006), 
“Формування економіки знань та соціально-економічні трансформації, що його 
супроводжують (2007-2009), “Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення 
економіки знань в Україні (2010-2012).  

Л. І. Яковенко член експертної ради ДАК (2009-2010), працювала в спеціалізованих 
вчених радах у Національному гірничому університеті (м. Дніпро) (2007-2013), в 
Університеті імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) (2002-2005), у Полтавському 
національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (2001-2018). Голова, член 
журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України (з 1999 р.). 

Нагороджена Грамотою Академії педагогічних наук України (2009), Грамотою 
Верховної Ради України (2014), Подякою Міністерства освіти і науки України (2017), 
Подякою Управління освіти і науки Полтавської ОДА (2004), Грамотою ПДПУ імені 



В. Г. Короленка (2007), Почесною грамотою Полтавської ОДА (2008, 2009, 2012), Почесною 
грамотою Всеукраїнської асоціації політичної економії (2013), Почесною грамотою 
Національного центру “Мала академія наук України“ (2014), Грамотою Міністерства освіти 
і науки України (2019). 

 


