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Олександру Івановичу Амоші — 80 ! 
 

 

4 серпня 2017 року виповнилося 80 років видат-
ному вченому-економісту, директору Інституту еконо-
міки промисловості НАН України, Президенту Акаде-
мії економічних наук України, заслуженому діячу на-
уки і техніки України, лауреату Державної премії Ук-
раїни в галузі науки і техніки, академіку НАН України 
Олександру Івановичу Амоші.  

У нашій країні та за її межами він відомий як ав-
тор багатьох наукових праць в галузі економічних та 
соціальних проблем промислового виробництва, охо-
рони праці, екологічних проблем, науково-технічного 
та інноваційного розвитку промислових регіонів. У  
рамках створеної ним унікальної наукової школи ус-
пішно виконуються комплексні дослідження з актуа-
льних соціально-економічних питань виробництва, 
соціальної політики, регіональних аспектів промисло-
вого та соціального розвитку. 

О.І. Амоша вже понад 20 років очолює Інститут 
економіки промисловості НАН України, який є визна-
ним у державі провідним методологічним та науково-
організаційним центром з економіки промисловості та 
соціальної політики. Діяльність інституту під його ке-
рівництвом спрямована на розробку фундаментальних 
та вирішення практичних проблем з державного уп-
равління й регулювання виробничої сфери, поліп-
шення господарського механізму й корпоративного 
управління, опрацювання концептуальних засад про-
мислової політики, інтенсифікації інноваційних та ін-
вестиційних процесів, удосконалення організації ви-
конання науково-дослідних робіт та втілення їх ре-
зультатів у практичну діяльність. 

Науковий колектив інституту, очолюваний акаде-
міком О.І. Амошею, бере участь у розробці проектів 
законів, нормативно-правових актів, програмних до- 

кументів у галузі економіки та соціальної політики в 
контексті неоіндустріального розвитку, модернізації 
промислових регіонів, використання соціальних ре- 
сурсів сталого розвитку в умовах децентралізації уп-
равління, вирішення нагальних проблем підвищення 
ефективності функціонування промисловості. Реальна 
участь академічної науки у розвитку економіки дер-
жави забезпечується тісним зв’язком з вищими ор-
ганами влади, міністерствами, регіональними структу-
рами управління, великими підприємствами і корпо-
раціями шляхом надання їм відповідних пропозицій і 
рекомендацій у вигляді наукових доповідей і доповід-
них записок, прогнозно-аналітичних, інформаційних 
та інших матеріалів. 

О.І. Амоша є автором понад 600 наукових друко-
ваних праць, у тому числі декількох індивідуальних та 
значної кількості колективних монографій, в яких ви-
світлені найважливіші наукові результати теоретич-
ного та прикладного характеру, конкретні рекоменда-
ції з вирішення проблем економіки промисловості  
на державному, регіональному та галузевому рівнях.  
Олександр Іванович є й одним із найбільш цитованих 
авторів у галузі економіки. 

Багато уваги О.І. Амоша приділяє підготовці на-
укових кадрів і спеціалістів вищої кваліфікації для ви-
робництва. За роки плідної творчої праці ювіляр під-
готував чимало талановитих учених та керівників різ-
ного рівня. Серед його учнів понад 60 кандидатів та 
докторів наук. 

Свою багатогранну дослідну роботу О.І. Амоша 
успішно поєднує з науково-організаційною та громад-
ською діяльністю. Він — президент Академії еконо- 
мічних наук України, заступник голови Донецького 
наукового центру НАН та МОН України, голова ре- 
дакційної ради науково-практичного журналу НАН 
України «Економіка промисловості», член редколегій 
багатьох відомих та авторитетних економічних видань. 

Активна творча діяльність і повсякденна участь  
у розв’язанні актуальних завдань економічної науки  
і практики забезпечили О.І. Амоші широку відомість 
та високий авторитет серед наукових співробітників і 
фахівців виробництва. Його внесок у науку і практику 
відзначено високими державними нагородами Укра-
їни: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною гра-
мотою Верховної Ради України, Державною премією 
України в галузі науки і техніки, знаком «Шахтарська 
слава» 3-х ступенів та багатьма іншими. 

Наукова спільнота щиро вітає  
Олександра Івановича з ювілеєм,  

бажає йому міцного здоров’я, щастя, нових  
творчих звершень на благо рідної Батьківщини. 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України»

 


