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Почесного директора Інституту економіко-правових досліджень 
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Академіка НАПрН України 

 
МАМУТОВА ВАЛЕНТИНА КАРЛОВИЧА 

(30.01.1928 – 15.03.2018) 
 

 
15 березня 2018 року з нами не стало вельми-

шановного Валентина Карловича Мамутова, видат-
ного вченого в галузі господарського права, заслу-
женого діяча науки і техніки України, академіка 
НАН України, академіка НАПрН України, почес-
ного директора Інституту економіко-правових до-
сліджень НАН України, доктора юридичних наук, 
професора.  

Валентин Карлович Мамутов народився 30 січ-
ня 1928 р. в Одесі. Життєві обставини склалися так, 

що його родина переїхала до Свердловська, де він 
закінчив середню школу, а в 1949 р. – Свердлов- 
ський юридичний інститут за спеціалізацією «про-
курор».  

Після закінчення інституту Валентин Карлович 
вступає до аспірантури Ленінградського держав-
ного університету, одночасно займаючись держав-
ною службою та науково-дослідницькою роботою. 
Результати досліджень були подані в кандидатській 
(1956 р.) і докторській (1965 р.) дисертаціях, а також 
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у монографіях, низці науковий статей, підручниках 
з господарського права. 

З 1950 р. В.К. Мамутов працював державним 
арбітром у Державному арбітражі при Виконкомі 
Свердловської обласної Ради народних депутатів. З 
1956 р. очолював юридичні служби в Міністерстві 
будівництва підприємств вугільної промисловості, 
Донецькій раді народного господарства, Міністер-
стві вугільної промисловості УРСР. Брав активну 
участь у створенні в 1965 р. Донецького економіко-
правового науково-навчального центру, в 1969 р. – 
Інституту економіки промисловості АН УРСР, за-
ступником директора якого Валентин Карлович 
працював понад 20 років, і де заснував відділ еко-
номіко-правових досліджень.  

Все своє життя Валентин Карлович Мамутов 
присвятив науковій і практичній діяльності з право-
вого регулювання економіки й удосконалення гос-
подарського законодавства. Його науковий доробок 
налічує понад 900 праць, надрукованих в українсь-
ких і зарубіжних виданнях. 

Значна й найбільш плідна частина життя Ва-
лентина Карловича присвячена Інституту еко-
номіко-правових досліджень НАН України, який він 
організував у 1992 р. і очолював багато років, відда-
ючи всі свої сили його становленню, розвитку й про-
цвітанню. З його ім’ям пов’язане створення в інсти-
туті наукових шкіл, які займаються дослідженням 
економіко-правових проблем, розробкою методики 
економіко-правової оцінки збитку внаслідок не-
раціонального використання природних ресурсів та 
методології вдосконалення  правового регулювання 
господарської діяльності в умовах адаптації націо-
нального господарського законодавства до права ЄС 
тощо. 

Дослідницьку роботу В.К. Мамутов успішно 
поєднував із науково-організаційною і суспільною 
діяльністю – він був членом Ради Спілки юристів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

України, Комісії Кабінету Міністрів України з еко-
номічної реформи, Соціально-економічної ради при 
Президентові України, Міжнародного комерційного 
арбітражного суду, Президії НАПрН України, бюро 
Відділення економіки НАН України, головою До-
нецького регіонального наукового центру НАПрН 
України, Координаційного бюро з господарського 
права НАПрН України, Експертної ради ВАК 
України з юридичних наук, заступником голови До-
нецького наукового центру НАН та МОН України. 

Він очолив спеціалізовану вчену раду з присуд-
ження наукових ступенів доктора юридичних та 
економічних наук при Інституті економіко-право-
вих досліджень НАН України. Не шкодуючи часу й 
сил, всі свої навички, вміння, знання та багаторічний 
досвід В.К. Мамутов віддавав своїм учням і 
послідовникам, серед яких 40 докторів і кандидатів 
наук. 

Наукові досягнення Валентина Карловича Ма-
мутова дістали високу оцінку вітчизняної та світової 
громадськості, українського уряду. Вчений нагород-
жений почесною грамотою Верховної Ради УРСР 
(1978, 1988), орденом Дружби народів (1981), 
премією АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера (1982), ме-
даллю «Ветеран праці» (1984), медаллю «10 років 
незалежності України» (2001), Почесною грамотою 
Верховної Ради України (2003), Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України (2003), орденом 
князя Ярослава Мудрого V, IV та III ступенів (2003, 
2008, 2012), почесною відзнакою Міністерства ву-
гільної промисловості України «Шахтарська слава» 
(2003), почесною відзнакою Асоціації працівників 
України «За честь і професійну гідність» (2009) та 
ін. 

Валентин Карлович Мамутов залишиться для 
нас гарною, щирою, доброю, самовідданою люди-
ною, готовою кожному допомогти у складній ситу-
ації. 

Вічна йому пам'ять!  
 
 
 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 

Редколегія журналу 
«Економічний вісник Донбасу» 

 
 
 
 
 
 
 

  


