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16 січня 2009 р. відсвяткував свій 
75-й День народження Тищенко 
Олександр Миколайович, доктор 
економічних наук, професор, заступник 
директора  
з наукової роботи Науково-дослідного 
центру індустріальних проблем розвитку 
НАН України, член експертної ради Ви-
щої атестаційної комісії України.   

Олександром Миколайовичем прой-
дено великий науковий шлях: навчання в 
Харківському політехнічному інституті 
за фахом «Технологія машинобудування» 
поєднувалося з роботою у проектному 
інституті «Укрдіпроважмаш», робота в 
Державному інституті праці і соціально-
економічних досліджень, на посадах від 
старшого наукового співробітника до 
завідувача лабораторії, з навчанням в 
аспірантурі Харківського інженерно-
економічного інституту. У 1979 р. 
Олександр Миколайович захистив 
дисертацію і здобув науковий ступінь 
кандидата економічних наук. У 1984 р. 

одержав наукове звання старшого 
наукового співробітника. У 1991 р. 
захистив дисертацію та здобув науковий 
ступінь доктора економічних наук. У 
2003 р. одержав вчене звання професора. 

Сфера наукових інтересів О.М. Ти-
щенка різноманітна: стратегія розвитку 
держави і регіонів, конкурентоспромож-
ність, макроекономічна політика, сучасні 
проблеми оподаткування, аналіз станов-
лення наукових шкіл в українській еко-
номічній науці.  

Олександр Миколайович є автором 
292 наукових робіт, із них 60 моногра-
фій1. На окрему увагу заслуговує робота 
О.М. Тищенка з виховання професорсь-
ко-викладацьких кадрів і молодих уче-
них, під його керівництвом захистилося 5 
кандидатів економічних наук, а також 
були опубліковані спеціалізовані посіб-
ники з методики написання і захисту ди-
сертацій2.  
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Завдяки високій методичній та 
педагогічній майстерності, глибоким на-
уковим знанням, сумлінній праці 
Олександр Миколайович зробив вагомий 
внесок у підготовку економістів для 
багатьох галузей промисловості, а також 
наукових кадрів вищої кваліфікації, 
працюючи в експертній раді ВАК 
України. Великою пошаною і авто-
ритетом користується Олександр 
Миколайович у колег і студентів. 
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Шановний Олександре Миколайо-
вичу! Прийміть найщиріші та сердечні 
привітання із Днем народження! Ваш 
професіоналізм, цілеспрямованість, уваж-
не ставлення до будь-яких проблем, 
працездатність і розсудливість вигідно 
відрізняють Вас як талановитого 
організатора й авторитетного наукового 
керівника. Дозвольте побажати Вам 
зберегти запас здоров'я, душевних сил і 
оптимізму. Успіхів і удачі Вам у всіх 
Ваших справах і починаннях. Щастя, 
добра і благополуччя Вам і Вашим 
близьким. 
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