
НАШІ  ЮВІЛЯРИ 

 

2012/№2 225 
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ДО 75-РІЧЧЯ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  
ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ, 

АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА АМОШИ 
 

Ім’я талановитого вченого, вмілого організатора та 
наукового керівника добре відоме як в Україні, так і по 
за її межами. Директор Інституту економіки промисло-
вості НАН України, Президент академії економічних 
наук України, директор спільного Навчально-наукового 
інституту економіки промислового розвитку Національ-
ного гірничого університету МОН України і Інституту 
економіки промисловості НАН України, завідувач кафе-
дри «Менеджмент і господарське право» Донецького 
національного технічного університету. Його перу при-
належить більш ніж 600 наукових праць, у тому числі 
десятки особистих та колективних монографій. Олександ 
Іванович Амоша є головним редактором науково-
практичного журналу НАН України «Економіка промис-
ловості», член редколегій багатьох відомих та авторите-
тних економічних видань. 

Амоша Олександр Іванович народився у 1937 р. в 
м. Горлівка Донецької області. Закінчив Донецький полі-
технічний інститут у 1960 р., працював на вугільних ша-
хтах. З 1960 по 1963 р. – в Інституті гірничої справи 
ім. М.М. Федорова АН УРСР, потім внаслідок реформу-
вання Академії наук був переведений у Донецький нау-
ково-дослідний вугільний інститут, з 1970 р. працює в 
ІЕП НАН України та обіймає посаду вченого секретаря 
Донецького наукового центру АН УРСР. З 1975 р. він 
організатор – завідувач унікального наукового відділу 
економічних проблем охорони праці в ІЕП НАН Украї-
ни, з 1985 р. – заступник директора інституту з наукової 
роботи, з 1995 р. – директор інституту.  

Олександр Іванович Амоша у 1966 році захистив 
кандидатську, а в 1983 році – докторську дисертації, з 
1997 р. – член-кореспондент, а з 2003 р. – академік НАН 
України.  

Він відомий вчений з економічних та соціальних 
проблем промислового виробництва, економіки та охо-
рони праці, екологічних проблем, науково-технічного та 
інноваційного розвитку, вирішення конкретних науково-
практичних завдань у провідних галузях економіки на 
державному, регіональному та галузевому рівнях. 

Олександр Іванович Амоша – заслужений діяч нау-
ки і техніки України, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, премій НАН України імені 
О.Г. Шліхтера, М.І. Туган-Барановського, М.В. Птухи, 
відмінник освіти України. У 2009 р. був нагороджений 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеню. За вагомі наукові ре-
зультати нагороджений Почесними грамотами Верхов-
ної Ради України, неодноразово Президії Національної 
академії наук, Донецької обласної ради та Донецької 
обласної державної адміністрації, Донецької, Макіївської 
та інших міських та районних рад. Його праця відзначе-
на почесними грамотами та нагрудними знаками Мініс-
терства фінансів України, Мінпаливенерго та Мінвугле-
прому України, Мінекоресурсів, Служби безпеки, Держ-
турадміністрації України та ін. О.І. Амошу обрано чле-
ном авторитетних академічних асоціацій та клубів. Він 
багато років обирався головою або членом громадських 
інститутських, районних та міських організацій.  

Під керівництвом О.І. Амоши інститут постійно на-
дає центральним і регіональним органам влади науково-
методичну допомогу у вирішенні найважливіших еконо-

мічних питань державотворення, проблем економічного і 
соціального розвитку промисловості, окремих галузей і 
регіонів країни. Протягом останніх років інститут вико-
нав цілу низку наукових розробок, зокрема прийняв 
участь у розробці значної кількості проектів законів, 
програмних документів по вирішенню разом з галузевим 
керівництвом та науковцями загальних і конкретних 
проблем стабілізації та збалансованого розвитку базових 
галузей економіки, комплексної реструктуризації проми-
словості України, інвестиційно-інноваційного забезпе-
чення реформ у промисловості, економічного механізму 
стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу, 
гуманізації соціальних наслідків реструктуризації підп-
риємств. Ці дослідження забезпечують реальну участь 
Національної академії наук у проведенні особливо важ-
ливих для економіки України прогнозно-аналітичних 
досліджень, розробки механізмів вирішення сучасних 
економічних та соціальних проблем розвитку країни. 

За результатами досліджень інституту тільки за 
останні 10 років підготовлено і опубліковано 60 моног-
рафій, декілька десятків збірників наукових праць, мате-
ріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій. Під-
готовлено і подано вищим державним і регіональним 
органам управління, громадським організаціям, підпри-
ємствам більше 500 наукових розробок. Суттєвим є і 
внесок інституту і особисто О.І. Амоши в підготовку 
наукових кадрів економістів вищої кваліфікації. 

Керований О.І. Амошею Інститут економіки про-
мисловості НАН України знають у державі як визнаний 
методологічний та науково-організаційний центр з еко-
номіки промисловості та соціальної політики, який 
спрямовує свою діяльність на розробку фундаменталь-
них та вирішення практичних проблем з державного 
управління та регулювання виробничої сфери, поліп-
шення господарського механізму і корпоративного 
управління, опрацювання концептуальних засад промис-
лової політики, інтенсифікації інноваційних та інвести-
ційних процесів, регіонального промислового та соціа-
льного розвитку, дослідження комплексних соціально-
економічних проблем і реалізації ефективної соціальної 
та екологічної політики в державі та регіоні. 

Олександр Іванович Амоша веде плідну роботу з 
науковою молоддю, бере активну участь у підготовці 
кандидатів і докторів наук, атестації кадрів вищої квалі-
фікації. Серед його учнів більше 60 докторів і кандидатів 
наук. 

Олександр Іванович Амоша – людина широкого 
кругозору, демократичних поглядів та переконань, тала-
новитий вчений, вмілий організатор та науковий керів-
ник. Свій 75-річний ювілей вчений зустрічає сповнений 
енергії та нових творчих задумів. 

Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Олександр 
Іванович, зі знаменною датою, зичимо міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, творчої наснаги і нових науко-
вих звершень. 

 
Президія Академії економічних наук України 

Колектив Інституту економіки промисловості 
НАН України 
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