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Ю в і л е ї

Академіку В. К. Мамутову – 85 років 

30 січня 2013 року виповнилося 85 років від 
дня народження і 65 років трудової, наукової, 
педагогічної та громадської діяльності дійсного члена 
Національної академії наук України та академіка 
Академії правових наук України, професора, доктора 
юридичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки 
України, директора Інституту економіко-правових 
досліджень НАН України Валентина Карловича 
Мамутова.

Народився В. К. Мамутов в Одесі. Юридичний 
інститут закінчив у Свердловську. Там же розпочав 
свою професійну діяльність у Державному арбітражі 
при виконкомі Свердловської обласної ради.

З 1956 р.  трудова та наукова д іяль-
ність В. К. Мамутова тісно пов’язана з Донецьким 
краєм. Він очолював юридичні відділи Міністерства 

будівництва підприємств вугільної промисловості УРСР, Донецького раднаргоспу, 
Міністерства вугільної промисловості УРСР. 

Поєднуючи практичну діяльність з науковою, Валентин Карлович у 1956 р. 
захищає кандидатську, а в 1965 р. – докторську дисертацію.

З 1966 р. його діяльність пов’язана Національною академію наук України. 
Він працює заступником керівника і завідувачем економіко-правового сектору 
Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР. У 1969 р. стає заступником 
директора з наукової роботи і завідувачем відділу економіко-правових проблем 
Інституту економіки промисловості АН УРСР, створеного на базі відділення 
Інституту економіки. 

У 1972 р. вченого обирають членом-кореспондентом, а в 1988 р. – дійсним 
членом Академії наук УРСР. У січні 1992 р. згідно з постановою Президії АН 
УРСР він організовує та очолює Інститут економіко-правових досліджень.

Наукові дослідження В. К. Мамутова — це, власне, новий міждисциплінарний 
напрям у сучасному суспільствознавстві, який розвинувся на базі теорії 
господарського права і зорієнтований на організацію правової роботи в народному 
господарстві. На основі виконаних під керівництвом В. К. Мамутова і за його 
особистою участю досліджень підготовлено цикл методик, інструкцій, положень, 
що знайшли відображення у нормативних актах і використовуються на практиці.

Валентин Карлович виконав цикл робіт із проблем регіонального управління, 
з правових питань технічного прогресу, правового забезпечення автоматизованих 
систем керування, впровадження передового досвіду, планування, родинної 
оренди у сільському господарстві, рекреаційного забезпечення промисловості. Але 
головними для нього продовжують залишатися проблеми права у господарській 
діяльності. 

Важливим досягненням ученого  стало те, що господарське право було вклю-
чено до переліку наукових юридичних дисциплін, розгорнулася підготовка нау-
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ково-педагогічних кадрів за цією спеціальністю. Дослідження на стику економічної 
та юридичної наук сприяли їх взаємопроникненню і взаємозбагаченню. 

Протягом 1991-2002 рр. В.К. Мамутов, виконуючи доручення Верховної Ради 
і Кабінету Міністрів України, керує роботою з підготовки проекту Господарського 
(Комерційного) кодексу України, який був прийнятий Верховною Радою і введений 
у дію. 

Наприкінці 90-х років учений зосереджує увагу на проблемах детінізації і 
декриміналізації економіки. 

Особливо вагомий внесок він зробив у наукове обґрунтування створення 
спеціальних економічних зон, а також мережі територій пріоритетного розвитку 
в Донбасі. 

В. К. Мамутов — автор понад 650 наукових праць, у тому числі 24 монографій, 
4 підручників для вищих навчальних закладів. Під його керівництвом захищено 
понад 40 кандидатських і докторських дисертацій.

Загальна спрямованість діяльності вченого та її вплив на розвиток науки 
й підготовку кадрів вищої кваліфікації дають підстави говорити про Донецьку 
школу господарського права. З ініціативи В. К. Мамутова на базі Інституту 
економіко-правових досліджень НАН України створено Наукову раду з економіко-
правових проблем розвитку міст України. Тут працює також Координаційне бюро 
Академії правових наук України з проблем господарського і комерційного права, 
спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 
«Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Фундаментальні дослідження і прикладні розробки Валентина Карловича 
широко відомі в наукових колах як в Україні, так і за кордоном. Наукова і 
практична діяльність академіка В. К. Мамутова сприяє зростанню рівня правової 
культури, підвищенню престижу юридичної служби в народному господарстві.

Цим масштабним завданням підпорядкована також науково-організаційна і 
громадська діяльність В. К. Мамутова. Він є членом Президії Академії правових 
наук України, членом бюро Відділення економіки НАН України, заступником 
голови Донецького наукового центру, членом редколегій багатьох журналів.

Українська держава і наукова громадськість гідно оцінили наукову, науково-
організаційну та педагогічну діяльність В. К. Мамутова. Він – лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, 
нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V, ІV та ІІІ ступенів, багатьма 
медалями та іншими відзнаками.

Сердечно вітаючи ювіляра з 85-річчям,  бажаємо йому доброго здоров’я 
і благополуччя,  довгих років життя,  нових творчих звершень.
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