НАШІ ЮВІЛЯРИ
До 75-річчя Президента Академії економічних наук України,
директора Інституту економіки промисловості НАН Укораїни, академіка НАН України

ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА АМОШІ
Ім’я талановитого вченого, вмілого організатора
та наукового керівника добре відоме і в Україні, і за її
межами. Директор Інституту економіки промисловості
НАН України, Президент академії економічних наук
України, директор спільного Навчально-наукового
інституту економіки промислового розвитку Національного гірничого університету МОН України та Інституту
економіки промисловості НАН України, завідувач
кафедри „Менеджмент і господарське право” Донецького національного технічного університету. Його перу
належить більш 600 наукових праць, у тому числі
десятки особистих та колективних монографій. Олександр Іванович Амоша є головним редактором науково-практичного журналу НАН України „Економіка
промисловості”, член редколегій багатьох відомих та
авторитетних економічних видань.
Амоша Олександр Іванович народився у 1937 р.
у м. Горлівка Донецької області. Закінчив Донецький
політехнічний інститут у 1960 р., працював на вугільних шахтах. З 1960 по 1963 р. – в Інституті гірничої
справи ім. М. М. Федорова АН УРСР, потім, унаслідок
реформування Академії наук, був переведений до
Донецького науково-дослідного вугільного інституту,
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 України, з 1985 р. – заступник директора інституту з наукової роботи, з 1995 р. –
директор інституту.
У 1966 р. Олександр Іванович Амоша 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 охорони
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
науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, премій НАН України
ім. 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 результати нагороджений Почесними
грамотами Верховної Ради України, неодноразово Президії Національної академії наук, Донецької обласної
ради та Донецької обласної державної адміністрації,

Донецької, Макіївської та інших міських та районних
рад. Його роботу відзначено почесними грамотами та
нагрудними знаками Міністерства фінансів України,
Мінпаливенерго та Мінвуглепрому України, Мінекоресурсів, Служби безпеки, Держтурадміністрації
України та ін. О. І. Амошу обрано членом авторитетних академічних асоціацій та клубів. Його багато років
обирали головою або членом громадських інститутських, районних та міських організацій.
Під керівництвом О. І. Амоші інститут постійно
надає центральним і регіональним органам влади
науково-методичну допомогу у вирішенні найважливіших економічних питань державотворення, проблем
економічного і соціального розвитку промисловості,
окремих галузей і регіонів країни. Протягом останніх
років інститут виконав цілу низку наукових розробок,
зокрема його представники взяли участь у розробці
значної кількості проектів законів, програмних документів з вирішення загальних і конкретних проблем
стабілізації та збалансованого розвитку базових галузей економіки, комплексної реструктуризації промисловості України, інвестиційно-інноваційного забезпечення реформ у промисловості, економічного механізму стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу, гуманізації соціальних наслідків реструктуризації підприємств. Ці дослідження забезпечують
реальну участь Національної академії наук у проведенні особливо важливих для економіки України
прогнозно-аналітичних досліджень, розробки механізмів вирішення сучасних економічних та соціальних
проблем розвитку країни.
За результатами досліджень інституту лише за
останні 10 років підготовлено і опубліковано 60 монографій, декілька десятків збірників наукових праць,
матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій. Підготовлено й подано вищим державним і
регіональним органам управління, громадським
організаціям, підприємствам більше 500 наукових розробок. Суттєвим є внесок інституту, зокрема,
О. І. Амоші в підготовку наукових кадрів економістів
вищої кваліфікації.
Інститут економіки промисловості НАН України,
який очолює О. І. Амоша визнаний методологічний
та науково-організаційний центр з економіки промисловості та соціальної політики, який спрямовує свою
діяльність на розробку фундаментальних та вирішення практичних проблем з державного управління та
регулювання виробничої сфери, поліпшення господарського механізму і корпоративного управління,
опрацювання концептуальних засад промислової
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