НАШІ ЮВІЛЯРИ

Члену редакційної колегії наукового журналу
«Економічний вісник Донбасу»,
професору кафедри менеджменту Луганського
національного університету (ЛНУ) імені Тараса Шевченка,
доктору економічних наук, професору –
КОЛОСОВУ АНДРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ – 75!
У своєму трудовому житті Андрій Миколайович поєднує практичну роботу з науково-дослідницькою діяльністю. Почавши працювати на передовому у ті часи підприємстві – Луганському заводі
електронного машинобудування – спочатку токарем, контролером, майстром ВТК, а потім інженером-технологом відділу Головного технологу, з
1970 року він переходить працювати у науково-дослідний сектор (НДС) Луганського машинобудівного інституту спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником кафедри організації
та планування виробництва. Протягом 25 років він
очолює виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт за замовленнями десятків підприємств, впроваджуючи наукові результати у практичну діяльність.
З 1977 року вступає до аспірантури Ленінградського інституту точної механіки і оптики (ЛІТМО),
яку завершує захистом дисертації на отримання наукового ступеня кандидата економічних наук в Спеціалізованій раді при Ленінградському інженерноекономічному інституті (ЛІЕІ) імені П. Тольятті у
1980 році. У подальшому працює старшим викладачем, доцентом кафедри менеджменту Східноукраїнського національного університету (СНУ) імені Володимира Даля, у 1984 році отримує вчене звання
доцента.
Після захисту в 2011 році дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
працює професором кафедри менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а з 2013 року – професором кафедри
менеджменту ЛНУ імені Тараса Шевченка.
Основні напрями роботи А.М. Колосова як науковця – організація та управління підприємствами,
загальний менеджмент. У відповідності з процесами
науково-технічних перетворень у галузі промислового виробництва, зокрема, у машинобудуванні, у
наукових працях Андрія Миколайовича знайшли
вирішення багато питань групової організації виробництва (у 70-80-ті роки), обґрунтування створення й організації гнучких виробничих систем
(ГВС) (у 80-90-ті), розвитку внутрішньої децентралізації і корпоратизації підприємств на основі
оренди і приватизації (у 90-ті). Актуальні питання
вирішення проблем у даних наукових сферах опубліковано А.М. Колосовим ще в загальнодержавних
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Народився А.М. Колосов 29 листопада 1944
року в м. Луганську, куди його батька Миколу Семеновича Колосова було призначено на посаду завідувача відділу обкому КП(б)У відразу після визволення міста від німецьких окупантів, у якому він до
70-х років працював на посадах секретаря Виконкому обласної Ради депутатів трудящих, завідувача
обласного відділу соціального забезпечення. Мати
ювіляра, Соколова Мая Філіпівна, творчий працівник Луганської обласної філармонії, молодший брат
Сергій, нині покійний, був членом Спілки журналістів України.
Усе життя і діяльність А.М. Колосова пов’язана
з Луганськом, де він закінчив семирічну школу № 11
(у 1958 році), Луганський машинобудівний технікум (у 1962 році) і, уже почав працювати з 1962
року, – Луганський машинобудівний інститут (у
1970 році) з отриманням кваліфікації інженера-механіка.
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приділяє дослідженню економічного становища
Донбасу в умовах продовження збройного конфлікту, наслідків економічної блокади підприємств
на непідконтрольних Україні територіях Луганської
і Донецької областей, що працювали за українським
законодавством, умов реінтеграції економіки Донбасу до загального економічного простору країни,
зокрема, перспективи запровадження для відновлення Донбасу міжнародного фінансового пулу у
вигляді так званого «Маршал-плану» для Донбасу.
Основні наукові статті за даним напрямком опубліковано ним у журналі «Економічний вісник Донбасу».
У якості викладача – професора кафедри менеджменту – А.М. Колосов володіє викладацькими
компетенціями з широкого спектру навчальних дисциплін за напрямом 07 «Управління та адміністрування», а саме: «Теорія організацій», «Організація
діяльності», «Виробничий (операційний) менеджмент», «Планування» та «Бізнес-планування», «Менеджмент», «Управління проектами», «Основи наукових досліджень», «Економічне управління підприємством», «Підприємництво» та ін. Має багаторічний досвід з проведення ділових ігор, проблемних лекцій, консультацій підприємств та організацій
за проблематикою управління та організації їх діяльності. Сумлінну працю ювіляра відзначено численними подяками та грамотами, зокрема, і від імені
Міністерства освіти і науки України.
Маючи за плечима більше 57 років трудового
стажу, А.М. Колосов, автор біля 200 опублікованих
наукових праць, продовжує активну наукову й викладацьку діяльність, керує аспірантурою з підготовки докторів філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», консультує підприємства, організації та
підприємців з актуальних питань сучасної виробничої та управлінської діяльності.
Наукова громадськість, колеги, друзі, учні
щиро вітають Андрія Миколайовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я та творчої наснаги
і невичерпної енергії для нових наукових звершень.

науково-виробничих журналах колишнього СРСР
у 80-90-ті роки.
Актуальні для свого часу питання оперативного управління виробництвом опубліковані ще в
монографії 1987 року (Оперативное управление
производством : Опыт разработки и совершенствования систем. – М.: Экономика, 1987. – 120 с.), яка
отримала масового читача й мала значний вплив на
формування науково-методологічних основ оперативного управління виробництвом. У 1991 році ним
опублікований один із перших в Україні навчальних
посібників з питань організації і економіки гнучких
виробничих систем (Организация и экономика гибкого автоматизированного производства : [учебн.
пособ.] К.: Выща шк., 1991. – 167 с.). Поряд із суто
науковою працею А.М. Колосов брав участь у міжнародних проектах щодо розробки концепції організації першого гнучкого автоматизованого підприємства на базі верстатобудівного заводу (у 19911992 рр.), концепції організації виробництва в умовах сучасної інноваційної економіки (за завданнями
програми Міжнародної академії науки і практики
організації виробництва у 1991-2011 рр.).
Опрацювання питань сучасної організації та
управління діяльністю підприємств отримало завершену форму в наукових монографіях А.М. Колосова
«Адаптивная организация деятельности предприятия. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2008. –
440 с.», «Організаційна поведінка підприємства в
умовах мінливого середовища (150 питань теорії
і практики організації). – Луганськ: Вид-во СНУ
ім. В. Даля, 2010. – 344 с.», «Управління стійкістю
підприємства. – Старобільськ: Вид-во Держ. закл.
«Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2016. –
336 с.»; навчальних посібниках «Теорія організації. – Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – Луганск : Елтон-2, 2014. – 212 с.», «Економічне управління підприємством. – Старобільськ:
Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса
Шевченка», 2015. – 352 с.» та ін.
Знаходячись разом зі своїм переміщеним університетом в Україні, А.М. Колосов значну увагу

Вчена рада Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Редколегія журналу
«Економічний вісник Донбасу»

Економічний вісник Донбасу № 3(57), 2019

307

