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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

ДО 85-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ  
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА АМОШІ 

4 серпня 2022 р. академік НАН України, доктор 
економічних наук, професор, почесний директор Ін-
ституту економіки промисловості НАН України 
Олександр Іванович Амоша зустріне свій черго-
вий ювілей ‒ йому виповниться 85 років. За цей  
час Олександр Іванович пройшов цікавий, наповне-
ний важливими подіями шлях, на якому здобув  
безумовне визнання не лише наукової спільноти, але 
і всього суспільства, тому що завжди залишався 
справжньою людиною.  

Олександр Іванович народився в Горлівці, 
вишу освіту здобув у Донецькому політехнічному 
інституті, кандидатську дисертацію захистив у До-
нецькому науково-дослідному вугільному інституті. 
Із 1970 р. до цього часу працює в Інституті еконо-
міки промисловості НАН України, де пройшов шлях 
від старшого наукового співробітника до директора. 

Посади, звання, премії, нагороди, які є відобра-
женням чеснот Олександра Івановича, можна пере-
лічувати досить довго. Згадаємо лише найбільш зна-
кові та вагомі з них: кандидат економічних наук 
(1966 р.), завідувач відділу економічних проблем 
охорони праці Інституту економіки промисловості 
НАН України (1976 р.), доктор економічних наук 
(1983 р.), заступник директора Інституту економіки 

промисловості НАН України (1985 р.), лауреат пре-
мії НАН України ім. О. Г. Шліхтера (1987 р.), ди- 
ректор Інституту економіки промисловості НАН 
України (1995 р.), член-кореспондент НАН України 
(1997 р.), завідувач кафедри «Менеджменту і госпо-
дарського права» Донецького національного техніч-
ного університету (1997 р.), «Заслужений діяч науки 
і техніки України» (1998 р.), «Відмінник освіти» 
(2000 р.), лауреат премії НАН України ім. М. І. Ту-
ган-Барановського (2002 р.), лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (2003 р.), лау-
реат премії НАН України ім. М. В. Птухи (2007 р.), 
кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2009 р.), 
президент Академії економічних наук України 
(2011 р.), почесний директор Інституту економіки 
промисловості НАН України (2022 р.). 

Олександр Іванович Амоша є членом редакцій-
них колегій провідних фахових видань у галузі еко-
номічних знань; головою науко-редакційної ради 
журналів «Економіка промисловості» та «Вісник 
економічної науки України»; головою міжнародної 
наукової ради журналу «Економічний вісник Дон-
басу»; членом редакційної колегії журналу «Еконо-
міка України».  
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Олександр Іванович Амоша – автор близько 
700 публікацій, присвячених різним аспектам еко-
номічної теорії та їх практичній імплементації на 
державному, регіональному, місцевому та бізнесо-
вому рівнях. Важливо відзначити, що наукова спад-
щина Олександра Івановича активно використову-
ється сучасними дослідниками, про що свідчить ви-
сокий індекс Хірша на платформі «Академія Гугл» 
(Google Scholar), який дорівнює 30, а загальна кіль-
кість цитат перевищує 3600. Як бачимо, Олександр 
Іванович залишається інноватором, крокує в ногу з 
часом сам і веде за собою інших.  

Також Олександр Іванович постійно опікується 
вихованням наукової молоді, становленням нового 
покоління науковців. Лише протягом 2021 р. в Ін-
ституті було захищено дві докторські дисертації, де 
О. І. Амоша був науковим консультантом. За своє  

тривале наукове життя майже 70 разів брав участь у 
захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня як 
науковий керівник або науковий консультант.  

Високі наукові досягнення, численна наукова 
школа, визнання колег і суспільства – це кращі по-
дарунки до дня народження! 

Колектив Інституту економіки промисловості 
НАН України, Вчена рада Луганського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка, науково-редак-
ційна рада, редакційна колегія, автори та читачі  
журналу щиро вітають Олександра Івановича 
Амошу з ювілеєм і сподіваються побачити на сто- 
рінках журналу ще не одну захопливу, оригінальну, 
проривну наукову статтю вельмишановного Олек-
сандра Івановича. Бажаємо багатьох років активного 
творчого життя!  

Колектив і вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного   
університету імені Тараса Шевченка, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 


