Фільштейн Леонід Михайлович
Фільштейн Леонід Михайлович, доктор економічних
наук, професор Кіровоградського національного технічного
університету.
Народився 10 червня 1926 року в смт Устинівка
Кіровоградської області. Закінчив Одеський кредитноекономічний інститут.
Свою трудову діяльність розпочав у 1947 році і все
своє життя пропрацював у Кіровоградській області.
Пройшов довгий і надзвичайно плідний життєвий
шлях, зробивши неоціненний внесок у розвиток
економічної
науки
та
високоякісної
підготовки
управлінських та економічних кадрів нашої області й України в цілому.
В Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування ( нині національний технічний університет) працює з 1975 року по теперішній час.
За безпосередньої участі Фільштейна Л.М. вперше у 1987 році (тоді ще в інституті
сільськогосподарського машинобудування) було створено економічний факультет та
розпочато підготовку економічних кадрів. У 1992 році при економічному факультеті
було відкрито аспірантуру, а в 1996 році було відкрито докторантуру з управління
трудовими ресурсами, економіки праці. При університеті було створено спеціалізовану
вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук, де Леонід Михайлович був першим головою.
Основними здобутками Леоніда Михайловича є підготовка фахівців з вищою
освітою в області, створення осередку Академії економічних наук в області. Професор
Фільштейн Л.М. особисто підготував 27 кандидатів економічних наук, які успішно
продовжили свою професійну кар’єру у вищих навчальних закладах міста, органах
місцевого самоврядування, на керівних посадах підприємств, установ та організацій
області й України в цілому.
Все своє життя Фільштейн Л.М. займався науковою роботою, він є автором 349
наукових праць, 9 монографій та 9 підручників. Під його керівництвом виконано більше
40 науково-дослідних робіт.
Леонід Михайлович тривалий час був відповідальним редактором наукових
збірників з демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики.
Він користується заслуженим авторитетом у студентів, викладачів та
співробітників університету, громадськості міста, області.
Фільштейн Л.М. бере активну участь у громадському житті: він є дійсним членом
Академії Економічних наук України, член редколегії Бюлетеню, ініціатором і
виконавцем ґрунтовних наукових досліджень за тематикою Національної служби
посередництва і примирення. Неодноразово обирався депутатом Кіровської районної
ради.

Леонід Михайлович - учасник Великої Вітчизняної війни. Має 5 орденів і 15
медалей, 6 Почесних знаків. Фільштейн Л.М. - “Відмінник освіти України” (1996),
“Заслужений працівник народної освіти України” (1992), нагороджений відзнакою
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради “За заслуги” І ступеня (2006).
Рішенням Кіровоградської міської ради 16 вересня 2016 року Фільштейну Леоніду
Михайловичу присвоєно звання “Почесний громадянин міста”.

