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Галина Сергіївна Одінцова народилася 22 серп-
ня 1937 р. на Далекому Сході (Приморський край),
але своїм рідним містом вважає Ізюм Харківської
області, куди переїхала її сім’я, коли вона була ще не-
мовлям. Саме тут пройшли її дитячі роки (за винятком
періоду евакуації на Урал під час війни), тут вона з
медаллю закінчила середню школу.

Після закінчення з відзнакою хіміко-технологіч-
ного технікуму за спеціальністю «Планування на
підприємствах машинобудівної промисловості»
(м. Шостка Сумської області) в 1958 р. розпочала тру-
дову діяльність у м. Ізюм на приладобудівному заводі
ім. Ф.Е. Дзержинського, де ще з довоєнних часів пра-
цював її батько — Жуліхін Сергій Григорович (почес-
ний громадянин м. Ізюма), а пізніше — старша сест-
ра, молодший брат, інші численні представники їхньої
великої родини.

У 1964 р. без відриву від виробництва Г.С. Оді-
нцова, екстерном опанувавши навчальну програму
п’ятого та шостого курсів, достроково закінчила Хар-
ківський інженерно-економічний інститут, після чого
їй було запропоновано вступити до аспірантури.

У 1969 р. вона успішно захистила кандидатську
дисертацію і подальше життя присвятила науково-пе-
дагогічній діяльності. У 1983 р. Г.С. Одінцова захис-
тила докторську дисертацію, а в 1988 р. їй було при-
своєно вчене звання професора. З 1993 р. вона є ака-
деміком-засновником Академії економічних наук Ук-
раїни і протягом 14 років — керівником її Північно-
Східного регіонального центру. Загальний трудовий
стаж роботи Г.С. Одінцової складає 49 років, з них
одинадцять — у Харківському регіональному інсти-
туті державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України, де під
її керівництвом було створено кафедру державного
управління та менеджменту.

Галина Сергіївна Одінцова — автор близько 300
наукових і навчально-методичних праць, у тому числі

12 монографій (з яких 2 — одноосібні), навчального
посібника «Державне управління та менеджмент».
Підготувала 18 кандидатів наук (з них 14 — у галузі
економіки і 4 — державного управління) та 2 док-
торів наук з державного управління. Протягом дов-
гих років працювала в складі спеціалізованих учених
рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій
у Харківському національному економічному універ-
ситеті, Північно-Східному науковому центрі НАН Ук-
раїни, Національній академії державного управління
при Президентові України, Харківському регіональ-
ному інституті державного управління НАДУ та в
складі експертної ради з державного управління ВАК
України.

Її сумлінна багаторічна праця відзначена низкою
нагород: Грамотою об’єднаного комітету профспілки
АН УРСР (1987), Грамотою Президента України
(2000), Золотою медаллю ім. М.І. Туган-Баранов-
ського Академії економічних наук України (2002), юв-
ілейною медаллю до 200-річчя заснування Кобеляць-
кого повіту (2003), почесними грамотами голів Хар-
ківської, Луганської, Полтавської та Сумської облас-
них державних адміністрацій і обласних рад за ваго-
мий внесок у розвиток науки державного управління,
плідну педагогічну діяльність та підготовку нової ге-
нерації державних службовців.

Професіоналізм Галини Сергіївни Одінцової, ха-
ризматичні риси, до яких перш за все слід віднести
високий рівень комунікабельності, незгасаючий оп-
тимізм, тонке почуття гумору, завжди впливали на
створення сприятливого мікроклімату в тих колекти-
вах, де їй доводилося працювати, надавали можливість
органічно поєднувати ролі формального й неформаль-
ного лідера. За це її поважають і цінують колеги, од-
нодумці, друзі.
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ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ОДІНЦОВУ ГАЛИНУ СЕРГІЇВНУ!


