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22 січня 2012 року пішла із життя видатна людина, вчений у галузі економіки та управління, 

організатор науки, академік — засновник Академії економічних наук України.

ОДІНЦОВА Галина Сергіївна народилась 22 серпня 1937 року на Далекому Сході, але своїм рід-

ним містом завжди вважала Ізюм Харківської області, де пройшли її дитячі та шкільні роки. Після 

закінчення з відзнакою хіміко-технологічного технікуму за спеціальністю «Планування на підпри-

ємствах машинобудівної промисловості» у 1958 р. розпочала трудову діяльність на виробництві, де 

пройшла шлях від учня збірника до інженера з планування на Ізюмському приладобудівному заводі 

ім. Ф. Е. Дзержинського.

У 1964 році без відриву від виробництва закінчила машинобудівний факультет Харківського 

інженерно-економічного інституту і в 1965 році вступила до аспірантури. Після закінчення аспі-

рантури працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри організації і планування 

машинобудівельної промисловості в цьому ж Інституті.

З 1975 по 1996 рік продовжила трудову діяльність в Харківському відділенні Інституту економі-

ки Академії наук України на посадах в. о. завідувача, завідувача відділу економічних проблем удо-

сконалення організації виробництва та управління, де під її керівництвом і безпосередній участі 

було здійснено фундаментальні, науково-прикладні та методичні розробки, створено наукову шко-

лу, якою внесено вагомий вклад у розвиток теорії та практики управління.

З моменту створення Харківського регіонального інституту державного управління Національ-

ної академії державного управління при Президентові України в 1996 році була ідейним натхненни-

ком розвитку вітчизняної науки «Державне управління». Вона зробила вагомий внесок у розвиток 

навчального закладу, високопрофесійно здійснювала організаційну і викладацьку діяльність з під-

готовки керівного складу державної служби.

У творчому доробку Г. С. Одінцової близько 300 наукових та навчально-методичних праць, в 

тому числі 13 монографій (з них 2 – одноосібні) та 2 навчальні посібники. Вона підготувала 21 кан-

дидата наук та трьох докторів наук. Г. С. Одінцова користувалася заслуженим авторитетом та по-

вагою серед наукової спільноти. Мала численні наукові зв’язки і співпрацювала з вченими Канади, 

Франції, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі та інших країн світу. Була членом багатьох міжнарод-

них і національних наукових товариств, рад та комісій.

Вона поєднувала у своїй особі блискучого вченого, видатного організатора науки та відомого 

громадського діяча. За видатні наукові та науково-організаційні досягнення Г. С. Одінцову було 

відзначено низкою нагород: Грамотою об’єднаного комітету профспілки АН УРСР (1987 р.), Грамо-

тою Президента України (2000 р.), «Золотою медаллю» ім. М. І. Туган-Барановського АЕН України 

(2002 р.), почесними грамотами голів Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської обласних 

державних адміністрацій і обласних рад.

Всі, кому довелось працювати з Г. С. Одінцовою, знали її не лише як талановитого вченого і 

організатора, вимогливого керівника, а й як чуйну, щиру людину, здатну завжди зрозуміти інших 

і прийти на допомогу. Звістка про її передчасну смерть спричинила невгамовний біль всім, кому 

доля дарувала нагоду зустрічатися і працювати з цією чудовою і мудрою людиною.
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