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НЕКРОЛОГ 

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ 
 

Українська економічна наука понесла важку 
втрату, 3 серпня 2014 року пішов з життя Станіслав 
Федорович Поважний – видатний управлінець, блис-
кучий вчений, талановитий педагог, високо ерудова-
ний лектор, прекрасний вчитель і чудова людина, за-
сновник, ректор, Почесний ректор Донецької держав-
ної академії управління. Станіслав Федорович – Герой 
України, доктор економічних наук, професор, член-
кореспондент АПН України, Заслужений працівник 
народної освіти України, Почесний громадянин міста 
Донецька, Почесний громадянин Донецької області, 
академік-засновник Академії економічних наук Укра-
їни, член редколегії журналу «Вісник економічної 
науки України», кавалер багатьох орденів та медалей. 

Станіслав Федорович Поважний народився 21 
січня 1938 року в місті Ворошиловграді. У 1945 році 
вступив до середньої школи № 35 міста Донецька, 
яку закінчив в 1955 році. В цьому ж році вступив 
до Донецького політехнічного інституту на гірничий 
факультет. У 1961 році закінчив інститут і отримав 
диплом гірничого інженера-електромеханіка. 

Трудова діяльність Станіслава Федоровича роз-
почалася на шахті № 30 тресту «Рутченкововугілля» 
(1956−1957), потім на шахті «Центрально-Заводська» 
тресту «Куйбишеввугілля» (1957− 1962). Починаючи 
з 1962 по 1964 рр. Станіслав Федорович служив 
в рядах Радянської Армії. Після армії перебував 
на комсомольській і партійній роботах в Куйбишевсь-
кому райкомі комсомолу (1965−1966), Донецькому 
міськкомі комсомолу (1966−1972), Куйбишевському 
райкомі Компартії України (1972−1975), Пролетарсь-
кому райкомі КП України (1975−1978), Донецькому 
міськкомі КП Україна (1978−1986), Донецькому об-
комі КП України (1986−1988). 

Працював директором Донецького інституту пі-
двищення кваліфікації керівних працівників і фахівців 
вугільної промисловості України (1988− 1992). За 
ініціативи Станіслава Федоровича на базі Інституту 
підвищення кваліфікації керівних працівників і фахі-
вців Держвуглепрому України в червні 1992 року бу-
ло створена Донецьку державну академію управління 
(з 2004 року – Донецький державний університет 
управління), першим ректором якої і став Станіслав 
Федорович. 

Заслуги Станіслава Федоровича Поважного 
по праву відзначені державними та відомчими наго-
родами: 

• Звання Герой України з врученням ордена 
Держави (24 серпня 2013) – за визначний особистий 
внесок у розвиток національної освіти, зміцнення на-
укового потенціалу Української держави, багаторічну 
сумлінну працю. 

 
 
 

• Орден «За заслуги» I ст. (20 серпня 2007) – за 
значний особистий внесок у соціально-економічний, 
культурний розвиток Української держави, вагомі 
трудові досягнення та з нагоди 16-ї річниці незалеж-
ності України. 

• Орден «За заслуги» II ст. (30 серпня 2002) – 
за вагомий особистий внесок у підготовку висококва-
ліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і 
педагогічну діяльність. 

• Орден «За заслуги» II ст. (17 жовтня 1997) – 
за значний особистий внесок у формування нових 
економічних засад суспільства, вагомі здобутки 
у професійній діяльності. 

• Два ордени Трудового Червоного Прапора 
(1971, 1985 рр.), орден «Знак Пошани» (1977 р.). 

• Заслужений працівник культури Української 
РСР (1980). 

• Заслужений працівник народної освіти України 
(28 листопада 1995) – за значний особистий внесок у 
розвиток національної освіти, впровадження нових 
методів навчання і виховання молоді. 

• Відзнака Президента України – ювілейна ме-
даль «20 років незалежності України» (19 серпня 
2011) – за значний особистий внесок у соціально-
економічний, науково-технічний та культурно-освіт-
ній розвиток Української держави, вагомі трудові 
здобутки та багаторічну сумлінну працю. 

• Почесна грамота Кабінету Міністрів України 
(18 січня 2003) – за особистий внесок у розвиток осві-
ти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів 
та багаторічну сумлінну працю. 

• Знак «Шахтарська слава» 3-х ступенів. 
• Знак «Шахтарська доблесть» 3-х ступенів. 
• Почесний громадянин Донецька (2001) – 

за великий внесок у формування нових економічних 
основ, вагомі успіхи у професійній і громадській дія-
льності в м. Донецьку. 

• Золота медаль ім. М. Туган-Барановського 
(2001 р.). 

• Золота медаль ім. М. В. Ломоносова (2003 р.). 
• Золота медаль «За заслуги в освіті" (2002 р.), 

медаль «80 років НАН Україні" (1998 р.). 
• Нагорода Святого Володимира Академії наук 

вищої школи України (2007) 
Станіслав Федорович завжди був та залишиться 

для нас безперечним авторитетом і неперевершеним 
вчителем. Це велика втрата для вітчизняної економіч-
ної науки. Світла пам’ять збережеться в умах і серцях 
усіх, хто навчався у нього, знав його і працював разом 
з ним. 
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