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НЕКРОЛОГ

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

Українська економічна наука зазнала
важкої втрати: 9 серпня 2015 р. пішов з жит-
тя Григорій Антонович Семенов – видатний
учений, талановитий педагог, високо ерудо-
ваний лектор, прекрасний учитель і чудова
людина, голова Запорізького відділення
академії економічних наук України, академік
Міжнародної академії оригінальних ідей
(м. Київ, 1993 р.) і академік-засновник Ака-
демії економічних наук України (1993 р.).

Семенов Григорій Антонович народив-
ся 26 серпня 1939 р., у с. Кінські Роздори
Запорізької області. Свою трудову діяль-
ність розпочав у 1959 р. Закінчивши з від-
знакою Гірничопромислове училище № 2 (м.
Сталіно), працював формувальником лива-
рного цеху машинобудівного заводу ім. 15
років ЛКМУ. З 1961 р. по 1966 р. навчався в
Донецькому політехнічному інституті за спе-
ціальністю “Металургія чорних металів”. Пі-
сля закінчення повернувся працювати на
машинобудівельний завод інженером-тех-
нологом, де через рік перевівся на посаду
начальника технологічного бюро ливарного
цеху. У 1969 р. був обраний за конкурсом до
Донецького державного університету на ка-
федру економіки промислового виробницт-
ва на посаду старшого інженера, через рік –
старшого наукового співробітника. Працю-
вав за договорами з великими металургій-
ними підприємствами. Його науково-дослід-

на робота присвячена підвищенню ефекти-
вності використання товарно-матеріальних
цінностей на підприємствах.

З жовтня 1971 р. А. Г. Семенов пере-
йшов працювати керівником групи лабора-
торій наукової організації праці Всесоюзного
науково-дослідного і проектного інституту
вторинних кольорових металів. У 1972 р.
захистив кандидатську дисертацію зі спеці-
альності “Економіка, організація і плануван-
ня металургійної промисловості”.

За період роботи в Інституті “ВНДІПвтор-
кольормет” пройшов шлях від керівника гру-
пи лабораторії наукової організації праці до
заступника директора інституту з економіч-
них питаннь. За цей період уперше виведе-
но нові закономірності розвитку кольорової
металургії, сформульовано основні напрями
підвищення її роботи. У 1989 р. захистив
докторську дисертацію за спеціальністю “Еко-
номіка, організація, планування та управлін-
ня народним господарством і його галузя-
ми”. Вчене звання професора кафедри еко-
номіки і організації виробництва було при-
своєно йому в 1992 р. У 1990 р. обраний за
конкурсом на посаду завідувача кафедри
економіки і організації виробництва Запорі-
зького індустріального інституту і працював
на цій посаді до квітня 2004 р. Завдяки Гри-
горію Антоновичу вперше в Запорізькій об-
ласті відкрито економічні спеціальності:
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“Економіка підприємства”, “Облік і аудит”,
“Менеджмент організацій”. За його ініціати-
вою було створено економічний факультет у
Запорізькій державній інженерній академії,
відкрито магістратуру, аспірантуру та докто-
рантуру за спеціальністю “Економіка та
управління підприємствами”, спеціалізовану
вчену раду із захисту кандидатських дисер-
тацій, яку він очолював.

У 1992–1993 рр. під його керівництвом бу-
ла проведена науково-дослідна робота з роз-
робки концепції стратегічного розвитку Запо-
ріжжя, яка дала змогу збільшити бюджет За-
порізької області на 75 млн грн. При розробці
Стратегії розвитку Запорізької області до 2015
р. А. Г. Семенов був керівником розділу аналі-
зу промисловості Запорізької області.

З квітня 2004 р. до 2010 р. завідував ка-
федрою економіки підприємства та марке-
тингу Класичного приватного університету.
З 2010 р. працював професором кафедри
економіки підприємства Класичного приват-
ного університету.

Семенов Григорій Антонович виявив се-
бе висококваліфікованим педагогом, плід-
ним ученим, вмілим організатором навчаль-
но-виховного й науково-виробничого процесу
у вищій школі. Протягом 15 років Г. А. Семе-
нов проводив лекційні заняття в навчальному
центрі Запорізької обласної державної адміні-

страції для державних службовців Запорізької
області з актуальних проблем економіки.

Він відомий науковій громадськості як
знаний фахівець з економіки промисловості.
Одержані А. Г. Семеновим результати нау-
кових досліджень мають винятково важливе
значення. За останні роки ним підготовлено
понад 30 кандидатів економічних наук. За
його консультуванням захищено 5 докторсь-
ких дисертацій. Видано 28 монографій, є
розділи у 6 колективних монографіях, опуб-
ліковано понад 10 навчальних посібників з
грифом МОН України, близько 450 публіка-
цій у фахових виданнях.

Заслуги Семенова Григорія Антоно-
вича відзначені державними й відомчими
нагородами: медаль “Ветеран труда” (1989 р.),
золота медаль ім. Туган-Барановського (Ака-
демія економічних наук України) (2003 р.),
орден князя К. Острозького (Академія соціа-
льного управління України) (2009 р.), дип-
ломи та почесні грамоти Запорізької облас-
ної адміністрації (2004, 2006, 2011 рр.).

Григорий Антонович завжди був та за-
лишиться для нас безперечним авторите-
том і неперевершеним учителем. Це велика
втрата для української економічної науки.
Світла пам’ять збережеться в серцях усіх,
хто навчався в нього, знав його і працював
разом з ним.

Вчена рада Класичного приватного університету,
Рада Інституту економіки промисловості НАН України,
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