СТАНІСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ПОВАЖНИЙ –
ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,
АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ – ГЕРОЙ УКРАЇНИ!
Президент України В. Ф. Янукович підписав Указ
про присвоєння звання Героя України Поважному
Станіславу Федоровичу.
Все своє життя академік Академії економічних
наук України, член – кореспондент Академії педагогічних наук України, академік Української академії наук
державного управління, професор Станіслав Федорович Поважний присвятив служінню своїй країні, своєму місту і регіону, своїм землякам.
Весь свій творчий потенціал, багатий науковопедагогічний досвід С. Ф. Поважний присвятив будівництву національної та регіональної економіки, розвитку української системи освіти.
Життєвий і трудовий шлях Станіслава Федоровича від шахтаря і громадського діяча – до академіка,
високоавторитетного вченого – гідний приклад для
молоді та студентів, які навчаються у створеному ним
виші – Донецькому державному університеті управління. Науковий, педагогічний та організаторський досвід
доктора економічних наук, професора Станіслава Федоровича Поважного дозволив йому сформувати
відому наукову школу та підготувати більше 30.000
фахівців з управління у створеному їм університеті.
Професор С. Ф. Поважний є автором великої
кількості наукових і навчально-методичних праць,
підручників та посібників, монографій. Серед них:
„Економічний механізм управління промисловим
виробництвом в умовах реформування економіки”,
„Організація комунікації: сутність, аналіз, методологія, методика”, „Основи методи в економіки і управлінні”, „Менеджмент в освіті” тощо.
Він є головою спеціалізованої Вченої ради ДонДУУ з захисту докторських і кандидатських дисертацій з державного управління, а також керівником
наукової школи „Організаційно-господарський ме-

ханізм розвитку економіки Донбасу та Східного регіону України”. Під його науковим керівництвом захищено 4 докторських і 17 кандидатських дисертацій.
Професору С. Ф. Поважному присуджено: золоту медаль ім. М. І. Туган-Барановського, золоту медаль ім. М. В. Ломоносова, золоту медаль „За заслуги в освіти”, медаль „80 років Національної академії
наук України”.
За заслуги перед державою С. Ф. Поважного
нагороджено орденами „Трудового червоного прапору”, „Знак пошани”; орденами – знаками відзнаки Президента України: „За заслуги” – І-го, ІІ-го, ІІІ ступеня, „Богдана Хмельницького”. За трудове досягнення,
а також 17 медалями. Він є повним кавалером почесних знаків „Шахтарська слава” І, ІІ, ІІІ ступенів, а
також є повним кавалером відзнаки „Шахтарська доблесть” І – ІІ – ІІІ степенів.
С. Ф. Поважний є „Почесним громадянином
міста Донецька”, „Почесним громадянином Донецької області”, а також йому присуджено почесне звання „Заслужений працівник культури України”, „Заслужений працівник народної освіти України”.
Завдяки своїм надзвичайним якостям, таланту
людини і керівника, працездатності і почуттю обов'язку професор С. Ф. Поважний подолав багато перешкод і вклав величезний внесок у розвиток міста Донецька, Донецької області, Донбасу і України.
Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Станіславе
Федоровичу, з високою нагородою України, зичимо
міцного здоров'я, нових наукових звершень, сімейного благополуччя.
Наукова громадськість, колеги, учні, друзі бажають невичерпного запасу духовних і фізичних сил,
творчих успіхів у громадській діяльності на благо
України.
Вчена рада Інституту економіки промисловості
НАН України
Вчена рада Луганського національного
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Редколегія

276

Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

