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Микола Григорович Чумаченко 

народився 1 травня 1925 року в селянській родині в селі 

Гладківка (колишньому Келегеї) Голопристанського 

району Херсонської області. Учився в Келегейській 

неповній середній, а потім у Голопристанській середній 

школі №1. У 1943-1949рр. він – солдат Радянської Армії 

у складі військ 4-го Українського фронту. Після 

демобілізації з 1949 по 1961рр. працює на Кутаїському 

автомобільному заводі ім. Г.К. Орджонікідзе старшим 

бухгалтером, начальником сектора матеріального обліку, 

заступником головного бухгалтера і головним 

бухгалтером заводу. Робота на заводі для М.Г. Чумаченка 

була школою виробничого досвіду: в цей період він 

активно вивчає економіку і господарську діяльність 

підприємства. Без відриву від виробництва з відзнакою 

закінчує у 1957р. економічний факультет Тбіліського 

державного університету і вступає до заочної аспірантури Київського фінансово-

економічного інституту, одночасно займаючись виробничою та дослідницькою 

роботою. Результати останньої викладені в ряді публікацій та дисертації на здобуття 

вченого ступеня кандидата економічних наук «Питання аналізу рентабельності 

соціалістичних промислових підприємств (на прикладі промислових підприємств м. 

Кутаїсі)» (1962р).  

У 1970р. Микола Григорович Чумаченко захистив у Московському економіко-

статистичному інституті дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних 

наук на тему «Проблеми обліку і економічного аналізу в управлінні промисловим 

підприємством», у лютому 1971р. йому присвоєно вчене звання професора. З 1973р. 

він, професор обліково-фінансового факультету Донецького державного університету.  

З вересня 1975р. М.Г. Чумаченко очолював відділ проблем управління 

виробництвом Інституту економіки промисловості АН УРСР.  

У 1976р. М.Г. Чумаченко очолив вперше сформовану в Донбасі спеціалізовану 

раду по присудженню вченого ступеня доктора економічних наук.  

У березні 1981р. М.Г. Чумаченко обирається академіком-секретарем Відділення 

економіки АН УРСР, а в лютому 1982р. Президія АН УРСР призначає його головою 

Донецького наукового центру АН УРСР.  

В останні роки дослідження М.Г. Чумаченка були зосереджені на розробці 

концепції державної промислової політики та організаційного механізму управління 

державним сектором промисловості.  

Микола Григорович має численні нагороди як учасник Великої вітчизняної війни.  

У 1980р. за цикл праць з питань планування економічного і соціального розвитку 

територіально-виробничих комплексів і міст М.Г. Чумаченку присуджена премія 

Академії наук Української РСР ім. О.Г. Шліхтера.  

За цикл робіт із економічних проблем автоматизації виробництва М.Г. Чумаченку 

присуджена премія Академії наук України за 1992р. ім. М.І. Туган-Барановського.  

За активну участь у дослідженні проблем галузі М.Г. Чумаченко був 

нагороджений знаками «Шахтарська слава» І, II і III ступенів, йому присуджена премія 

ЦК ЛКСМ України і Міністерства вугільної промисловості Української РСР у галузі 

науки і техніки.  

Помер у жовтні 2011 року. 

 

 


