
Цехановецький Григорій Матвійович 

 

Народився 28 лютого 1833 року.  

1855 рік: Після закінчення Ніжинської гімназії юнак учився на історико-

філологічному факультеті Київського університету, який закінчив зі ступенем 

кандидата наук. 

1859 рік: коли захистив магістерську дисертацію «Значення Адама Сміта в 

історії політико-економічних систем», одержав посаду ад'юнкта в Київському 

університеті Св. Володимира на кафедрі політичної економії і статистики. Одно-

часно учений викладав загальну історію в Київському інституті шляхетних дівиць і 

статистику в кадетському корпусі. 

1862 рік: з науковою метою ученого було відряджено за кордон. Після 

повернення було обрано екстраординарним, а після захисту в 1869 році докторської 

дисертації «Залізниці і держава. Досвід дослідження про найважливіші предмети 

економії і політики залізниць» – ординарним професором на тій же кафедрі 

Київського університету.  

1871 рік – обрано проректором університету. 

1872 рік: Г.М. Цехановецького знову відряджено за кордон.  

1873 рік: Г.М. Цехановецький працює у Харківському університеті, обіймає 

посаду ординарного професора кафедри політичної економії і статистики; ці 

дисципліни викладав до 1898 року. 

1879 рік: Г.М. Цехановецького призначено у комісію для дослідження 

залізничної справи Росії.  

1881 рік:  Г.М. Цехановецького обрано ректором Харківського університету, 

але із введенням нового університетського Статуту в 1884 році, він від цієї посади 

відмовився. У цьому ж році він утретє виїжджає у відрядження за кордон. Після 

повернення у 1885 році Г. Цехановецький до кінця своїх днів займається 

викладацькою діяльністю в Харківському університеті. 

Крім дисертацій, учений надрукував у «Київських Університетських 

Відомостях» у 1866 році «Короткий огляд політичної економії».  

Публікація твору Г.М. Цехановецького щодо залізничного господарства 

збіглася з початком активного залізничного будівництва і підвищеного інтересу в 



той час у суспільстві до питань залізничного господарства. Ця книга була 

присвячена історії залізничної політики Англії, Франції, Бельгії та Німеччини. 

Г.М. Цехановецький мав широкі пізнання в області політичної економії, і тим 

викликав у студентів великий інтерес до своїх лекцій. Про це свідчить і те, що 

написаний ним короткий огляд політичної економії був виданий у 70-х роках XIX 

ст. студентами у видляді літографованого курсу. 

Помер у 1898 році. На знак пошани та визнання його таланту викладачі та 

співробітники Харківського університету поставили пам'ятник на могилі відомого 

вченого. 

(зі статті автора: доц., к.е.н. І.А. Давидова) 

 

 


