НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

Наші ювіляри

ЖАГА ДО ЖИТТЯ ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ
(ВИДАТНОМУ ВЧЕНОМУ ГРИЦЕНКУ АНДРІЮ АНДРІЙОВИЧУ – 70!)

Відомому в Україні та за кордоном вченому, члену-кореспондентові НАН України, заступнику директора ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
Гриценку Андрію Андрійовичу 8 лютого виповнилося 70 років!
А.А. Гриценко народився у с. Гути Богодухівського району Харківської області.
Після закінчення школи вступив до економічного факультету Харківського державного університету (нині – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна),
який закінчив у 1973 р. за спеціальністю “політична економія”.
Життєвий шлях нашого ювіляра – стрімкий і цілеспрямований: у 1975 р. Андрій
Андрійович – аспірант, 1978 р. – кандидат економічних наук, 1983 р. – доцент,
1990 р. – доктор економічних наук, з 1992 р. – професор, завідувач кафедри економічної теорії та економічних методів управління ХНУ імені В.Н. Каразіна.
У 1995–2000 рр. А.А. Гриценко – завідувач Секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і банківської діяльності, у 2001–2008 рр. – керівник експертноаналітичного центру з питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку
України. З 2008 р. Андрій Андрійович обіймає посаду заступника директора ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. З 2009 р. він – член-кореспондент
НАН України.
А.А. Гриценко є автором понад 400 праць: наукових монографій, підручників і
статей. Наукові праці вченого присвячені інституціональним проблемам соціальноекономічного розвитку, ринкової трансформації, власності, вартості та грошей,
фіскальної та грошово-кредитної політики. Він обґрунтував основні положення

120

ISSN 1681-116X. Ukr. socium, 2018, № 1 (64): 120–122

Жага до життя як стиль життя

соціально-часової теорії вартості, яка інтегрує маржинальну та трудову теорії, запропонував стратегію розгорнутого таргетування стабільності грошової одиниці.
Вчений розробив цілісну концепцію сумісно-розділених відносин як фундаментального елемента устрою будь-яких господарчих систем. Ним створено теоретичну
модель ринкової трансформації інверсійного типу, яка містить значний методологічний потенціал для вивчення трансформаційних процесів різного рівня.
А.А. Гриценко є фундатором логіко-історичної школи української економічної
науки, яка дозволила поєднати в собі систему логічних операцій і процеси теоретичного відтворення історичного розвитку та сходження від абстрактного до конкретного в
пізнанні економічних систем. Розроблену ним логіко-історичну методологію використано в широкому спектрі досліджень, зокрема, в теорії власності, що дало можливість
розкрити фундаментальну й актуальну структури відносин власності, виявити закономірні етапи й історичні відносини приватних і державних форм привласнення, їх внутрішню діалектику. Від самого початку ринкової трансформації в Україні логікоісторична школа обстоювала пріоритетність інституціональних підходів як основи для
застосування та модифікації неокласичних і кейнсіанських концепцій. Під керівництвом Андрія Андрійовича в ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
проведено масштабне дослідження інституційної архітектоніки економічних систем,
виявлено її основні закони, з’ясовано характеристики інституційної динаміки.
Він здійснив наукове керівництво розроблення таких науково-дослідних тем, як
“Формування нового економічного ладу України”, “Інституційна трансформація економіки України”, “Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень”,
“Ієрархія і мережеві структури в економічних системах”, “Інститут довіри в координатах економічного простору-часу”, “Інституційні трансформації соціальноекономічної системи України”.
Наукові дослідження А.А. Гриценко поєднує з викладанням і науковоорганізаційною роботою. У 1999–2015 рр. він був членом Президії та головою підкомісії з економічної теорії Науково-методичної комісії з напряму “Економіка і підприємництво” Міністерства освіти і науки України. Нині Андрій Андрійович є вченим
секретарем Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії НАН України та
Міністерства освіти і науки України, співголовою Всеукраїнської асоціації політичної
економії.
Підготовлені ним доктори наук працюють на економічному факультеті ХНУ імені
В.Н. Каразіна, у ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вищих навчальних закладах і наукових установах Києва та Харкова.
У 2008 р. А.А. Гриценку присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти
України”. У 2012 р. він був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу “Золота Фортуна”, як Орден “Святий Князь Володимир” ІІІ ступеня.
У 2018 р. Андрія Андрійовича нагороджено Відзнакою Національної академії наук
України “За наукові досягнення”.
Андрій Андрійович – головний редактор журналу “Економічна теорія”, член редколегій ряду наукових журналів економічного профілю, зокрема, “Економіка і прогнозування”, “Економіка України”.
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Близькі, друзі та колеги знають Андрія Андрійовича як людину, яка має жагу до
життя. Він є дуже комунікабельним, з інтересом ставиться до кожної людини, намагається у спілкуванні навчитися чомусь, підкреслити для себе щось цікаве.
А.А. Гриценко має широке коло інтересів. І хоча найголовнішим серед них залишається економіка, будь-яке питання він досліджує через соціальний зв’язок (міждисциплінарний), розглядає з різних точок зору.
Тож щиро вітаємо Вас, шановний Андрію Андрійовичу, з цим чудовим і хвилюючим святом. Нехай зростають Ваші благодатні зерна таланту вченого, педагога, організатора та керівника, засіяні Вами на ниві української економічної науки й освіти. Зичимо Вам зберегти невтомну енергію до великих звершень.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, завжди прекрасної фізичної форми, успіхів у науковій діяльності, великої любові та злагоди в родині, благополуччя, добра і миру на
довгі роки.
Колективи:
відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,
ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”,
ГО “Центр “Соціальний моніторинг”,
а також редколегія та редакція журналу “Український соціум”
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