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Мистецтво теорії – досконалість практики
(члену-кореспонденту НАН України
Андрію Андрійовичу ГРИЦЕНКУ – 70 років)
Виповнилося 70 років видатному
вітчизняному
економісту-теоретику, доктору економічних наук,
професору, члену-кореспонденту
НАН України Андрію Андрійовичу
Гриценку, заступнику директора
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", завідувачу
відділу економічної теорії Інституту, головному редактору журналу
"Економічна теорія", заступнику
головного
редактора
журналу
"Економіка і прогнозування".
Андрій Андрійович народився у с. Гути на Харківщині. Значна частина
його творчого життя пов'язана з Харківськім національним університетом
імені В.Н. Каразіна: в 1973 році він закінчив економічний факультет університету, в 1978 році захистив кандидатську, в 1990 році – докторську дисертацію. Працював на посадах старшого викладача, доцента, професора, а згодом
став на чолі новоствореної кафедри економічної теорії та економічних методів управління.
Має великий досвід громадської діяльності. У 1995–2000 рр. виконував
обов'язки завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності. З 2001 р. по 2008 р. був заступником керівника Апарату Ради Національного банку України, керівником експортноаналітичного центру Ради НБУ з питань грошово-кредитної політики. Брав
участь у підготовці й опрацюванні низки законопроектів з фінансово-економічних питань. У 2001–2008 рр. очолював експертно-аналітичний центр
з питань грошово-кредитної політики Ради НБУ. Розробив концепцію розгорнутого таргетування стабільності грошової одиниці.
За віддану та плідну діяльність на благо країни А.А.Гриценко удостоєний
урядових нагород та відзнак: Заслуженого працівника освіти України;
Подяки Голови Верховної Ради України за активну участь у законотворчому процесі; Почесної Грамоти Правління Національного банку України;
знаків "Національний банк України", "За наукові досягнення" і "Відмінник
освіти України" Міністерства освіти і науки України, Подяки Вищої атестаційної комісії України.
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У 2002 році А.А.Гриценко очолив відділ економічної теорії в Інституті
економіки та прогнозування (ІЕП) НАН України, а згодом обійняв посаду
заступника директора Інституту. Під його керівництвом в ІЕП було здійснено
масштабне дослідження інституційної архітектоніки економічних систем,
розроблено цілісну концепцію сумісно-розділених відносин як фундаментального елемента устрою господарських систем, обґрунтовано основні
положення концепції інверсійного типу ринкової трансформації і соціальночасової теорії вартості, представницької теорії грошей.
А.А.Гриценко є засновником логіко-історичної школи інституціональноекономічних досліджень, видатним фахівцем у галузі методології економічної науки, теорії власності, вартості та грошей, інституційної економіки,
економічної та грошово-кредитної політики. Протягом творчого життя опублікував понад 400 наукових праць, підготував велику кількість високоосвічених фахівців для господарства України і, зокрема, 15 докторів і 16 кандидатів наук.
А.А.Гриценко є вченим секретарем Координаційної ради з економічної
теорії НАН і МОН України, співголовою Всеукраїнської асоціації політичної економії, головним редактором журналу "Економічна теорія" –
фахового видання, яке є майданчиком для обміну думками вченихекономістів України і зарубіжжя. Є членом редколегії журналу "Економіка
України" та ряду інших наукових журналів економічного профілю; вченим
секретарем Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.
В 2009–2011 роках був членом Президії ВАК України, в 1999–2015 роках – членом Президії і головою підкомісії з економічної теорії Науковометодичної комісії з напряму "Економіка і підприємництво" Міністерства
освіти і науки України.
Вітаючи Андрія Андрійовича Гриценка, редколегія зичить йому міцного
здоров'я, нових цікавих наукових горизонтів, добрих учнів і послідовників,
гарних авторів і подальших плідних творчих пошуків і здобутків на теренах
економічної науки!
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