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До 85-річчя  
АКАДЕМІКА-ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

 
ГРИГОРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА П’ЯТАЧЕНКА 

 
22 березня 2017 р. виповнилося 85 років видат-

ному державному діячеві — першому Міністру фінан-
сів у новітній (пострадянській) історії України (1991-
1994 рр.), Заслуженому економісту України, знаному 
організатору вітчизняної фінансової науки (нині — 
Почесному директору Науково-дослідного фінансово-
го інституту Державної навчально-наукової установи 
«Академія фінансового управління») і науковцю — 
академіку-засновнику Академії економічних наук Ук-
раїни, професору Григорію Олександровичу П’ятаче-
нку. 

Народився Григорій Олександрович на Віннич-
чині у с. Великий степ. Після закінчення в 1956 р. 
Львівського торгово-економічного інституту (нині — 
Львівська комерційна академія) працював заступни-
ком головного бухгалтера Рибницьких розробок «Сах-
камінь» Міністерства промисловості продовольчих то-
варів УРСР, з 1958 р. — заступник головного бухгал-
тера з фінансових питань тресту «Сахкамінь» Вінни-
цького раднаргоспу, з 1960 р. — заступник головного 
бухгалтера цього раднаргоспу. У 1966 р. Г.О. П’ята- 
ченко обійняв посаду заступника начальника фінансо-
вого управління Міністерства харчової промисловості 
УРСР, яке у 1972 р. очолив. З 1984 до 1991 р. — нача-
льник відділу фінансів Держплану УРСР, заступник 
Міністра економіки України. Зі здобуттям Україною 
державної незалежності Григорій Олександрович був 
призначений першим Міністром фінансів в Уряді, 
очолюваному В. Фокіним, і був безпосередньо при- 
четним не лише до реалізації визначальних перетво-
рень фінансової системи країни (фактично до  розбу-
дови цієї системи, зокрема її державних управлінських 
органів), але й до формування засад державної еконо-
мічної політики у нових умовах господарювання. 
Обіймаючи посаду Міністра фінансів України, чимало 
зусиль Г.О. П’ятаченко доклав до входження України 
до міжнародних фінансових організацій, зокрема 
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багато-
стороннього агента з гарантій інвестицій. З 1992 до 
1994 р. — керуючий від України в Міжнародному ва-
лютному фонді та Європейському банку реконструкції 
та розвитку.  

У 1993 р. Г.О. П’ятаченко виступив з ініціативою 
про необхідність створення при Міністерстві фінансів 
України Науково-дослідного фінансового інституту. 
Ще А. Барановський — Міністр фінансів УРСР (1961—
1979 рр.) — мав намір організувати такий інститут, але 
в Москві цю пропозицію не підтримали. Проте все ж 
таки, згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 07.06.1993 р. № 424 «Про створення Науково-дос-
лідного фінансового інституту при Міністерстві фі-
нансів України», цей інститут було організовано, 
нині — Державна навчально-наукова установа «Акаде-
мія фінансового управління», яка стала провідним на-
уково-методичним центром, що забезпечує впрова-
дження в національну систему управління держав-
ними фінансами наукових фінансово-економічних до-
сліджень. 

У 1992 р. він підтримав ідею академіка НАН Ук-
раїни М.Г. Чумаченка та його соратників про необхід-
ність створення Академії економічних наук України і 
погодився стати одним з академіків-засновників цієї 
структури.  

Після виходу на пенсію у 1994 р. Григорій Олек-
сандрович очолював Науково-дослідний фінансовий 
інститут Міністерства фінансів України, а з 2003 р. 
обраний Почесним директором цього закладу. Профе-
сор Г.О. П’ятаченко постійно бере учать у наукових 
проектах інституту, є членом редколегій видань Ака-
демії фінансового управління. Професору Г.О. П’ята-
ченку належить ряд праць, присвячених теоретичним 
засадам грошово-кредитної та бюджетної політики 
України, української фінансової думки, історії фінан-
сів, а також висвітленню співпраці України з міжна-
родними фінансовими установами з метою підви-
щення ролі нашої держави у світовому фінансовому 
просторі, серед них: «Україна в Міжнародному валют-
ному фонді: Вступ України до МВФ. Статті угоди 
МВФ», «Україна і Європейський банк реконструкції 
та розвитку»; «Становлення та розвиток фінансів Ук-
раїни. 1917—2003», «Міністри фінансів України (1917—
1998); Короткі біографії», «Життєвий шлях міністрів 
фінансів України та їх внесок у розвиток державної 
фінансової системи, 1917—2006» (у співавторстві); 
«Удосконалення механізму наповнення дохідної час-
тини бюджету», «Бюджетний дефіцит України в дер-
жавному бюджеті Росії в середині ХІХ — на початку 
ХХ століття», «Перша річниця гривні в судинах еко-
номіки України», «Бюджетна політика держави на 
етапі підготовки грошової реформи», «Бюджетний де-
фіцит у фінансовій політиці держави», «Проблеми бю-
джетного дефіциту у фінансовій політиці держави», 
«Проблеми та шляхи становлення фінансів підприєм-
ницьких структур України», «Проблеми взаємодії Мі-
ністерства фінансів, Національного банку та Кабінету 
Міністрів України (Теоретичні проблеми регулювання 
економіки)». 

Колеги та академічна спільнота щиро поважають 
Григорія Олександровича П’ятаченка за високий про-
фесіоналізм, принциповість, демократичність поглядів 
та переконань, толерантне ставлення до людей, ціну-
ють його талант і працездатність. 

Наукова громада Академії економічних наук Ук-
раїни, друзі, колеги щиро вітають Григорія Олександ-
ровича П’ятаченка з 85-річчям і бажають йому ще на 
довгі роки міцного здоров’я, щастя, невичерпної  
енергії, натхненної плідної праці, нових творчих здо-
бутків у науковій діяльності. 

 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України» 


