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До 70-річчя  
АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ЗАСЛУЖЕНОГО ЕКОНОМІСТА УКРАЇНИ 

Олександра Олексійовича Любіча 

2 червня 2018 р. виповнюється 70 років Олек- 
сандру Олексійовичу Любічу — заслуженому еконо- 
місту України, знаному організатору вітчизняної фі-
нансово-економічної науки та відомому науковцю — 
доктору економічних наук, професору, академіку Ака-
демії економічних наук України. 

Народився Олександр Олексійович у сім’ї служ-
бовців в м. Магадан, Росія. Батько, Любіч Олексій Лу-
кич (1915 - 2003) — гірничий інженер, учасник ВВВ; 
мати — Любіч Олександра Дмитрівна (1923 — 2010) — 
педіатр, заслужений лікар РСФСР. 

У період 1955-1965 рр. навчався в магаданській 
середній школі №1, яку закінчив з Золотою медаллю. 
З 1965 по 1970 р. навчався в Київському інституті ін-
женерів цивільної авіації (КІЦА, тепер —  Національ-
ний авіаційний університет), факультет автоматики та 
обчислювальної техніки, який закінчив із Відзнакою.  

Трудову діяльність О.О. Любіч розпочав у серпні 
1970 р. на посаді інженера науково-дослідного моде-
лювального центру відділу керування повітряним ру-
хом у КІЦА (керівник — видатний вчений у галузі  
технічної кібернетики, академік НАН України О.І.  
Кухтенко). Протягом 1971-1974 рр. навчався в аспі- 
рантурі цього ж інституту. З 1974 по 1976 р. працював 
старшим науковим співробітником у Головному на- 
уково-дослідному обчислювальному центрі Держ-
плану УРСР. З 1977 по 1989 р. працював молодшим та 
старшим науковим співробітником науково-дослід-
ного сектору Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д.С. Коротченка. 

З 1989 по 1990 р. — директор фірми Української 
філії радянсько-югославського спільного підприєм- 
ства «Атлант», м. Київ. 1990-1991 — віце-президент 
Асоціації «Україно» при Київському відділенні Радян-
ського Дитячого фонду. З 1991 по 1994 р. — директор 
МП «Сфера». З 1994 по 2001 р. — директор ТОВ  
«СіОйл Холдінг Компані». З 2001 по 2003 р. — прези-
дент Українського національного відділення Міжна-
родної академії наук екології та безпеки життєдіяльно-
сті. 

З 2003 по 2005 р. працював заступником дирек-
тора Науково-дослідного фінансового інституту при 
Міністерстві фінансів України. У січні 2005 р. захистів 
дисертацію «Моделювання процесів прийняття фінан-
сових рішень на макрорівні» на здобуття вченого сту-
пеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.03.02 «Економіко-математичне моделювання».  

Протягом 2005-2011 рр. О.О. Любіч очолював 
Державний науково-дослідний інститут інформатиза-
ції та моделювання економіки Міністерства економіки 
України та НАН України. З 2011 р. по теперішній 
час — завідувач відділу координації бюджетно-подат-
кової та грошово-кредитної політики Науково-дослід-
ного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансо-
вого управління" Міністерства фінансів України (із 
2016 р. — МОН України).  

У 1987 р. О.О. Любіч в Інституті кібернетики 
імені В.М. Глушкова захистив кандидатську дисерта-
цію зі спеціальності 08.00.13 «Математичні методи та 
застосування обчислювальної техніки в економічних 
дослідженнях, плануванні та управлінні народним го-
сподарством та його галузями», а у 2005 р. — дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня доктора економіч-
них наук за темою «Моделювання процесів прийняття 
фінансових рішень на макрорівні» за спеціальністю 
08.03.02 «Економіко-математичне моделювання».  

До основних напрямів наукових досліджень уче-
ного й організатора науки належать: ініціатор та роз-
робник інформаційно-аналітичної системи моніто- 
рингу науково-дослідних робіт, що виконуються в Ук-
раїні за фінансово-економічним напрямом (2003—
2005); участь у розробці методології аналізу та прогно-
зування макроекономічної політики, моделювання со-
ціально-економічного розвитку регіонів; участь у роз-
робці методології створення мережі інформаційно- 
маркетингових центрів України та СНД (2005—2010), 
на сьогодні активно працює над розробкою інстру- 
ментів забезпечення фінансової стабільності в Україні, 
розробленні теоретичних засад розбудови вітчизняної 
фінансової системи в умовах ринкової трансформації, 
координації бюджетно-податкової та грошово-кредит-
ної політики, екологізації економіки тощо; плідно 
співпрацює з провідними фахівцями НАН України. 
Він є автором та співавтором понад 130 наукових дру-
кованих праць, у тому числі двох індивідуальних та  
10 колективних монографій, в яких висвітлені най- 
важливіші наукові результати. Він є членом двох спе-
ціалізованих вчених рад — ДННУ «Академія фінансо-
вого управління» та Міжнародного науково-навчаль-
ного центру інформаційних технологій та систем НАН 
та МОН України. 

Протягом 2006-2010 рр. О.О. Любіч приймав ак-
тивну участь у суспільно-важливих заходах і тісно 
співпрацював із міжнародними проектами розвитку — 
був членом Ради директорів Міжнародного науково-
технічного центру з організаційного, інформаційного 
і експертного забезпечення співпраці з державами-
учасницями СНД в інноваційній сфері; членом між-
народного журі Московського міжнародного салону 
інновацій та інвестицій; керівником Експертної групи 
СНД з розробки проекту «Стратегії економічного роз-
витку СНД на період до 2020 року» та «Плану заходів 
з реалізації першого етапу «Стратегії економічного ро-
звитку СНД на період до 2020 року», постійно відсто-
ював політичні та економічні інтереси України, про-
сував ідеї та розробки вітчизняних фахівців  в міжна-
родні угоди.  

Держава гідно оцінила заслуги ювіляра: він наго-
роджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів Ук-
раїни (2004), Почесною Грамотою Міністерства фі-
нансів України (2003). Указом Президента України 
йому присвоєно почесне звання «Заслужений еконо-
міст України» (2008).  О.О. Любіч був членом колегії 
Міністерства економіки України. Він нагороджений 
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зарубіжними орденами «Зірка Пошани» та «Зірка вче-
ного» (2008), дипломами МОН РФ (2009 й 2010 рр.), 
Ювілейною медаллю «20 років СНД» тощо.  

Коло наукових інтересів Олександра Олексійо-
вича охоплює широкий спектр питань — він президент 
Українського національного відділення Міжнародної 
академії наук екології та безпеки життєдіяльності 
(МАНЕБ), академік Всесвітньої академії наук комп- 
лексної безпеки, почесний член Науково-технічного 
союзу з гірничої справи, геології та металургії (Болга-
рія), член Міжнародної асоціації екологів університе-
тів, член МГО «Гільдія Фінансистів», член редколегій 
міжнародних наукових журналів «Управляющие сис-
темы и машины» та «Математичне модулювання в 
економіці», збірника «Наукові праці НДФІ». 

Колеги поважають Олександра Олексійовича Лю-
біча за високий професіоналізм, принциповість, демо-
кратичність поглядів та переконань, толерантне став-
лення до людей, цінують його талант і працездатність. 

 
Щиро вітаємо ювіляра із 70-річчям  

і бажаємо йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, 
творчої наснаги, нових досягнень  
у розвитку фінансової науки! 

 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 

  


