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Пішла з життя академік-засновник Академії економічних наук України,  
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України 

 
ГРИНЬОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 

 
 
Народилася Валентина Миколаївна 4 квітня 1941 

року. Навчалася за спеціальністю «Економіка та пла-

нування» у Харківському інженерно-економічному ін-

ституті (сьогодні — Харківський національний еконо-

мічний університет (ХНЕУ), диплом якого отримала 

1965 року. За роки навчання в інституті В.М. Гриньова 

зарекомендувала себе як відповідальна, талановита, 

працелюбна студентка, тому її трудовий шлях розпо-

чався з посади інженера науково-дослідної лабораторії 

цього ж наукового закладу (1965-1967 рр.). Наступним 

етапом у професійному зростанні була посада інже-

нера кафедри організації та планування машинобудів-

ної промисловості, яку обіймала понад рік. На період 

1968-1971 років припадає навчання в аспірантурі та ус-

пішний захист кандидатської дисертації. Саме з цього 

часу починається повноправна наукова діяльність Ва-

лентини Миколаївни. 

Вона працює асистентом кафедри, а від 1974 

року — доцентом. У 1989 році науковець очолила ка-

федру господарського механізму та захистила доктор-

ську дисертацію. Вчене звання професора отримала в 

1991 році. На посаді проректора з наукової роботи  

Харківського національного економічного універси-

тету (2000—2009 рр.) В.М. Гриньова спрямувала всі 

свої знання, професіоналізм, досвідченість, ініціатив-

ність, оперативність на організацію наукових дослі-

джень в університеті серед професорсько-викладаць-

кого складу та студентів. Паралельно професор  

В.М. Гриньова очолювала спеціалізовану вчену раду з 

захисту докторських дисертацій. З 2009 року Вален-

тина Миколаївна завідувала кафедрою менеджменту у 

ХНЕУ, вірною якому залишалася багато років. Сер- 

йозну увагу науковець приділяла опануванню дисерта-

цій, була членом спеціалізованої вченої ради з захисту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

докторських дисертацій, членом редакційної колегії  

4 наукових журналів. До наукової школи В.М. Гриньо-

вої з проблем організації виробництва та підприємни-

цької діяльності входять і її учні, 13 докторів та  

62 кандидати економічних наук. Багаторічна наукова 

праця Валетини Миколаївни вшанована державою, зо-

крема, з 2006 року отримує державну стипендію як ви-

датний діяч науки. Доказом плідної наукової роботи 

професора є 320 наукових праць, у тому числі 30 мо-

нографій, 40 навчальних посібників, 4 підручники з 

грифом Міністерства освіти і науки України, а також 

понад 460 науково-методичних розробок. Лише за 

останні роки світ побачили такі наукові праці: «Дер-

жавне регулювання економіка» (2008 р.); «Організація 

виробництва» (2009 р.); «Гроші і кредит» (2008 р.); «Ін-

вестиційний менеджмент» (2005 р.); «Економіка праці 

та соціально-трудові відносини» (2010 р.); «Стимулю-

вання праці в інноваційній діяльності підприємств ма-

шинобудування» (2010 р.); «Процес підготовки рестру-

ктуризації підприємств машинобудування: організація 

управління» (2010 р.). Солідні досягнення науковця 

були відзначені знаком «Відмінник освіти України» 

(1989 р.), нагрудним знаком «За наукові досягнення» 

(2010 р.), двічі нагороджувалася Золотим хрестом 

ХНЕУ. Висококваліфікований педагог користувалася 

заслуженою повагою серед викладачів, аспірантів та 

студентів університету.  

Ми сумуємо за цією видатною, щирою, чуйною, 

надійною людиною, досвідченим керівником, мудрим 

наставником і висловлюємо щирі співчуття рідним та 

колегам. 

Упевнені, що Валентина Миколаївна назавжди 

залишиться в пам'яті і серцях близьких їй людей. 

 

 
Зі скорботою, 
 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України 

 
Президія АЕН України 

 
Редколегія журналу 

  


