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ПРО ПОКАЖЧИК 

Біобібліографічний покажчик присвячений 60-річчю 

з дня народження Сергія Івановича Гриценка – академіка 

Академії економічних наук, професора, доктора економі-

чних наук.  

26 років трудової діяльності Гриценка Сергія Іванови-

ча (із 40 років загального стажу) – науково-педагогічна дія-

льність в Донецькому національному університеті на еко-

номічному факультеті. 

За роки діяльності в університеті Сергій Іванович 

проявив себе досвідченим, висококваліфікованим вченим-

економістом, який має багато наукових та навчально-

методичних праць. Велику увагу приділяє він підготовці 

молодих вчених – під його керівництвом виконані та за-

хищені кандидатські дисертації.  

С. І. Гриценко – Відмінник освіти України. 

Структура покажчика обумовлена тематичним прин-

ципом та особливостями форми видання. 

Перший розділ присвячений основним життєвим по-

діям та етапам наукової діяльності С. І. Гриценка. 

У другому розділі представлено хронологічний пере-

лік праць ювіляра: монографії, статті із збірок, наукових 

видань та періодики, доповіді на науково-практичних кон-

ференціях різного рівня, депоновані рукописи тощо. Мате-

ріал в цьому розділі розташований в хронологічному по-

рядку. В межах року праці розміщені за абеткою назв. 

Співавтори вказані в області відповідальності (за косою 

рискою в описі). Опис документів наводиться відповідно 

до гостів бібліографічного опису, що діють зараз в Україні.  

Окремим розділом представлений перелік дисертацій, 

захищених під науковим керівництвом Сергія Івановича. 
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Матеріал тут розташований в хронологічному порядку за-

хисту дисертацій. 

У даному покажчику разом з науковими і науково-

дослідними працями С. І. Гриценка представлені також 

спогади колег та відгуки про його життя і творчість. 

Всі записи мають крізну нумерацію. Для підвищення 

інформативності та зручності пошуку використана систе-

ма допоміжного довідкового апарату – іменний покажчик. 

Матеріали бібліографуються на мові оригіналу.  

В процесі складання покажчика була проведена робо-

та по інформаційному розшуку, перевірці і уточненню бі-

бліографічних відомостей в описах документів. Робота 

здійснювалася на базі фондів і каталогів Наукової бібліо-

теки Донецького національного університету, Обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської. Че-

рез електронну базу системи ІНТЕРНЕТ використовува-

лися фонди інших наукових бібліотек України і Росії. Ви-

дання, що увійшли до покажчика, були перевірені уклада-

чами de visu, не проглянуті видання унаслідок відсутності 

документа-оригінала, в покажчику відмічені зірочкою *.  

Покажчик розрахований на широке коло читачів. 

Сергій Іванович Гриценко найактивніше сприяв ро-

боті й безпосередньо брав участь в укладанні видання, на-

давши щонайповнішу інформацію з особистих архівів: 

матеріали, документи, фотографії та ін. відомості, що ма-

ють наукову і інформаційну значущість. 

Укладачі виражають щиру вдячність ювілярові, ви-

кладачам і співробітникам кафедри маркетингу за підтри-

мку і надану допомогу в роботі по укладанню даного по-

кажчика. 

Т. І. Макарова, 

зав. сектором 

наукової бібліотеки ДонНУ 
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ОСНОВНІ ПОДІЇ ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, 

ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА ГРИЦЕНКА 

Гриценко Сергій Іванович народився 1 червня 1952 

року в місті Дебальцеве Донецької області. 

1969 – закінчив повний курс середньої загальноосвіт-

ньої трудової політехнічної школи № 6 м. Дебальцеве  

в Донецькій області. 

1970 – електрослюсар Дебальцевського заводу по ре-

монту металургійного обладнання. 

Вступ до школи сержантів – молодший сержант вій-

ськової частини 14109 Одеського військового округу. 

1972 – технік-прапорщик військової частини 14038 

Далекосхідного військового округу. 

1973 – помічник оператора дефектоскопу в Дебаль-

цевській дистанції колії Донецької залізниці. 

1973–1977 – студент Донецького державного універ-

ситету. 

1974 – комісар студентського будівельного загону 

«Оптиміст», Донецька область. 

1975 – командир студентського будівельного загону 

«Донбас-75», Калузька область. 

1976 – командир зонального студентського будівель-

ного загону, Калузька область. 

1977 – отримав диплом про закінчення Донецького 

державного університету за спеціальністю «Економіка та 

планування матеріально-технічного постачання». 

1977 – заступник секретаря комітету комсомолу з ін-

тернаціональної роботи Донецького державного універ-

ситету. 

1978 – асистент (за сумісництвом) кафедри «Еконо-

міка та організація матеріально-технічного постачання» 

Донецького державного університету. 
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Нагороджений Грамотою Міністерства вищої і серед-

ньої спеціальної освіти УРСР за активну участь в підгото-

вці та проведенні Всесоюзної олімпіади «Студент і науко-

во-технічний прогрес». 

1979 – комісар обмінного студентського будівельного 

загону, Польська Народна Республіка. 

Заступник командира роти військової частини 05283 

Червонопрапорного Північного Флоту. 

1981–1984 – навчання в аспірантурі Донецького дер-

жавного університету. 

Молодший науковий співробітник (за сумісництвом), 

асистент кафедри «Економіка та організація матеріально-

технічного постачання» Донецького державного універ-

ситету. 

1982 – командир обмінного студентського будівель-

ного загону, Угорська Народна Республіка. 

1986 – асистент кафедри «Економіка та організація 

промислового виробництва» Донецького державного уні-

верситету. 

1987 – захистив кандидатську дисертацію в Москов-

ському інституті народного господарства ім. Г. В. Плєха-

нова за спеціальністю 08.00.21 – Економіка, планування і 

організація управління промисловістю та її галузями.  

Кандидат економічних наук з червня 1987 року. 

Працює консультантом Будинку політичної освіти 

Донецького обкому Компартії України. 

1990 – старший викладач кафедри «Управління ма-

теріальними ресурсами» Донецького державного універ-

ситету. 

1991 – обраний за конкурсом на посаду доцента ка-

федри «Управління матеріальними ресурсами» Донецько-

го державного університету (з травня 2003 р. – кафедри 

«Маркетинг»). 
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1992 – присвоєно звання доцента кафедри «Управ-

ління матеріальними ресурсами». 

1999 – присуджено науковий ступінь доктора філо-

софії. 

2002 – нагороджений Знаком «Відмінник освіти 

України». 

2004 – здобувач для написання докторської дисерта-

ції на кафедрі комерції і логістики Санкт-Петербурзького 

державного університету економіки і фінансів за спеціа-

льністю 08.00.05 – Економіка і управління народним гос-

подарством (логістика). 

2009 – захистив докторську дисертацію в Санкт-

Петербурзькому державному університеті економіки і фі-

нансів. 

2010 – рішенням Вищої атестаційної комісії Мініс-

терства освіти і науки Російської Федерації присуджено 

науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціаль-

ності 08.00.05 – Економіка і управління народним госпо-

дарством (логістика). 

Пройшов переатестацію на науковий ступінь доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. 

2011 – обраний за конкурсом на посаду професора 

кафедри маркетингу.  

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії Украї-

ни в травні 2011 року присуджено науковий ступінь док-

тора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розви-

ток продуктивних сил і регіональна економіка. 

2012 – присвоєно звання академіка Академії економі-

чних наук України. 

До теперішнього часу С. І. Гриценко працює на кафе-

дрі маркетингу Донецького національного університету. 
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СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ ГРИЦЕНКУ – 60 РОКІВ 

1 червня 2012 року виповнюється 60 років  

з дня народження доктора економічних наук,  

професора кафедри «Маркетинг»  

Сергія Івановича Гриценка. 

С. І. Гриценко народився у м. Дебальцеве Донецької 

області – батьківщині відомого українського поета Воло-

димира Сосюри – у сім’ї робітників. 

В 1969 році він закінчив повний курс середньої зага-

льноосвітньої трудової політехнічної школи № 6 у місті 

Дебальцеве. В шкільні роки вільний час присвячував чи-

танню, заняттям спортом та участі в художній самодіяль-

ності. Після закінчення школи С. І. Гриценко працював 

на Дебальцевському заводі з ремонту металургійного об-

ладнання, одному із найстаріших підприємств Донецької 

області. 

У вісімнадцять років юнака чекає почесний обов’я-

зок – служба в лавах Радянської Армії. У військовій час-

тині 14109 Одеського військового округу він вступає до 

школи сержантів і отримує звання «молодший сержант». 

Основним місцем його військової служби на посаді засту-

пника командира взводу військової частини 14038 був Да-

лекосхідний військовий округ. 

Вищу освіту Сергій Іванович отримав в Донецькому 

державному університеті за спеціальністю «Економіка та 

планування матеріально-технічного постачання» (1973–

1977 рр.). За роки навчання в університеті С. І. Гриценко 

неодноразово очолював студентські будівельні загони, які 

працювали в Донецькій та Калузькій областях над зведен-

ням об’єктів сільськогосподарського призначення. 

Після закінчення університету С. І. Гриценко викону-

вав обов’язки заступника секретаря комітету комсомолу  

з інтернаціональної роботи ДонДУ та працював за суміс-
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ництвом на посаді асистента кафедри «Економіка та орга-

нізація матеріально-технічного постачання».  

Отримавши неабияку студентську трудову закалку та 

досвід роботи в будівельних загонах, в 1979 та 1982 роках 

Сергій Іванович назначається командиром обмінних сту-

дентських будівельних загонів, які працювали в Польщі та 

Угорщині. 

Вдруге на життєвому шляху С. І. Гриценка стає необ-

хідність проходження служби в лавах Радянської Армії на 

посаді заступника командира роти військової частини 

05283 Червонопрапорного Північного Флоту. Після двох 

років служби в армії він був звільнений в запас із військо-

вим званням старший лейтенант. 

1981–1986 роки – навчання в аспірантурі Донецького 

державного університету і робота на посаді молодшого 

наукового співробітника (за сумісництвом) та асистента 

кафедр «Економіка та організація матеріально-технічного 

постачання» і «Економіка та організація промислового 

виробництва» ДонДУ. В ці роки Сергій Іванович активно 

й впевнено займається вихованням молоді. У 1984 році 

його було визнано кращим куратором факультету, про що 

писала газета «Університетські вісті». 

Наукові інтереси Сергія Івановича зосередились на до-

слідженні проблем з економіки, планування і організації 

управління промисловістю та її галузями. Як результат нев-

пинної праці восени 1987 року він захистив кандидатську 

дисертацію в Московському інституті народного господарс-

тва ім. Г. В. Плєханова за темою «Шляхи оптимізації розро-

бки плану виробництва ремонтно-механічних цехів металу-

ргійних підприємств».  

З метою підсилення науково-методичного забезпе-

чення економічної освіти трудящих організацій та підпри-

ємств Донецької області С. І. Гриценко був переведений 

консультантом Будинку політпросвіти Донецького обкому 
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Компартії України, де працював до 1990 року, а потім 

знову повернувся до університету на посаду старшого ви-

кладача кафедри «Управління матеріальними ресурсами». 

1992 року йому було присвоєно звання доцента кафедри 

«Управління матеріальними ресурсами». 

Сергій Іванович багато уваги приділяв систематизації 

знань в сфері логістичного менеджменту та маркетингу, 

що знайшло віддзеркалення, по-перше, в монографіях, на-

укових статтях та тезах доповідей, а по-друге, в написанні 

докторської дисертації, яку він захистив у грудні 2009 р. 

на кафедрі комерції і логістики Санкт-Петербурзького 

державного університету економіки і фінансів за спеціа-

льністю 08.00.05 – Економіка і управління народним гос-

подарством (логістика). 

Присудження С. І. Гриценку наукового ступеня док-

тора економічних наук відбувалося за двома етапами: 

спочатку рішенням Вищої атестаційної комісії Міністерс-

тва освіти і науки Російської Федерації, а потім рішенням 

Президії Вищої атестаційної комісії України зі спеціаль-

ності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка. 

В 2011 році Сергій Іванович був обраний за конкур-

сом на посаду професора кафедри маркетингу. В травні 

2012 р. йому було присвоєно звання академіка Академії 

економічних наук України. 

Загальний трудовий стаж Гриценка Сергія Івановича 

становить понад 40 років, з яких 26 років – науково-

педагогічна діяльність в Донецькому національному уні-

верситеті. На економічному факультеті ДонНУ він працює 

з 1986 року. 

За період роботи в університеті проявив себе досвід-

ченим, висококваліфікованим вченим-економістом, який 

має 243 наукових та навчально-методичних праць, у тому 

числі вісім монографій, 70 статей, 122 тези доповідей, 32 
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праці навчально-методичного характеру, з яких три з гри-

фом МОН України. Багато уваги приділяє С. І. Гриценко 

підготовці молодих вчених – під його керівництвом захи-

щено три кандидатські дисертації. Він нагороджений зна-

ком «Відмінник освіти України». 

Сьогодні С. І. Гриценко є членом Вченої ради еконо-

мічного факультету, заступником завідувача кафедри з 

наукової роботи, користується повагою і авторитетом се-

ред викладачів і студентів економічного факультету, 

приймає активну участь в суспільному житті університету 

та факультету. 

З ЮВІЛЕЄМ, СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ!!! 

М. І. Бєлявцев, 

к. е. н., професор, 

завідувач кафедри «Маркетинг»; 

Л. В. Шестопалова, 

доцент кафедри «Маркетинг» 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ 

ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА  

ГРИЦЕНКА  

1984 

1. Вопросы измерения и оценки качества труда ра-

ботников ремонтной службы на основе имитационной мо-

дели / Г. С. Овечко, С. И. Гриценко // Экономико-статис-

тические проблемы оценки и анализа качества труда : тез. 

докл. Всесоюзн. семинара, (18–19 дек. 1984 г.). – М., 

1984. – Ч. 2. – С. 136–137. 

2. Вопросы разработки системы моделей повышения 

эффективности производства / Г. С. Овечко, С. И. Грицен-

ко // Улучшение использования производственного по-

тенциала машиностроения в свете решений декабрьского 

(1983 г.) Пленума ЦК КПСС: тез. докл. респ. науч.-практ. 

конф. – Уфа, 1984. – С. 78–80. 

3. Вопросы совершенствования документооборота в 

ремонтно-механической службе металлургического пред-

приятия / Марченко А. А., Гаджиев А. Г., Гриценко С. И.; 

Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1983. – 9 с. – Деп. в УкрНИ-

ИНТИ 05.03.84, № 413.  

4. Имитационная модель планирования квартальной 

производственной программы ремонтно-механическим 

цехам металлургического предприятия / Овечко Г. С., 

Гриценко С. И.; Донец. ун-т. – Донецк, 1984. – 12 с. – Деп. 

в УкрНИИНТИ 03.10.84, № 1601. 

5. Использование имитационного моделирования для 

анализа организационной системы планирования ремонт-

ного производства / Овечко Г. С., Гриценко С. И.; Донец. 

гос. ун-т. – Донецк, 1984. – 22 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 

03.10.84, № 1600.  

6. Совершенствование оценки конечных результатов 

производственной деятельности ремонтно-механических 

цехов металлургических предприятий / Марченко А. А., 
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Кузнецов В. Г., Гриценко С. И.; Донец. гос. ун-т. – До-

нецк, 1984. – 7 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 03.10.84, № 1599.  

7. Совершенствование формирования производствен-

ных программ ремонтно-механическим цехам металлурги-

ческих предприятий / Марченко А. А., Воробьев В. Н., 

Гриценко С. И., Самсонова Т. В.; Донец. гос. ун-т. – До-

нецк, 1984. – 33 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 03.12.84, № 1986. 

1985 

8. Влияние совершенствования планирования изго-

товления запасных частей на воспроизводственный про-

цесс / Гриценко С. И. // Научно-техническая революция и 

социалистическое расширенное воспроизводство: тез. 

докл. теор. конф. – М., 1985. – Ч. 2. – С. 230. 

9. Совершенствование оперативного планирования 

производства ремонтного металла на Донецком металлур-

гическом заводе / Марченко А. А., Воробьев В. Н., Грице-

нко С. И., Самсонова Т. В.; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 

1985. – 17 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 25.03.85, № 590. 

10. Совершенствование планирования изготовления 

запасных частей для проведения ремонтов технологиче-

ского оборудования металлургических предприятий / 

С. И. Гриценко, В. Г. Кузнецов, А. А. Марченко // Повы-

шение эффективности ремонта машин и оборудования: 

тез. докл. респ. науч.-практ. совещ., (г. Чимкент, нояб. 

1985 г.). – Алма-Ата, 1985. – С. 95–96. 

1986 

11. Вопросы совершенствования нормативного учета 

при анализе себестоимости продукции металлургического 

производства / С. И. Гриценко, Г. С. Овечко // Совершен-

ствование бухгалтерского учета в народном хозяйстве: 

тез. докл. Всесоюзн. науч.-практ. конф., (22–24 мая). – 

Донецк, 1986. – С. 24–25. 
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12. Пути оптимизации разработки плана производ-

ства ремонтно-механических цехов металлургических 

предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук / С. И. Гри-

ценко ; МИНХ им. Г. В. Плеханова. – М., 1986. – 24 с. 

13. Регламентация хозрасчетных взаимоотношений 

службы главного механика металлургического предприя-

тия / Марченко А. А., Воробьев В. Н., Гриценко С. И., 

Самсонова Т. В.; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 8 с. – 

Деп. в УкрНИИНТИ 27.03.86, № 883. 

14. Совершенствование показателей хозяйственной 

деятельности службы главного механика металлургиче-

ского предприятия / Марченко А. А., Воробьев В. Н., Гри-

ценко С. И., Самсонова Т. В.; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 

1986. – 13 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 27.03.86, № 882.  

1987 

15. Имитационное моделирование разработки плана 

производства ремонтно-механических цехов металлурги-

ческих предприятий / С. И. Гриценко // Совершенствова-

ние разработки плана производства и управления каче-

ством продукции на предприятиях черной металлургии: 

препринт докл. ИЭП АН УССР АСУ-2-87. – Донецк, 

1987. – С. 11–20. 

1988 

16. Банк молодежных идей / С. И. Гриценко // Чело-

век. Общество. Развитие: примерный учебный план, про-

грамма курса и методические рекомендации. – Донецк, 

1988. – С. 3–8 

17. Моделирование при разработке плана производ-

ства ремонтно-механических цехов металлургических 

предприятий / Г. С. Овечко, С. И. Гриценко // Планирова-

ние промышленного производства народнохозяйственно-

го комплекса республики средствами АСУ : тез. док., (11–

12 февр. 1988 г.). – К., 1988. – С. 117–118. 
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18. Социализм: идеалы и реальность: примерный 

учебный план, программа курса и методические рекомен-

дации для пропагандистов и слушателей системы комсо-

мольской учебы / сост.: С. И. Гриценко, И. И. Дмитрова, 

А. А. Деревянченко и др.; Донец. обком КПУ, Донец. об-

ком ЛКСМ Украины. – Донецк, 1988. – 30 с. 

19. Человек. Общество. Развитие: примерный план, 

программа курса и методические рекомендации для пропа-

гандистов и слушателей системы комсомольской полит-

учебы / сост.: С. И. Гриценко, Н. И. Гаврилов, И. И. Дмит-

рова и др.; Донец. обком КПУ, Донец. обком ЛКСМ Укра-

ины. – Донецк, 1988. – 40 с. 

1989 

20. Банк молодежных идей: из опыта работы полит-

клубов Донецкой области / С. И. Гриценко, Л. В. Кевлова; 

Донец. обком КПУ, Донец. обком ЛКСМ. – Донецк, 

1989. – 43 с. 

21. Комсомол и перестройка :проблематика и методи-

ческие рекомендации в помощь пропагандистам и слуша-

телям системы политической учебы молодежи / С. И. Гри-

ценко, Т. Д. Беловол, В. К. Губарев и др. ; Донец. обком 

КПУ, Донец. обком ЛКСМ. – Донецк, 1989. – 72 с. 

22. Политклубы: опыт и проблемы (в помощь органи-

заторам комсомольской политической учебы и руководи-

телям политических дискуссионных клубов) / С. И. Гри-

ценко, С. П. Диренко; Донец. обком КПУ, Донец. обком 

ЛКСМ. – Донецк, 1989. – 45 с. 

23. Развитие творческой активности юношества в по-

литклубах Донецкой области / С. И. Гриценко // Полит-

клубы: опыт и проблемы. – Донецк, 1989. – С. 3–9. 

24. Углубление экономической реформы: надежды и 

тревоги / С. И. Гриценко // Комсомол и перестройка: про-

блематика и методические рекомендации. – Донецк, 1989. – 

С. 12–19 
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1991 

25. Рабочая программа планово-экономической прак-

тики (для студентов IV курса спец. 0611 д/о) / сост.: 

Л. В. Шестопалова, С. И. Гриценко, В. Г. Кузнецов, 

Т. Г. Держак. – Донецк : ДонГУ, 1991. – 10 с. 

26. Условия саморегуляции обучения кадров управ-

ления / С. И. Гриценко // Социально-экономические про-

блемы труда в новых условиях хозяйствования: тез. докл. 

Респ. науч.-практ. конф., (29–31 окт. 1991 г.). – Донецк, 

1991. – С. 42–44. 

1992 

27. Рабочая программа планово-экономической прак-

тики (для студентов IV курса спец. 0611 д/о) / сост.: 

Л. В. Шестопалова, С. И. Гриценко, В. Г. Кузнецов, 

Т. Г. Колганова. – Донецк : ДонГУ, 1992. – 11 с. 

1993 

28. Методические указания к выполнению курсовых 

работ по дисциплине «Управление системами переработ-

ки, хранения и доставки продукции» (для студентов спец. 

330800) / сост.: С. И. Гриценко. – Донецк : ДонГУ, 1993. – 

16 с. 

29. Рабочая программа учебно-производственной 

практики (для студентов 2 курса спец. 330800 д/о) / сост.: 

С. И. Гриценко. – Донецк : ДонГУ, 1993. – 20 с. 

30. Рабочая программа учебно-производственной 

практики для студентов II курса специальности 0611 

«Управление материальными ресурсами и организация 

оптовой торговли средствами производства» / сост.: 

С. И. Гриценко. – Донецк : ДонГУ, 1993. – 20 с. 

31. Управление транспортно-складским хозяйством / 

С. И. Гриценко // Тезисы докладов вузовской научной 

конференции профессорско-преподавательского состава 

по итогам научно-исследовательской работы. Экономиче-
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ские науки, (г. Донецк, апр. 1993 г.). – Донецк, 1993. – 

С. 27–28. 

1994 

32. Проблемы развития и организационно-структур-

ные формы приватизации транспортно-складских пред-

приятий / С. И. Гриценко // Проблемы формирования и ре-

гулирования рыночных отношений: материалы науч.-

практ. конф. – Донецк, 1994. – С. 96–97. 

33. *Управление транспортно-складским комплек-

сом / Гриценко С. И. // Менеджмент и маркетинг в усло-

виях реформирования экономики Украины : тез. Всеукр. 

семинара. – Донецк : ДонГАУ, 1994. – [Б. с.]. 

1996 

34. Обеспечение сохранности перевозимых грузов / 

А. Г. Демаш, С. И. Гриценко // Экономика и политика: ис-

тория, современность, перспективы: тез. докл. открытой 

регион. студ. науч. конф., (16–17 апр. 1996 г.). – Донецк, 

1996. – С. 30–31. 

1997 

35. Маркетинговые исследования на всех специаль-

ностях вуза / С. И. Гриценко // Матерiали вузiвської нау-

кової конференцii професорсько-викладацького складу за 

пiдсумками науково-дослiдницької роботи. Економiка, 

менеджмент, маркетiнг, кiлькiснi методи, (м. Донецьк, 

квiт. 1997 р.). – Донецьк, 1997. – С. 64–65.  

36. Перспективы разработки, хранения и доставки 

продукции (на примере п/о «Артемсоль» ) / Грицен-

ко С. И., Васильева Л. В. – Деп. в УкрИНТЭИ 09.09.97, 

№ 534.  

37. Управление конфликтами на транспортно-

складских предприятиях / С. И. Гриценко // Социально-

гуманитарные проблемы менеджмента: материалы меж-
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дунар. науч. конф., (30–31 окт. 1997 г.). – Донецк, 1997. – 

С. 123–125. 

38. Четыре составляющих управления транспортно-

складским предприятием / Гриценко С. И. – Деп. в Укр-

ИНТЭИ 09.09.97, № 532. 

1998 

39. Курс лекций по дисциплине «Управление систе-

мами переработки, хранения и доставки продукции» :  

в 3 ч. / С. И. Гриценко. – Донецк : ДонГУ, 1998. – Ч. 1: Че-

тыре составляющих управления транспортно-складским 

предприятием. – 60 с. 

40. Рабочая программа организационно-технической 

практики (для студентов 2-го курса спец. 7.05.01.08. 

«Маркетинг» д/о) / сост.: С. И. Гриценко, Г. Д. Леонова. – 

Донецк : ДонГУ, 1998. – 22 с. 

1999 

41. Взаимосвязь элементов производственной инфра-

структуры (на примере Донецких электрических сетей) / 

С. И. Гриценко, Н. В. Артеменко ; Донец. гос. ун-т. – До-

нецк, 1999. – 66 с. – Деп. в ВИНИТИ 05.07.99, №202-Ук99. 

42. Донецкий государственный университет на поро-

ге XXI века: учебно-справочное пособие / В. П. Шевчен-

ко, В. В. Христиановский, А. В. Сидорова, С. И. Гриценко 

и др. – Донецк : ДонГУ, КИТИС, 1999. – 134 с. 

43. Маркетинговые исследования рынка сельскохозяй-

ственной продукции Украины / С. И. Гриценко, С. А. Ме-

щерякова ; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1999. – 72 с. – Деп.  

в ВИНИТИ 05.07.99, №204-Ук99. 

44. Методические указания к выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Управление системами перера-

ботки, хранения и доставки продукции» (для студентов 

спец. 7.050108 «Маркетинг») / сост. С. И. Гриценко. – До-

нецк : ДонГУ, 1999. – 26 с. 
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45. Надежные поставщики – фактор, обеспечиваю-

щий качество / Д. А. Кочержин, С. И. Гриценко // Радiо-

електронiка i молодь у XXI ст. : зб. наук. праць за ма-

терiалами 3-го Мiжнар. форуму, (20–23 квiт. 1999 р.). – Х., 

1999. – Ч. 1. – С. 295–298. 

46. Организационная структура управления и учеб-

ный процесс в Донецком государственном университете : 

учеб.-справ. пособие / В .П. Шевченко, В. В. Христианов-

ский, А. В. Сидорова, С. И. Гриценко. – Донецк : ДонГУ, 

КИТИС, 1999. – 134 с. 

47. Экспертные системы в маркетинге / М. А. Сама-

дов, С. И. Гриценко // Актуальные проблемы гуманитар-

ных наук и их информационное обеспечение: материалы 

VI междунар. студ. конф. – Харьков, 1999. – С. 40.  

2000 

48. Бизнес-инкубатор как организационная форма 

подготовки специалистов по менеджменту и маркетингу / 

С. И. Гриценко // Маркетинг в Українi: Спец. випуск II 

Мiжнар. конф. «Стратегiчний маркетинг та iновацiйний 

менеджмент: теорiя та практика, проблеми пiдготовки 

фахiвцiв». – 2000. – № 4(6). – С. 15–16. 

49. Виртуальный маркетинг / И. В. Пидсуха, С. И. Гри-

ценко // Управлiння розвитком соцiально-економiчних си-

стем: глобалiзацiя, пiдприємництво, стале економiчне зрос-

тання: тр. Всеукр. наук. конф. студентів та молодих уче-

них : в 3 ч. – Донецьк, 2000. – Ч. 3. – С. 168–170. 

50. Генеза маркетингової концепції у 30–70 рр. XX 
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СПОГАДИ ТА ВІДГУКИ ПРО НАУКОВУ  

ДІЯЛЬНІСТЬ ЮВІЛЯРА 

Воспитывать – значит побуждать 

Сергей Иванович Гриценко – мой научный руководи-

тель по диссертационной работе. Но наше сотрудничество 

началось еще до моего обучения в аспирантуре универси-

тета: в студенческие годы я был старостой, а Сергей Ива-

нович – куратором академической группы. Совместная 

слаженная работа над текущими и перспективными зада-

чами, которые возлагались на куратора и старосту акаде-

мической группы, позволили мне в последствии не сомне-

ваться при выборе научного руководителя.  

Для того, чтобы выполнить высокого качества дис-

сертационное исследование, аспиранту необходима под-

держка научного руководителя – грамотного и опытного 

наставника, который поможет выбрать интересную и ак-

туальную тему исследования, определить методику и 

направления исследования. Сергей Иванович был именно 

таким руководителем: с основательной теоретической 

подготовкой и большим практическим опытом, последо-

вательный и предусмотрительный, требовательный и по-

нимающий процесс творческого становления молодого 

ученого. Наше междисциплинарное исследование на тему 

«Формирование маркетингово-логистического механизма 

функционирования рынка рабочей силы» оказалось не 

только качественным и результативным, но и вызвало 

большой интерес среди ученых-экономистов.  

Мне очень повезло, что могу назвать Сергея Ивано-

вича своим Учителем, который как замечательный ученый 

бесконечно предан Науке и педагогическому труду, чело-

века добрейшей души и высокого гражданского долга. 

В день Вашего Юбилея, уважаемый Сергей Ивано-

вич, я желаю крепкого здоровья Вам и Вашим родным, 
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творческого вдохновения и смелых идей, талантливых и 

благодарных учеников.  

М. П. Калиниченко, 

к. э. н., доцент кафедры маркетинга 

*** 

С Сергеем Ивановичем Гриценко я знакома еще со 

студенческой скамьи. Позже он был руководителем моей 

дипломной работы, а в дальнейшем и кандидатской дис-

сертации. Когда передо мною становился выбор научного 

руководителя – я никогда не сомневалась! Я всегда выби-

рала Сергея Ивановича. Так как только он может настоль-

ко проникнуться проблемами и вопросами предстоящей 

научной работы и приложить все усилия, чтобы помочь 

молодому и неопытному коллеге в его начинаниях! Он 

был и навсегда остается для меня примером преподавате-

ля и ученого. Это глубоко порядочный человек. Его 

настойчивости и целеустремленности в делах можно 

только позавидовать! Я очень рада, что у меня была воз-

можность учиться и сотрудничать с этим прекрасным че-

ловеком! 

Свиридко Светлана Васильевна,  

к.э.н., ассистент кафедры маркетинга 

*** 

Как никто не может дать другому того, что не имеет 

сам, так и не может развивать, образовывать и воспиты-

вать других тот, кто не является сам развитым, воспитан-

ным и образованным. Эти слова в полной мере раскрыва-

ют Гриценко Сергея Ивановича как личность, ученого, 

педагога. 

Научная и педагогическая деятельность Сергея Ива-

новича – это непрерывный процесс самообразования  
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и саморазвития. Принцип, которого придерживается он  

в своей деятельности – никогда не останавливаться на до-

стигнутом, а обязательно идти вперед. Отличительными 

чертами его педагогической карьеры всегда были и оста-

ются эрудиция, высокий уровень организации труда, са-

мокритичность. 

Сергей Иванович соединяет в себе любовь к своей 

профессии и студентам, умеет не только учить, но и сам 

способен учиться у своих подопечных. Выполняя функ-

ции куратора, С. И. Гриценко (не взирая на возрастные 

различия и неодинаковость жизненного опыта) строит от-

ношения со студентами на равных началах, основанных 

на искренности и взаимопонимании.  

Искусству душевного контакта нельзя научиться по 

учебнику, скопировать из Интернета или свести его к ка-

кому-то своду правил. Чуткость и душевная открытость 

Сергея Ивановича, его готовность понять и принять нечто 

новое и непривычное, увидеть другого как себя, а себя как 

другого – это и есть главные черты характера, которые 

характеризуют его как Человека и Учителя. 

С юбилеем Вас, уважаемый Сергей Иванович! Пусть 

новые трудовые дни будут праздниками, пусть встреча со 

студентами будет радостью, пусть здоровье прибывает с 

каждой новой благодарной улыбкой и пусть люди встре-

чаются только хорошие, а коллеги внимательные и верные. 

Н. П. Святелик, 

ассистент кафедры маркетинга 

*** 

Від редактора 

Дослідження життєвого шляху та наукової діяльності 

професора С. І. Гриценка дозволяє зробити висновок, що 

він є неординарною людиною, наполегливою в праці, дос-



55 
 

відченим та вимогливим педагогом, який виховав не одне 

покоління студентів. За своїми поглядами він і зараз випе-

реджує час, вибравши пріоритетом життя гуманізм, право 

на вибір власної думки для кожної людини, яка була по-

руч у житті та в педагогічній і науковій діяльності. Разом 

з тим, це людина неабиякої скромності та порядності. 

Саме таким знають його студенти, аспіранти, колеги 

по кафедрі, друзі.  

Праця над укладанням цього видання, а це завжди ве-

личезна робота з розшуку й уточненню бібліографічних 

даних, збиранню документів та наукової спадщини, – по-

казала, що Сергію Івановичу властиві дисциплінованність 

та чітка самоорганізація. Його наукові праці завжди без-

помилково і своєчасно представляються автором для вне-

сення до бібліотечної картотеки праць викладачів ДонНУ.  

Професор С. І. Гриценко відзначається інтелігентніс-

тю, працьовитістю та відданістю тим ідеалам, які були за-

кладені батьками і виховувалися на протязі всього життя. 

Усе це достойне поваги, шани та наслідування. 

ВІТАЄМО ВАС, СЕРГІЮ ІВАНОВИЧУ! 
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