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ПИЛИПЧЕНКО
Олександр Іванович
Випускник інженерно-економічного
факультету (1976)
Професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Доктор економічних наук
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ародився 11 квітня 1953 р. у м. Бердичеві
в родині науковців. Батьки, Іван Борисович та
Лілія Семенівна, були агрономами, провідними
науковцями у Всесоюзному науково-дослідному
інституті цукрового буряка.
Родина Олександра Пилипченка має яскраву та
славну історію. Упродовж 400 років Пилипченкам
(Пилиповським) належав хутір у с. Синеоківка під
Золотоношею тоді Полтавського полку. Дід Олександра Івановича під час Громадянської війни 1917–
1921 рр. був козаком у війську С. Петлюри та воював
проти встановлення радянської влади.
У дитинстві значний вплив на Олександра Пилипченка справили дядько та тітка Мазурики — видатна
сім’я лікарів, професорів Полтавського медінституту.
Олександр Іванович мріяв наслідувати їхній приклад
і стати знаним хірургом. Але в остаточному виборі
майбутньої професії все-таки переважила схильність
до точних наук.
Після закінчення школи О. І. Пилипченко працював слюсарем на 5-тому Київському авторемонтному
заводі.
В 1971 р. вступив до Київського автомобільнодорожнього інституту, який закінчив у 1976 р., отримавши кваліфікацію інженера-економіста. КАДІ
Олександр Пилипченко завжди згадує як навчальний
заклад, де він не просто отримав спеціальність,
а змужнів, сформувався як особистість та фахівець,
навчився твердо та послідовно відстоювати свою
життєву позицію. Це проявилося, зокрема, у ставленні Олександра Івановича до будівельних загонів.
Позаяк він вважав їх соціалістичною профанацією,
на період практики батьки зазвичай купували йому
квитки до Коктебеля.
Саме в КАДІ Олександр Пилипченко розпочав і
свою наукову діяльність. Під керівництвом професора
О. А. Лудченка він опублікував у «транспортних» журналах три перші статті, що згодом стали основою його
дипломної роботи. Запам’ятався і перший гонорар за
статтю, отримання якого Олександр Іванович відсвяткував у дружньому колі у відомому всім «кадетам»
кафе «Зозуля». Зрештою, саме у стінах альма-матер
О. І. Пилипченко зустрів перше юнацьке кохання.

Пізніше молодша на дев’ять років сестра Олександра
Івановича Наталія Іванівна також, за прикладом
брата, закінчила КАДІ.
Після закінчення інституту Олександр Іванович
Пилипченко працював інженером на вантажному
автотранспортному підприємстві.
В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію
в Інституті аграрної економіки (м. Київ). Дисертацію
з питань побудови в країні ринкових відносин на здобуття вченого звання доктора економічних наук
захистив у 1992 р. у ВНДІ економіки в Москві.
З 1994 до 2004 р. Олександр Іванович працював
професором кафедри фінансів у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка.
Викладав курс банківської справи. Нині він — професор кафедри банківської справи Університету економіки та права «Крок».
Є автором численних публікацій (біля 120 робіт),
зокрема двотомної монографії «Фінансова політика
держави на макрорівні» (2012 р.).
У 1992 р. Олександр Пилипченко заснував юридично-консалтингову фірму «Центр економічних
досліджень», яка під його безпосереднім керівництвом перетворилася на промислово-фінансову групу.
Серед основних досягнень Центру — будівництво
заводу з поглибленої переробки граніту в м. Житомирі, розбудова в області групи кар’єрів із залученням нових технологій видобування.
Головне життєве правило Олександра Івановича,
яким він незмінно послуговується в особистому та
професійному житті, звучить лаконічно та патріотично: «Я — Українець!».
Олександр Іванович Пилипченко захоплюється
виробництвом вина, знає технологію, завдяки якій
воно набуває витонченого смаку та дивовижного
аромату.
Раніше був закоханий у морські подорожі, яхти та
вітрильний спорт, але через об’єктивні обставини це
хобі відійшло на другий план.
Одружений. Дружина Світлана Олексіївна — економіст. Подружжя виховало двох доньок — Марину
та Анастасію. А нині дідусеве серце звеселяють онуки:
Ліна, Христина та Християн.
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