Грицяк Ігор Андрійович 

Народився 08 серпня 1956 року, с. Стецева, Снятинського району, Івано-Франківської області.
Освіта вища, Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1982 рік, юридичний факультет.
Кандидат юридичних наук, доктор наук з державного управління, професор


З 1982 по 1987 рік працював у органах прокуратури, м.Київ. 
З 1987 року по цей час здійснює науково-педагогічну діяльність у різних наукових і вищих навчальних закладах. 
Зокрема працював науковим співробітником відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.В.М.Корецького Національної академії наук України (1987–1993); координатором навчальної програми державного управління Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України (далі ‑ ІДУС) [за сумісництвом] (1992-1993); завідувачем кафедри права і законотворчого процесу ІДУС (1993–1995); завідувачем кафедри права та законотворчого процесу Української академії державного управління при Президентові України (далі – УАДУ) (1995–1996); помічником, а пізніше ‑ першим помічником Прем’єр-Міністра України (1996-1997); завідувачем кафедри управління містом УАДУ (1997–1998); директором Центру правових та підприємницьких досліджень (громадське об’єднання) (1998-2001); доцентом кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України (далі НАДУ) (2001-2003); докторантом кафедри державного управління і менеджменту НАДУ (2003-2006); професором кафедри європейської інтеграції НАДУ (2006-2006); завідувачем кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (2006–2007); професором кафедри європейської інтеграції НАДУ (2007); в.о. завідувача кафедри європейської інтеграції НАДУ (2007-2008); завідувачем кафедри європейської інтеграції НАДУ (2008-до ц.ч.).
Капітан запасу та державний службовець третього рангу. 
Здійснює значну наукову, науково-педагогічну та науково-організаційну діяльність у галузі державного управління і у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема в підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Член вченої ради академії та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Має понад 160 наукових та науково-методичних праць з теорії державного управління та європейської і євроатлантичної інтеграції інтеграції, у тому числі фундаментальних монографічних досліджень: “Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади” (2005 рік), “Європейське управління: теоретико-методологічні засади” (2006 рік), навчальних посібників “Право та інституції Європейського Союзу” (2004 рік), “Європейська та євроатлантична інтеграція” (2007 рік), “Правова та інституційна системи Європейського Союзу” з грифом МОН України (2009), підручник “Правова та інституційна основи Європейського Союзу” з грифом МОН України, які заклали теоретичні підвалини нового наукового напряму у науковій галузі “державне управління”, авторських свідоцтв на винаходи та поповнили навчально-методичну базу у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. 
Завдяки високому професіоналізму, патріотизму та наполегливості І.А. Грицяка відбулося становлення й розвиток кафедри європейської інтеграції в Національній академії при Президентові України, яка стала важливим науковим осередком в Україні, де виконуються системні наукові дослідження комплексної проблеми забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції, готуються кандидатські та докторські дисертації з актуальних проблем державного управління у сфері європейської інтеграції.
За активної особистої участі І.А.Грицяка, з метою виконання вимог Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки виконано наукове обґрунтування та підготовлені численні навчально-методичні матеріали, на основі яких здійснюється реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу через забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями у сфері європейської інтеграції України, які оволодівають знаннями і навичками, необхідними для виконання завдань з реалізації державної політики у цій сфері. 
Його наукові досягнення мають значне практичне впровадження, зокрема, в роботі Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку і будівництва. 
І.А.Грицяк неодноразово залучався до виконання важливих доручень Президента України та органів виконавчої влади. Так, на виконання доручення Президента України він брав безпосередню участь у підготовці Національної доповіді “Розвиток місцевої демократії в контексті європейської інтеграції України” (2008 рік), у роз’ясненні положень проекту Конституції України на міжрегіональних муніципальних слуханнях „Конституційні засади організації місцевої влади” (вересень – жовтень 2009 рік). 
З 2007 року І.А.Грицяк є Головою експертної комісії Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, який проводиться щорічно відповідно до Указу Президента України “Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” від 28.10.2002 р. №952. Завдяки його зусиллям Конкурс став справді інтелектуальним надбанням органів місцевого самоврядування, демонструє високопрофесійність, сумлінність та методичну коректність у проведенні експертизи проектів та програм. 
За значний особистий внесок у підвищення ролі органів місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня місцевого самоврядування нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака (2007 рік). 
Плідна наукова, науково-організаційна та науково-педагогічна діяльність характеризується значними досягненнями, широко відома науковій громадськості, й є вагомим внеском у розвиток науки і практики державного управління, сфери європейської та євроатлантичної інтеграції.
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та практики державного управління, сфери європейської та євроатлантичної інтеграції, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів, багаторічну сумлінну працю І.А.Грицяку було присвоєно в 2010 році почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.


