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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!
Цього року відсвяткував свій 504річний
ювілей Василь Степанович Лопух – талано4
витий менеджер у сфері управління діяльні4
стю громадських організацій українців за
кордоном (США), широковідомий в Україні
як фахівець з соціально4економічних про4
блем людського розвитку, кандидат еконо4
мічних наук, доцент, член4кор. Наукового то4
вариства ім. Тараса Шевченка (США).
Лопух Василь Степанович народився 2
березня 1956 р. в місті Заліщики Тернопільсь4
кої області. У 1973 р. закінчив середню шко4
лу ім. Осипа Маковея. Після проходження
військової служби у 1977 р. вступив до Тер4
нопільського державного педагогічного
інституту на інженерно4педагогічний фа4
культет.
Розвитком та реалізацією багатогранно4
го науково4організаторського і педагогічно4
го таланту Василя Степановича позначені
віхи його життя і праці. Уже з студентських років розпочалося його формування
не лише як громадського діяча, лідера студентських організацій, а й допитливо4
го дослідника. Прагнення до поглибленого навчання, активна участь у науково4
дослідних гуртках і студентських наукових конференціях були відзначені Ленін4
ською стипендією. Після закінчення у 1981 р. інституту (диплом з відзнакою)
він отримав направлення на викладацьку роботу в цьому ж інституті.
У 1987–1990 рр. В.С. Лопух навчався в аспірантурі при Раді з вивчення
продуктивних сил України НАН України у відділі народонаселення і трудових
ресурсів, де він під керівництвом д.е.н., професора В.В.Онікієнка підготував і в
грудні 1990 р. захистив дисертацію з проблем зайнятості населення та відтво4
рення кваліфікованої робочої сили. Після закінчення аспірантури продовжив
свою трудову діяльність в Тернопільському педагогічному інституті на кафедрі
„Філософії та економічної теорії”. За його безпосередньої участі у 1992 р. в
інституті створено науково4дослідну лабораторію з вивчення регіонального рин4
ку праці. Крім науково4дослідної роботи, він багато уваги приділяв розробці
нових навчально4методичних матеріалів, зорієнтованих на ринкову економіку.
Вагомий науковий доробок В.С.Лопуха склали понад 30 наукових праць.
Результати постійної і плідної теоретико4методологічної, методичної і науко4
во4педагогічної роботи втілені у навчальних посібниках, матеріалах наукових
конференцій і статтях як у фахових, так і в науково4публіцистичних виданнях,
спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально4економічного роз4
витку України.
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У 1991 р. В.С. Лопух працював у Тернопільській міській раді на посаді зас4
тупника голови з економічних питань. У 1998 р. емігрував до США, де бере
активну участь у житті української громади; написав чимало публіцистичних
статей і репортажів, які друкувалися в газетах „Свобода”, „Народна Воля”, „За4
кордонна газета”, „Америка”, „Міст” та в журналі „Наш Голос”. Значна части4
на його публікацій і фоторепортажів про важливі події в житті Нью4Йорка та
української громади розміщена на Інтернет4порталі www.brama.com. У цей пе4
ріод він написав також низку статей про міграцію до США з України, які були
надруковані в Україні та США і становлять джерело цікавої і цінної інформації
для українського читача та для дослідників життя української діаспори.
Починаючи з 2000 р. працює директором адміністрації Наукового товари4
ства ім. Шевченка в Америці (НТШ4А). (Як відомо, ця наукова академічна уста4
нова існує вже понад 130 років і є практично першою українською національ4
ною академією наук. Про її діяльність можна дізнатися, відвідавши веб4сто4
рінку www.shevchenko.org ). Цього ж року Василя Степановича обрано головою
Асоціації українців Америки. Він є одним із редакторів журналу „Наш Голос”.
В.С.Лопух має заслужений високий авторитет серед колег і науковців. Ко4
леги й однодумці поважають Василя Степановича як принципового й вимогли4
вого науковця, цінують як енергійну, працелюбну, доброзичливу, правдиву та
дуже порядну людину.
Свій ювілей Василь Степанович зустрів у розквіті творчих сил. Щиро вітає4
мо шановного Василя Степановича зі славним ювілеєм, зичимо міцного здоро4
в’я, довгих років життя, наснаги на нові здобутки, добра та щасливої долі.
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