НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

Вітаємо ювіляра

НЕЗМІННО ВИСОКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
У ВИРІ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕМІН
(академікові Валерію Михайловичу Гейцю – 70!)
Життєвий шлях нашого славного ювіляра – прямий, стрімкий, цілеспрямований. Прямий – зовсім не означає простий і легкий! Бо ж торований круто по висхідній: від хлопчини із
села на півдні Чернігівщини до видатного, знаного всій Україні і далеко за її межами вченогоекономіста, директора Інституту економіки та прогнозування, академіка Національної
академії наук України, невтомного й активного громадського й державного діяча, віцепрезидента НАН України, удостоєного цілої низки почесних звань та високих державних
відзнак і нагород.
Показово, що по закінченні середньої школи юнак обрав для подальшого становлення
мехмат Київського держуніверситету – один з «найважчих» в уяві багатьох у ситуації вибору
факультет. А по успішному завершенні навчання хлопець отримує направлення на роботу в
столичний Інститут економіки АН УРСР. Зрозуміло, що не лише за гарну поставу (що є – то
є!), а передусім за здібності і наполегливість у навчанні, налаштованість на серйозну творчу
і плідну працю. І весь подальший шлях – від інженера до академіка (а цього року разом із
70-річчям Валерія Михайловича відзначаємо й 50-річчя його наукової діяльності) – переконливе підтвердження зростання й розкриття інтелектуального потенціалу його яскравої,
неординарної і талановитої особистості.
Особисті наукові здобутки й досягнення В.М. Гейця роблять йому честь як наполегливому, творчому вченому, потужний пласт знань якого постійно нарощується невтомною працею, що дозволяє йому осягати широкі горизонти сучасної реальності і прозирати завтрашній
день. Загалом же у творчому доробку В.М. Гейця понад 500 наукових праць, серед яких 40
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монографій (7 індивідуальних). Під його безпосереднім науковим керівництвом захистили
дисертації 21 доктор і 22 кандидати наук.
Але це тільки частина його наукової діяльності. Він – не менш наполегливий і діяльний
як талановитий організатор науки. Причому постійно і незмінно націлений на інновації,
суголосні з динамічними суспільними процесами, соціальними трансформаціями! З іменем
В.М. Гейця по праву пов’язується якісно новий етап в діяльності очолюваної ним наукової
установи. З Інституту економіки вона стала спочатку Інститутом економічного прогнозування НАН України, а з 2005 р. – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
(ІЕП). Це не просто зміна вивісок. Це якісна зміна характеру і спрямованості науководослідницької роботи. Адже найважливішим своїм завданням сучасна економічна наука має
пошук шляхів економічного поступу у нерозривному взаємозв’язку з вирішенням соціальних
проблем суспільства. Компетентне ж формування ефективної соціально-економічної
політики держави абсолютно немислиме без усебічного й глибокого вивчення процесів,
які динамічно й повсякденно відбуваються в суспільстві, до того ж у тісному взаємозв’язку і
взаємозалежності зі світовими, глобальними процесами, змінами, трансформаціями. І саме
такої спрямованості в роботі всіх відділів, всіх підрозділів ІЕП постійно й послідовно вимагає,
наполегливо добивається його директор.
Тут доречним буде зауважити, що саме в час згаданих «перейменувань» Інституту в ньому (передусім, зрозуміло, з ініціативи В.М. Гейця!) з’явився цілком новий підрозділ: відділ
моніторингових соціально-економічних трансформацій. Сьогодні практично жодна важлива тема, проблема не розробляється Інститутом, не досліджується без участі цього відділу,
який у тісному партнерстві з Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра
Яременка (УІСД) та Центром «Соціальний моніторинг» організовує соціологічні опитування
й соціологічний аналіз широкого спектра проблем, над якими працює ІЕП. Невдовзі ж ІЕП
став разом з УІСД також співзасновником і співвидавцем наукового журналу «Український
соціум», в якому з’явилися і дві публікації ювіляра.
Тож щиро й сердечно вітаємо Вас, дорогий Валерію Михайловичу, з Вашим яскравим
високоліттям в житті й науці і зичимо ще МНОГАЯ І БЛАГАЯ ЛІТА Україні – на благо, всім
нам – на радість і Вам во СЛАВУ!
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