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Вітаємо ювіляра 

 

ДО 75-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В.М. ГЕЙЦЯ 
 

Академіку НАН України, доктору економіч-

них наук, професору Валерію Михайловичу  
Гейцю 20 квітня виповнилося 75 років!  

Коло професійних інтересів В.М. Гейця дуже 

велике: макроекономіка, економіко-математичне 

моделювання та прогнозування, державне регу-
лювання, фінансові відносини, монетарна політи-

ка, банківська справа, бюджетно-податкова та 

боргова політика, соціально-економічний розви-
ток, міжнародна економіка, торговельні відноси-

ни, економічна історія, національна безпека, пи-

тання глобалізації, інституційного розвитку, інве-

стицій та інновацій тощо. Його творчий доробок 
налічує більше ніж 600 праць, серед яких понад 

40 монографій. 

З 1997 р. В.М. Геєць – директор Інституту 
економічного прогнозування НАН України, створений для розроблення стратегічних 

прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України. У 2005 р. заклад було 

трансформовано в ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, який 
незмінно входить до 15 кращих у рейтингу науково-дослідних установ та університе-

тів країни. Понад 50 кандидатів і докторів наук вважають його керівником своїх  

ключових досліджень. Понад 100 науковців здобули наукові ступені в Інституті, який 

він очолює.  
Валерій Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України (2002 р.), Пере-

можець щорічного конкурсу “Людина року” в номінації “Вчений року” (2005 р.),  

Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(2009 р.) та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2012 р.). 

Протягом 2004–2011 рр. за вагомий вклад в економічну та наукову діяльність, спрямо-

вану на розвиток України, його було відзначено орденом “За заслуги” всіх трьох сту-
пенів. Серед визнання особистих здобутків академіка В.М. Гейця – премія імені 

О.Г. Шліхтера АН УРСР (1991 р.); Державна премія України в галузі науки і техніки 

(2002 р.); премія імені В.С. Михалєвича (2005 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів 

України (2004 р.). 
Наукову роботу академік В.М. Геєць успішно поєднує з організаційною та гро-

мадською діяльністю. Так, у 1998–2009 рр. він обіймав посаду академіка-секретаря 

Відділення економіки НАН України; 2009–2015 рр. – віце-президента НАН України, 
голови Секції суспільних і гуманітарних наук; з 2006 р. – віце-президент Спілки еко-

номістів України та науковий керівник секції економічного прогнозування СЕУ;  

з 2011 р. – член Наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних дос-
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ліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, нанома-
теріалів, нанотехнологій”; з 2015 р. – член науково-експертної колегії Громадської 

ради при Національному банку України; з 2016 р. – член Національного комітету з 

промислового розвитку при Кабінеті Міністрів України та робочої групи з координації 
співпраці НАН України з галузевими та громадськими організаціями промисловців, 

підприємців і роботодавців; член Правління Українського союзу промисловців і під-

приємців; член Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації 

Державної служби статистики України; з 2017 р. – член Національного комітету з 
промислового розвитку; з 2018 р. – член Експертної ради Громадської організації з 

питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу. 

Валерій Михайлович – головний редактор наукових журналів “Економіка 
України”, “Економіка і прогнозування” та “Економічна теорія”. 

Академік В.М. Геєць визнаний і світовою науковою спільнотою: він є членом ряду 

іноземних академій, входить до складу редколегій зарубіжних наукових журналів, 
запрошується на міжнародні симпозіуми, є експертом у різних вітчизняних і зарубіж-

них комісіях тощо. За роки сумлінної праці він здобув беззаперечний авторитет до-

свідченого вченого та мудрого керівника. 

Валерій Михайлович завжди підтримує молодих вчених, які звертаються до нього 
за порадою як у фахових питаннях, так і особистих. 

В.М. Геєць завжди думає про країну, її майбутнє, роль науки для успішного сус-

пільного розвитку, спрямовує тематику досліджень ДУ “Інститут економіки та  
прогнозування НАН України” на актуальні проблеми, мислить на перспективу,  

орієнтується не тільки на внутрішню ситуацію в країни, але й на глобальні процеси. 

Його особиста працьовитість, професіоналізм і широка ерудиція є прикладом для  

оточуючих.  
Шановний Валерію Михайловичу! Вітаємо Вас з ювілеєм, бажаємо Вам міцного 

здоров’я, сил, натхнення, щастя, благополуччя у родині, розуміння та підтримки з  

боку рідних, друзів і колег. Хай реалізуються найсміливіші плани та задуми, а гарний 
настрій сприятиме успішній праці. 

 
Колективи: 

відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій 

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 
ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”, 

ГО “Центр “Соціальний моніторинг”, 
а також редколегія та редакція журналу “Український соціум” 


