НАШІ ЮВІЛЯРИ

З НАГОДИ 70 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І 50 РІЧЧЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ГЕЙЦЯ ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА
20 квітня 2015 року виповнюється 70 років видатному вченому-економісту, академіку НАН України,
віце-президенту Національної академії наук України,
директору ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України», лауреату Державної премії України в
галузі науки і техніки Гейцю Валерію Михайловичу, а
також відзначається 50-річчя його наукової діяльності.
Майбутній академік народився у селі Сезьки Ічнянского району на Чернігівщині. Після здобуття вищої освіти на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
все його подальше життя пов’язане з розвитком економічної науки в системі НАН України.
Свій трудовий шлях В. М. Геєць розпочав у Інституті економіки НАН України і пройшов усі щаблі
наукової кар’єри – від інженера до завідувача відділу
моделювання економічного розвитку. В 1997 р. був обраний директором Інституту економічного прогнозування НАН України, створеного згідно з відповідними
постановами Кабінету Міністрів України та Президії
НАН України, а у 2005 р. перейменованого в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», де
став справжнім драйвером наукового пошуку, ініціатором нових напрямів досліджень та їхнім головним
натхненником.
Сфера наукових інтересів ученого лежить у макроекономіці, економіко-математичному моделюванні
та прогнозуванні економічного розвитку, В. М. Геєць – засновник наукових шкіл в сфері макроекономіки (теорія і моделі економічного прогнозування, фінансів (фінансова безпека: бюджетна і боргова політика), державного регулювання економіки. За вагомий
внесок у розвиток вітчизняної науки в 1992 р. В. М.
Геєць був обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 1995 р. – академіком НАН України. Плідну
наукову роботу вчений поєднує з напруженою науково-організаційною роботою в Президії НАН України: 1998—2009 рр. – академік-секретар Відділення
економіки, а з 2009 р. і дотепер – віце-президент НАН
України. В. М. Геєць невтомно бореться за удосконалення організації та координації фундаментальних досліджень, популяризації сучасних економічних знань,
забезпечення ефективної діяльності НАН України та
посилення її ролі як вищої наукової організації держави.
Очолюваний В. М. Гейцем Інститут економіки та
прогнозування завжди перебуває на вістрі сучасних
наукових до- сліджень, щоразу обираючи проблеми на
стику економіки та інших соціогуманітарних дисциплін, швидко реагуючи на виклики часу та поєднуючи
в дослідженнях новизну і фундаментальність. Головним завданням Інституту є забезпечення геополітичної перспективи української нації шляхом створення
стратегічних основ розвитку та піднесення національної економіки та ефективного функціонування інститутів держави у цьому процесі, обґрунтування соціогуманітарних пріоритетів і критеріїв економічного розвитку, гармонізація цільових орієнтирів стабільного
економічного зростання, інноваційних перетворень,
модернізації та структурно-технологічного оновлення
вітчизняної економіки та її інтеграції у світову, вироблення складових державної політики щодо забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки, подальше формування нещодавно розробленої науковцями
Інституту концепції економічного зростання в умовах
нестабільності.
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Упродовж останніх років наукові інтереси академіка В. М. Гейця концентруються на дослідженні інституціональних основ та вирішенні проблем взаємодії суспільства, держави та бізнесу, створення ефективних механізмів впливу на подальшу капіталізацію
економіки України для досягнення нею самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності, чому були присвячені численні публікації в наукових журналах та
фундаментальна монографія «Суспільство, держава,
економіка: феноменологія взаємодії та розвитку» (у
2009 р. побачило світ її видання українською мовою, а
у 2014 р. – доповнене і перероблене видання російською). Загалом же у творчому доробку В. М. Гейця понад 500 праць, серед яких 40 монографій (7 індивідуальних). Під його безпосереднім керівництвом були
підготовлені національні доповіді «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави»
та «Новий курс: реформи в Україні 2010—2015 рр. ).
За особистого керівництва та ініціативи В. М.
Гейця наукові здобутки Інституту популяризуються за
допомогою започаткованих Інститутом наукових журналів «Економіка і прогнозування» (де він – головний
редактор), «Вісник Інституту економіки та прогнозування» (член редколегії), «Економічна теорія», видання колективних та індивідуальних монографій (побачили світ понад 120), наукових доповідей (понад 40),
подання до керівних органів держави багаточисельних
різноманітних аналітичних матеріалів та доповідних
записок.
Крім цього, В. М. Геєць є головним редактором
найповажнішого в країні економічного журналу «Економіка України» та членом редколегій численних вітчизняних та зарубіжних наукових журналів з різних аспектів економічних та соціогуманітарних знань.
Своїм учителем називають В. М. Гейця 21 доктор і 22 кандидати економічних наук. У кадровій політиці директор робить ставку на талановиту молодь,
слідкує за науковим зростанням кожного співробітника, багатьма опікується особисто. В ДУ докладають
багато зусиль щодо якісної підготовки наукових кадрів
вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру,
тут з 2005 р. працюють дві спеціалізовані Вчені ради,
а з 2009 р. Інститут став готувати магістрів за спеціальністю «Фінанси» («Фінанси і кредит»). З 1997 р. і
до сьогодні науковці Інституту захистили понад 70 кандидатських та 24 докторські дисертації, що сприяло
формуванню вагомого і багатогранного наукового
поля Інституту.
Про інтеграційну спрямованість очолюваного В.
М. Гейцем Інституту свідчать тісні міжнародні зв’язки
та спільна робо- та над проектами з науковцями Нідерландів, США, Угорщини, Греції, Австрії, Великої
Британії, Норвегії, Казахстану, Росії, Білорусі, Азербайджану.
Плідно поєднуючи наукову діяльність із громадською, В. М. Геєць уже понад 25 років представляє
Україну в Міжнародному проекті ЛІНК—ООН, запрошується експертом до різних комісій та рад.
Вимогливість і наполегливість, які В. М. Геєць
вважає своїм кредо, сприяли його становленню як
вченого і керівника, а також допомагають долати виклики часу, що постають перед суспільством і науковою спільнотою країни.
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