
НАШІ ЮВІЛЯРИ 

  2019/№2  245 

До 75-річчя 

академіка Академії економічних наук України,  
члена-кореспондента Академії підприємництва та менеджменту України,  

доктора економічних наук, професора 

ЄВГЕНА МИКОЛАЙОВИЧА ПАЛИГИ 

15 серпня 2019 року виповнюється 75 років Па-
лизі Євгену Миколайовичу — академіку Академії еко-
номічних наук України, члену-кореспонденту Акаде-
мії підприємництва та менеджменту України, доктору 
економічних наук, професору, завідувачу кафедри під-
приємництва та маркетингу Української академії дру-
карства. 

Народився Євген Миколайович у родині сіль- 
ських трударів у с. Чаниж Буського району Львівської 
області. Він типовий представник дітей воєнного та 
післявоєнного покоління. Війна позбавила його бать-
ківської опіки та змусила хлопця з ранніх літ дбати про 
себе і близьких самому. З юних літ спізнав важку се-
лянську працю. 

Після навчання у школі закінчив сільське профе-
сійно-технічне училище, пізніше Золочівський сіль- 
ськогосподарський технікум. Саме тут полюбив тех-
ніку і прагнув за її допомогою полегшити працю се-
лян. У 1965-1967 роках служив у Радянському війську, 
а після завершення служби працював на виробничому 
об’єднанні «Львівхімсільмаш», де пройшов усі щаблі 
кар’єрного росту — від робітника-слюсаря до заступ-
ника генерального директора. 20 років життя присвя-
тив цьому підприємству. Тут освоїв ази управлінської 

праці і сформував своє відношення до людини праці — 
її цінність, пошанування та піклування. 

У 1975 році закінчив Львівський сільськогоспо-
дарський інститут за спеціальністю «Механізація сіль-
ського господарства». 

Працьовитість, організаторські здібності, вміння 
працювати з людьми, мотивувати колектив на вирі-
шення складних виробничих завдань викликали ве-
лику повагу і прихильність працівників об’єднання. У 
1986 році за активну участь у створенні нового поко-
ління сільськогосподарської техніки і хімічного за- 
хисту рослин, впровадження додаткових виробничих 
потужностей Є.М. Палига був удостоєний ордена 
«Знак Пошани». 

Багаторічний управлінський досвід, талант орга-
нізатора виробництва, повага працівників були підста-
вою для призначення у 1987 році директором Львів- 
ського мотозавод, яким Є.М. Палига керував до 2004 
року. Саме тут прийшло глибоке розуміння значення 
науки в забезпеченні ефективності господарювання. 
На підприємстві почали ефективно запроваджувати 
новітні технології машинобудування, вивчали зару- 
біжний досвід, вели пошук сучасних моделей управ-
ління виробничими підприємствами. У складі делега-
цій Є.М. Палига знайомився з організацією вироб- 
ництва на аналогічних підприємствах Німеччини, 
США, Японії, Мексики, Індії, Куби. Набутий досвід 
допомагав вирішувати складні виробничі завдання  
і успішно пережити трансформаційні процеси 90-х ро-
ків ХХ ст. Як мудрий управлінець, він налагоджує  
тісну співпрацю з науковцями Львівського інституту 
регіональних досліджень НАН України, щедро ді-
литься досвідом з майбутніми фахівцями з НУ «Львів-
ська політехніка» — читає лекції студентам кафедри 
економіки приладо- і машинобудування, бере активну 
участь в наукових конференціях, впродовж багатьох 
років призначається головою державної екзаменацій-
ної комісії. Результатом співпраці став захист у  
1995 році кандидатської, а у 2005 році докторської ди-
сертацій. 

Є.М. Палига став одним із перших в України фа-
хівців вищої кваліфікації з питань корпоративного уп-
равління, членом-кореспондентом Академії підприєм-
ництва і менеджменту України, створив власну на- 
укову школу з проблем корпоративного управління. 

Працюючи на виробництві, піклувався про по-
ліпшення житлово-побутових умов членів колективу. 
За його ініціативою було побудовано три багатопо- 
верхові будинки для працівників, поліпшено умови 
проживання в гуртожитках, відкрито дитсадок, об- 
лаштовано базу відпочинку. 

Важлива грань цінності Є.М. Палиги — небайду-
жість до долі України. Він впродовж багатьох років був 
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депутатом районної ради, а згодом — заступником го-
лови Львівської обласної ради першого демократич-
ного скликання. Це був непростий період становлення 
органів місцевого самоврядування, динамічних проце-
сів зміни форм власності суб’єктами господарювання. 
Є.М. Палига вмів конструктивно співпрацювати з по-
літичними партіями, громадськими організаціями, ке-
рівниками і власниками підприємств. Він завжди во-
лодів даром переконання, допомоги, сприяння.  

У вересні 2004 року Є.М.Палига повністю пере-
ходить на науково-педагогічну роботу в Українську 
академію друкарства. У 2005 році йому присвоєно 
звання професора, а в 2008 році обирають академіком 
Академій економічних наук України. За його керів- 
ництвом та безпосередньою участю виконано понад  
20 господарських і бюджетних тем, близько 50 проек-
тів з приватизації та реструктуризації підприємств. 
Учений опублікував 3 монографії, 6 навчальних по- 
сібників, 2 підручники. У його доробку понад  
150 публікацій у фахових виданнях України та зару- 
біжжя. Він — член двох спеціалізованих рад із захисту 
дисертацій. Під керівництвом Є.М. Палиги виконано 
і захищено докторську та 12 кандидатських дисерта-
цій. Сьогодні він науковий консультант двох доктор-
ських і п’яти кандидатських дисертацій. 

За вагомий внесок у розвиток економічної на- 
уки, підготовку фахівців для видавничо-поліграфічної 
справи, практичне впровадження у виробництво но- 
вітніх досягнень науки і техніки нагороджений почес-
ною відзнакою спілки економістів України (2014 рік), 
нагрудним Знаком МОН України «Відмінник освіти» 
(2015 рік). Має відзнаку Львівської обласної державної 
адміністрації за розвиток наукової сфери, як відомий 
фахівець економіки Львівщини (2015 рік). 

Особливою гордістю Євгена Миколайовича є син 
Ігор — Заслужений лікар України, доктор медичних 
наук, директор ТОВ «Клініка репродукції людини 
«Альтернатива» та дві внучки — Дарина і Софія. 

Свій ювілей Євген Миколайович зустрічає у роз-
квіті сил, сповнений різними планами, оточений лю-
бов’ю і турботою рідних, повагою студентів, колективу 
кафедри і академії.  

З ювілеєм Вас, шановний Євгене Миколайовичу! 
І хоч рік Вашого ювілею важкий для нашої Укра-

їни, хоч наші луги і поля символічно вкриті черво-
ними маками, ми, сповнені оптимізму, бажаємо Вам, 
щоб Ваші вмілі руки не знали втоми, серце — болю, 
добра душа — страждання. Нехай доля посилає Вам 
радість, нові здобутки і довгі літа! 

Ректор та Учена Рада  
Української академії друкарства, 

Президія Академії економічних наук України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України» 




