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20 квітня цього року директорові Інституту економі-
ки та прогнозування НАН України, доктору економіч-

них наук, професору, академіку НАН України Вале-
рію Михайловичу Гейцю виповнилося 75  років! 
Колектив Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського щиро 
вітає відомого українського вченого-економіста зі 
славним ювілеєм та засвідчує свою глибоку повагу!

Сповнене віковічної мудрості Полісся, де на-
родився ювіляр, загартувало у нього такі якості, як 

цілеспрямованість, працелюбність, вимогливість та  
безумовну відданість справі. Здобувши ґрунтовну осві-
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ту в Київському державному університеті ім.  Т.  Г.  Шевченка, своє подальше життя вчений 
пов’язав з Національною академією наук України, де працював на різних посадах, поєднуючи 
наукову діяльність із громадською, будучи, зокрема, академіком-секретарем Відділення еко-
номіки НАН України, віце-президентом НАН України, головою Секції суспільних і гумані-
тарних наук, віце-президентом Спілки економістів України, членом науково-технічних рад, 
комітетів і комісій як НАН України, так і установ загальнодержавного рівня – Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України, Національного банку України, Кабінету Міністрів України та ін. 

Визначним є науковий доробок В. Гейця як провідного авторитетного дослідника в галу-
зі макроекономіки та фінансів. Він – автор фундаментальних стратегій розвитку економіки 
України та державної політики, концепції економічного зростання за умов нестабільності. 
Серед кола його наукових зацікавлень чільне місце посідають важливі тео ретичні й прак-
тичні проблеми розвитку і трансформації економіки України, шляхи гармонізації соціально-
економічного життя суспільства. Вагомим результатом багаторічної плідної роботи вченого 
є близько 600 праць, у тому числі індивідуальні та колективні монографії («Нестабільність та 
економічне зростання», «Інноваційна стратегія українських реформ», «Економіка України:  
стратегія і політика довгострокового розвит ку», «Економіка знань: виклики глобалізації та 
Україна», «Інноваційні перспективи України», «Моделі ендогенного зростання економіки 
України», «Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України», «Суспіль-
ство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку», ін.). Валерій Михайлович є 
головним редактором наукових часописів «Економіка України» та «Економіка і прогнозу-
вання», які високо оцінені громадськістю України. Низка зарубіжних журналів, де вчений 
є членом наукових і редакційних колегій, дають обґрунтовану оцінку важливим явищам, що 
відбуваються в економічному світі («Білоруський економічний журнал», «Вісник Націо-
нальної академії наук Азербайджану. Серія “Наука та інновації”», «Економічна кібернети-
ка», «Суспільство та економіка», «International journal of social quality» та ін.).

Очолюваний В.  Гейцем колектив Інституту економіки та прогнозування НАН  України 
здійснює важливі дослідження задля визначення шляхів розвитку вітчизняної господарської 
системи, розробляючи найперспективніші стратегії розвитку економічної сфери України. 
Окремою заслугою науковця є академічна підготовка цілої когорти вчених, які продовжують 
дослідження питань економічної трансформації українського суспільства, про що свідчать 
понад пів сотні захищених докторських і кандидатських дисертацій під його керівництвом.

Організаторський талант Валерія Михайловича, його здібності вмілого керівника Інсти-
туту економіки та прогнозування НАН України і плідні наукові здобутки пошановані широ-
кою громадськістю у вигляді численних нагород і відзнак (лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, лауреат премії В. С. Михалевича, «Заслужений діяч науки і техніки 
України», ордени «За заслуги», Почесна грамота Кабінету Міністрів України, переможець 
щорічного конкурсу «Людина року» в номінації «Вчений року» та ін.).

Зичимо Вам, дорогий ювіляре, міцного здоров’я, життєвих сил і нових звершень у справі 
служіння науці та народові України! Нехай у Ваших задумах, шановний Валерію Михайлови-
чу, завжди буде мудрість, у справах – підтримка однодумців, у серці – світло й сонячно від люд-
ської вдячності, а таланти Вашого розуму та душі й надалі успішно служать на благо України! 
Хай береже Вас доля, а життя буде щедрим і багатим на добро!

З роси та з води!
На многії та благії літа!

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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Анотація / Abstract

У статті йдеться про наукову діяльність Михайла Зубрицького – відомого українського археографа, історика, ет-
нографа та фольклориста. З’ясовано історію його вступу до Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1896), 
обрання дійсним членом Товариства (1904) і членом Етнографічної комісії (1905), причетність Івана Франка та Ми-
хайла Грушевського до цих неординарних для священика подій. 

Докладно розглянуто співпрацю М. Зубрицького з різними науково-дослідними підрозділами першої української 
наукової установи. Встановлено: проживаючи у віддаленому від Львова гірському селі Мшанець, науковець-парох 
особисто відвідав сім засідань Історично-філософської секції, по одному разу засідання Археографічної і Статистич-
ної комісій і двічі – загальні збори Товариства. На засіданнях Історично-філософської секції обговорили та рекомен-
дували до друку 20 основних джерелознавчих, історичних та етнографічних досліджень уродженця Бойківщини, які 
він підготував упродовж 1897–1911 років. Членам цього науково-дослідного підрозділу сам М. Зубрицький предста-
вив лише 4 статті, а решту його розвідок подали інші вчені: І. Франко – 5, М. Грушевський – 6, Володимир Гнатюк – 4, 
Стефан Томашівський – 1. Тексти підготовлених археографічних та етнографічних досліджень автор часто доповню-
вав цікавими фактами навіть під час їх верстання у друкарні. 

М. Зубрицький причетний також до проведення першої комплексної (етнографічно-антропологічної) експедиції 
українських народознавців (1904). Результати праці її учасників (І. Франка, Федора Вовка, Зенона Кузелі) вплинули 
на подальші етнографічні зацікавлення вченого. Зокрема, після завершення цієї наукової мандрівки дослідник актив-
но вивчав народну матеріальну культуру бойків – житло, одяг і взуття. Із 1904 року він систематично поповнював ет-
нографічні колекції різних музеїв Європи (Етнографічного музею у Відні (Австрія), Етнографічного музею у Базелі 
(Швейцарія), Музею НТШ у Львові) цікавими пам’ятками традиційно-побутової культури і народного мистецтва 
населення північно-західної частини Бойківщини. 
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