Втрата
З СУМОМ ТА ТЕПЛИМИ СПОГАДАМИ ПРО ВЕЛИКУ ЛЮДИНУ –
АКАДЕМІКА В.В.ЮРЧИШИНА
Вчені-аграрники Львівського національного
агарного університету та практики сільськогосподарського виробництва Львівщини з глибоким
сумом сприйняли звістку про завершення життєвого шляху одного з найбільш авторитетних і
пошановуваних вчених вітчизняної аграрної науки – академіка Володимира Васильовича Юрчишина, який останні свої роки працював в Інституті
економіки та прогнозування НАН України.
Його життєве кредо – послідовно слугувати інтересам села і селянства, що базувалось на глибокому розумінні фундаментальних основ аграрної
науки та досконалому знанні практики сільськогосподарського виробництва, людська простота
і доступність, вроджена шляхетність тривалий час
слугували зразком для багатьох поколінь наукової
молоді та були критерієм порядності для вітчизняної вченої спільноти.
Найбільш складні наукові проблеми Володимир Васильович завжди розглядав
крізь призму захисту інтересів села і селянства, що були справжніми джерелами його
наукової творчості та метою його життя. Не завжди доля була прихильною і справедливою по відношенню до нього, але це лише перетворювало його біль на наполегливу і цілеспрямовану працю.
Науковці й господарники Львівщини завжди прислуховувались до порад відомого
вченого, який з великою повагою ставився до людей, чий практичний досвід слугував
для нього мірилом об'єктивності наукових теорій і розробок.
Пам'ять про Володимира Васильовича Юрчишина – селянського сина і патріота,
порядну й доброчесну людину, відомого науковця і наукового педагога, який любив
і розумів село і селян, котрим присвятив свою багаторічну працю, назавжди залишиться у наших серцях.
Висловлюємо свої щирі співчуття непоправної втрати рідним, колективу
вчених Інституту економіки та прогнозування НАН України, з якими академік
В.В.Юрчишин тривало і плідно співпрацював на благо нашого народу та села.
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