Наші ювіляри

Ювіляр та його ювілеї
(до 75-річчя Валерія Михайловича Гейця)
Головному редактору журналу "Економіка і прогнозування", академіку
НАН України, засновнику і беззмінному очільнику ДУ "Інститут економіки та
прогнозування НАН України" Валерію Михайловичу Гейцю виповнилося 75
років. А самому науковому журналу "Економіка і прогнозування", ініціатором
створення, ідеологом та найактивнішим членом редакційної колегії якого є Валерій Михайлович, у вересні виповниться 20 років.
До цих двох дат доєднується третя — 55 років наукової діяльності ювіляра. І
всі ці ювілеї, як добре підібрані пазли, вибудовують портрет непересічної особистості Валерія Михайловича, енергія якого запалює на нові наукові пошуки досвідчених і молодих науковців, скеровує наукову діяльність понад 20 років очолюваного ним ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України".
Як вчений, який пройшов шлях від аспіранта Інституту економіки АН УРСР
до академіка НАН України, В.М. Геєць допоміг увійти у науковий світ десяткам кандидатів та докторів наук. Цьому сприяло і створення ним наукового
журналу "Економіка і прогнозування", бо саме видання наукового журналу
розширює горизонти, відкриває дорогу до міжнародного наукового поля, популяризуючи наукові дослідження та здобутки вітчизняних вчених, віддзеркалюючи проблеми, над якими працює Інститут.
Двадцятирічний архів журналу "Економіка і прогнозування" засвідчує, що
у статтях, опублікованих на його сторінках, відображені результати емпіричних досліджень та прогнозних варіантних оцінок на майбутнє в умовах трансформаційної економіки України для різних галузей економіки, науки, техніки,
технологій; означені перспективи економічного розвитку на макро- і мікрорівні, в кількісному та якісному вимірах, на коротко- та довгострокову перспективу; викладено розробки економіко-математичних моделей для таких оцінок.
Наразі журнал публікує дискусійні статті з проблемних питань соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної
моделі держави Україна, орієнтованої на інноваційний розвиток.
Зусилля головного редактора журналу академіка НАН України В.М. Гейця
та членів редакційної колегії, кожного з яких він рекомендував особисто, були
спрямовані на те, щоб журнал із самого початку знайшов свою нішу серед наукових фахових видань з економічних наук, вирізнявся багатоаспектним поглядом на проблему, оригінальністю, новизною статей, якістю їх підготовки, з
обов’язковими рекомендаціями на перспективу. В редакційній політиці очолюваного Валерієм Михайловичем журналу "Економіка і прогнозування" головними були і залишаються принципи неупередженості та об’єктивності, висока вимогливість до якості наукових досліджень, підтримка нового знання,
колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей, суворе дотримання
авторських і суміжних прав та категоричне неприйняття плагіату в будь-яких
його проявах.
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Журнал ніколи не замикався у межах наукових досліджень тільки інституту-засновника, а запрошував дослідників з інших економічних інститутів –
наукових та освітніх – і не тільки України, а й зарубіжжя – Польщі, Угорщини,
Австрії, Болгарії, США. В журналі друкуються статті не лише економістів, він
став майданчиком і для результатів досліджень математиків, фізиків, кандидатів та докторів технічних наук.
Стратегічні прогнози, макроекономічний аналіз, модельні розрахунки в
журналі "Економіка і прогнозування" цікавили також працівників органів державної влади, включаючи вище керівництво країни. Із часом журнал відігравав
дедалі більшу роль своєрідного наукового порадника чи навіть дороговказу
для органів влади, інтелектуальної спільноти, бізнес-кіл, банківського співтовариства, підприємств, організацій та установ. Але, вирішуючи злободенні
прикладні завдання, журнал "Економіка і прогнозування", як і ДУ "Інститут
економіки та прогнозування НАН України", працює також і на поглиблення
розвитку фундаментальної науки.
Зростаючий інтерес до журналу зарубіжних науковців, реєстрація у міжнародних базах даних, дедалі більша участь міжнародних вчених у роботі редакційної колегії журналу підштовхнули головного редактора прийняти рішення
про випуск з 2019 року паралельної версії журналу – "Economy and Forecasting"
англійською мовою, що дає змогу вітчизняним науковцям дедалі більше інтегруватися у міжнародний науковий простір. Журнал було успішно переатестовано і внесено до групи "Б" Переліку наукових фахових видань України.
Публікації у журналі завжди були безкоштовними – це принципова позиція
головного редактора журналу, академіка НАН України В.М.Гейця, який вважає, що навіть у найважчі економічні часи справжня наука має бути доступною
якнайширшому загалу.
Попри всю свою завантаженість, В.М. Геєць показує приклад активного авторства, адже постійно публікується у вітчизняних та зарубіжних журналах.
Свідченням цьому слугує монографія "Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку", яка зовсім недавно побачила світ у Видавничому домі
"Академперіодика" НАН України. Валерій Михайлович слідкує за розвитком
соціогуманітарних знань, спонукаючи науковців до досліджень, результати
яких відповідно відображаються на сторінках очолюваного ним наукового
журналу.
Редколегія та автори журналу "Економіка і прогнозування" щиро вітають
Валерія Михайловича Гейця з усіма його ювілеями, зичать доброго здоров’я,
натхнення та невичерпної енергії для реалізації нових амбітних планів і задумок, виходу на нові міжнародні орбіти!
Редколегія журналу "Економіка і прогнозування"
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