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ДО 80-РІЧЧЯ В. С. САВЧУКА
Савчук Володимир Сафронович - відомий український вчений-економіст,
педагог, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної
академії наук України, академік і голова відділення економіки Академії наук
вищої школи України, академік Академії економічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України.
Народився 14 січня 1938 року в м. Одесі. З повоєнних років родина
мешкала у Києві. У 1955 р. закінчив київську середню школу № 25 та вступив
до Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Кращим із
кращих студентів вищих навчальних закладів Радянського Союзу в той час
призначалася Сталінська стипендія. Серед таких студентів Київського
державного університету імені Т. Г. Шевченка був і студент економічного
факультету Володимир Савчук. Університет Володимир Сафронович закінчив у
1960 році з відзнакою, здобувши кваліфікацію «Викладач політичної економії.
Економіст». Обраному фаху він не зрадив протягом усього життя, послідовно
пройшовши всі щаблі наукової та викладацької кар’єри: старший лаборант,
асистент, аспірант, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри,
проректор з наукової роботи. Більш як півсторіччя його професійна діяльність
пов’язана з одним вищим навчальним закладом: від серпня 1960 року і до
сьогодні В. С. Савчук працює в Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана (колишній Київський інститут народного
господарства ім. Д. С. Коротченка). Багато років перебував у відрядженні за
кордоном, де за запрошенням працював викладачем у країнах Африки: 09.196706.1970 - Вища адміністративна школа, Республіка Малі; 03.1972-06.1973 Африканський центр нафти та газу, Республіка Алжир; 10.1977-06.1981 - Вища
партійна школа, Республіка Конго; викладав політичну економію та історію
економічних учень. У цей час у пригоді стало вільне володіння французькою
мовою.
З 1986 до 2012 pp. Савчук В. С. обіймав посаду проректора з наукової
роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана». З 1989 р. і до 2015 р. Володимир Сафронович Савчук очолював
кафедру політичної економії обліково-економічних факультетів, яка завдяки
його таланту вченого, організатора, управлінця перетворилася на потужний
центр теоретичної економічної думки в Україні. Він створив наукову школу
трансформаційної економіки. Особисто, як науковий консультант, підготував
15 докторів економічних наук, під його науковим керівництвом захищено
9 кандидатських дисертацій.
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В. С. Савчук є автором понад 135 наукових та науково-методичних праць
загальним обсягом належного автору матеріалу близько 175 друк. арк. Він має
ряд публікацій у наукових виданнях у Анкарі, Афінах, Берліні, Браззавілі,
Единбурзі, Лондоні, Москві.
Професор В. С. Савчук проводив велику громадську роботу, спрямовану
на координацію наукових досліджень з іншими вищими навчальними
закладами країни та інститутами НАН України, на науково-методичне
забезпечення цих досліджень, на атестацію наукових кадрів країни. З 1987 по
1992 р. був головою науково-методичної секції з економіки Мінвузу України і
на цій посаді проводив велику роботу з координації вузівських економічних
досліджень. З 1988 до 1991 р. був членом Президії науково-методичної секції з
економіки Держкомосвіти СРСР. З 1992 до 1995 р. В. С. Савчук очолював
Експертну раду з економічних наук Вищої атестаційної комісії України.
Тривалий час (з 1990 до 2015 р.) професор В. С. Савчук очолював
Спеціалізовану Вчену раду в Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана, яка випустила у світ не один десяток
докторів і понад сотню кандидатів економічних наук знаних сьогодні в
наукових і політичних колах України та за її межами.
У 1981 р. Володимиру Сафроновичу Савчуку присвоєна Вища урядова
нагорода Республіки Конго «За відданість Конголезькому народу», 1998 р. Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2003 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 2006 р. Почесною грамотою Верховної Ради України, 2008 р. - Орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня, 2011 р. - Знаком «Петро Могила» та Знаком «Відмінник освіт
України».
Наукова громадськість, друзі, колеги, редакція журналу «Проблеми
економіки та політичної економії» щиро вітають Володимира Сафроновича з
ювілеєм і бажають йому на довгі роки міцного здоров’я, щастя, невичерпної
енергії, плідної праці, нових творчих злетів і здобутків у науковій і педагогічній
діяльності.
В. І. КИРИЛЕНКО, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри політичної економії
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