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70-річчя 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ 
М. С. ГЕРАСИМЧУКА  

19 грудня виповнилося сімдесят років відомому вченому в галузі економіки, 
Заслуженому діячеві науки і техніки України члену-кореспонденту НАН України Миколі 
Семеновичу Герасимчуку.  

М. С. Герасимчук народився в с. Дермань Здолбунівського району на Рівненщині. Після 
закінчення 1954 р. Львівського політехнічного інституту два роки працював інженером-
економістом на нафтопереробному заводі в Батумі (Грузія). 1956 р. вступив до 
аспірантури Інституту економіки Академії наук України і відтоді безперервно працює в 
цій установі. З 1974 р. завідує відділом ефективності інвестицій та відтворення основних 
фондів. З 1981 р. — заступник директора інституту.  

Головний напрям наукових досліджень М. С. Герасимчука — проблеми економіки 
промисловості, ефективності інвестицій та відтворення основних фондів. Його творчий 
доробок відображено більш як у 200 наукових працях. Серед них індивідуальна 
монографія «Проблеми зниження фондомісткості і матеріаломісткості промислового 
виробництва» (1974) і 19 колективних монографій, зокрема «Оборот капітальних вкладень 
і ефективність відтворення основних фондів» (1980), «Структурно-інвестиційна політика» 
(1996), «Джерела інвестицій та їх економічне регулювання» (1999), в яких він є автором 
розділів, керівником авторських колективів і відповідальним редактором. Його праці 
опубліковані також у Москві, Мюнхені, Софії, Братиславі, Тегерані.  

Наукові праці М. С. Герасимчука відзначаються фундаментальністю, органічним 
поєднанням теоретичних і практичних аспектів, кількісного і якісного аналізу реальної 
економічної ситуації. Вчений досліджує співвідношення заміщення й окупності 
інвестицій, екстенсивного та інтенсивного шляхів економічного зростання. Його наукові 
розробки й рекомендації з проблем відтворення основних фондів, економічного 
регулювання їх формування і використання мають важливе значення для вироблення 
сучасної структурної, амортизаційної та інвестиційної політики, для реформування 
національної економіки.  

Микола Семенович постійно дбає про наукову зміну. Він підготував 7 докторів і 20 
кандидатів наук.  

Дослідницьку працю М. С. Герасимчук плідно поєднує з науково-організаційною та 
громадською діяльністю. Він є членом управи Міжнародної української економічної 
асоціації (в 1996—2000 рр. був її президентом), віце-президентом Спілки економістів 
України, членом редакційної колегії журналу «Економіка України» і науково-редакційної 
ради журналу «Економіка промисловості».  

М. С. Герасимчуку притаманні найкращі людські якості і високий професіоналізм 
ученого-дослідника.  



Наукова громадськість щиро вітає Миколу Семеновича з ювілеєм, бажає міцного здоров'я, 
довгих, плідних років життя, сповнених добрими справами і вагомими творчими 
здобутками. 

 


