Ювілеї
Професору
Бойку Євгену Івановичу – 70
12 серпня 2008 р. виповнилося 70 років
Євгену Івановичу Бойку, доктору економічних
наук, професору, завідувачу відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону Інституту
регіональних досліджень НАН України.
Є.І. Бойко народився у 1938 р.
в м. Львові.
У 1955-1960 рр. навчався у Львівському політехнічному інституті, після закінчення якого
отримав кваліфікацію інженера-економіста.
Набуті під час навчання в інституті знання
успішно реалізував, працюючи на відповідальних інженерних посадах заступника начальника
виробничого відділу та начальника цеху промислового підприємства.
Впродовж 40 років наукова діяльність Є.І. Бойка пов’язана з Інститутом регіональних досліджень НАН України (в минулому – Львівським
відділенням Інституту економіки АН УРСР).
У 1967-1970 рр. навчався в стаціонарній аспірантурі при Львівському
відділенні Інституту економіки, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію на тему «Питання економічності розвитку технології
на машинобудівному підприємстві».
У 1986 р. Є.І. Бойко захистив докторську дисертацію на тему «Організація і управління технологічними системами в умовах інтенсифікації
суспільного виробництва (теорія і методи)», а в 1987 р. отримав вчене
звання професора за спеціальністю «економіка, планування і організація
управління промисловістю та її галузями».
Науково-економічні дослідження, виконані безпосередньо Є.І. Бойком
та під його науковим керівництвом у 80-х роках у Львівському відділенні
Інституту економіки АН УРСР, сформували наукові передумови управління науково-технічним прогресом, на засадах яких вперше розроблена
теорія організації і управління технологічними системами промислового
виробництва і взаємодії виробничих систем різного рівня ієрархії, побудовані економіко-математичні моделі задач управління науково-технічним
прогресом та їх інформаційного забезпечення.
Євген Іванович Бойко зробив вагомий внесок у розвиток методів оцінки ресурсної ефективності, за допомогою яких забезпечується можливість
визначати структурні зміни у співвідношеннях виробничих ресурсів та їх
віддачі за основними напрямками науково-технічного прогресу.
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Значна частина досліджень Є.І. Бойка присвячена проблемі структурної перебудови промисловості України. Ним, зокрема, обґрунтовані
методи оцінки структури промисловості; визначені її сутність, принципи
та методи управління; аргументовані основні напрямки структурної перебудови промисловості; досліджені вузлові питання конверсії як одного з
перспективних способів перебудови національної економіки та фінансовокредитного механізму.
Тепер Є.І. Бойко плідно працює над проблемами прогнозування
розвитку регіону, просторового розвитку територіально-виробничих
систем. Сформовано науково-методичні основи прогнозування соціальноекономічного розвитку регіону. Обґрунтовано теоретико-методологічні
засади формування та просторового розвитку територіально-виробничих
систем, визначення ефективності їх функціонування. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей для системного вирішення питань
організаційно-технічного розвитку територіально-виробничих систем, підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності.
Професором Є.І. Бойком започаткована наукова школа сучасних проблем розвитку промислового виробництва. Під його керівництвом підготовлено три доктори та 34 кандидати економічних наук.
З 2006 р. Є.І. Бойко очолює спеціалізовану вчену раду Д 35.154.01 по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України. Є відповідальним редактором збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного
періоду України».
За результатами наукових досліджень Є.І. Бойка вийшли у світ близько
200 публікацій, серед яких 18 монографій. За здобутки в науковій діяльності він нагороджений Золотою медаллю Президії НАН України.
Завжди сповнений творчої енергії, щирий та доброзичливий, вдумливий організатор, професор Є.І. Бойко продовжує плідну роботу, спрямовуючи зусилля на вирішення актуальних проблем, що стоять сьогодні
перед економічною наукою і господарською практикою.
Редакційна колегія журналу «Регіональна економіка»,членом
якої є професор Є.І. Бойко, його колеги, співробітники Інституту, колишні і сьогоднішні учні зичать шановному ювіляру
здоров’я, наснаги, творчих успіхів.
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