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Ю в і л е ї

Ювілей професора Г.І. Башнянина

10 квітня 2011 р. виповнюється 60 років Григо-
рію Івановичу Башнянину, докторові економічних 
наук, професору, завідувачу кафедри економічної те-
орії Львівської комерційної академії.

Г.І. Башнянин народився в селі Підлісне Кули-
ківського (тепер Жовківського) району Львівської об-
ласті. По закінченні Підліснянської середньої школи 
у 1968 р. вступив на економічний факультет Львів-
ського державного університету імені Івана Фран-
ка. У 1974 р. по закінченні цього навчального закла-
ду отримав кваліфікацію «економіст». Після корот-
кого періоду роботи на одному з львівських підпри-
ємств (до 1975 р.) і у Львівському відділенні Інсти-
туту економіки АН УРСР (до 1977 р.) почав працю-
вати у Львівському торгово-економічному інституті 
(нині – Львівська комерційна академія). В цьому на-

вчальному закладі він виріс від асистента до професора кафедри економічної те-
орії. З 1994 р. і дотепер працює на посаді завідувача кафедри економічної теорії 
цього навчального закладу. За сумісництвом (з 1997 р.) є також завідувачем пер-
шої в Україні науково-дослідної лабораторії економічної оцінки.

Обдарований і висококваліфікований лектор, викладач-педагог, Г.І. Башня-
нин упродовж усіх років роботи в ЛКА активно і на високому професійному рів-
ні займається науково-дослідною роботою. Він підготував і опублікував велику 
кількість наукових робіт (понад 1000) загальним обсягом біля 4000 д. а., з них 
монографій, підручників, навчальних посібників, брошур – 70, статей – понад 
500. Серед значної кількості наукових монографій, у підготовці і виданні яких 
брав участь Г.І. Башнянин, 11 є індивідуальними. 

У науковій діяльності професора Г.І. Башнянина можна виокремити три на-
прями: методологічний, власне економічний, економетричний. За кожним із них 
він зробив значний внесок у розвиток економічної науки. Зокрема, у сфері ме-
тодології економічного аналізу він чи не одним з перших вказав на необхідність 
виділення так званих спеціальних методів економічного аналізу, які властиві 
економічній і ніякій іншій науці. До таких спеціальних методів він відносить 
доринкові (виробничі), власне ринкові і постринкові (споживчі) методи, від сту-
пеня активізації яких залежить і сучасний рівень розвитку економічної науки, 
особливо економічної теорії. 

Активно працюючи над розробкою найактуальніших економічних проблем, 
Г.І. Башнянин поступово дійшов висновку про необхідність виокремлення такої 
особливої версії економічної науки і економічної теорії, як метаекономія, чи ме-
татеоретична економія, методологічною основою формування якої повинна ста-
ти розроблена ним метаметодологія економічного аналізу з її спеціальними ме-
тодами економічного дослідження. 
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Значним є внесок Г.І. Башнянина і в розвиток економетричної науки. Він 
дійшов висновку про необхідність зміни методологічної орієнтації в розвитку еко-
нометричної науки – з аналізу переважно економікоматематичного, так званих 
економіко-математичних, чи економетричних моделей, на моніторинг практики 
економічного вимірювання, особливо метрологічної поведінки суб’єктів господа-
рювання, тобто йдеться про новітню версію економетричної науки –економічну 
метрологію. Елементи цієї версії економетричної науки теж були викладені в ро-
ботах Г.І. Башнянина. Предметом цієї економічної метрології повинно стати ви-
явлення принципів формування економічних параметрів. Г.І. Башнянину вдало-
ся відкрити два найфундаментальніші принципи формування економічних пара-
метрів чи економічного оцінювання – номінальний і реальний. За номінальним 
принципом формуються ті чи інші економічні параметри тоді, коли їх обсяги ви-
значаємо за витратами, а за реальним – тоді, коли це здійснюється вже за дохо-
дом, за ефектом, за ефективністю. 

Г.І. Башнянин зініціював створення першої в Україні науково-дослідної ла-
бораторії економічної оцінки, вчені якої на ініціативних засадах працюють над 
вищеокресленими науковими проблемами. Його по праву можна вважати фун-
датором відомої як в Україні, так і за її межами наукової школи «Методологічні 
проблеми метрологічного аналізу економічних систем», група вчених якої плід-
но працює над становленням і подальшим розвитком таких новітніх версій роз-
витку економічної науки, як метаметодологія та надметодологія економічного 
аналізу, метаекономія як загальна теорія економічних систем і економічна ме-
трологія як надточна теорія в економічній науці. 

Викладацьку і науково-дослідну роботу Г.І. Башнянин успішно поєднує з під-
готовкою наукових кадрів найвищої кваліфікації. За останні 15 років він підго-
тував або ж сприяв підготовці 10 докторів економічних наук, майже 60 кандида-
тів економічних наук. Він є членом двох спеціалізованих рад із захисту доктор-
ських дисертацій (у Львівському національному університеті імені Івана Фран-
ка і Львівській комерційній академії). Вчений бере активну участь у редагуван-
ні наукових видань, зокрема, є відповідальним редактором кількох періодичних 
наукових видань: «Перехідні економічні системи», «Економічні системи» і еко-
номічної серії «Вісника Львівської комерційної академії», є також членом ред-
колегії журналу «Регіональна економіка». За його науковими рецензіями поба-
чили світ близько 100 наукових видань (наукових монографій, посібників тощо). 

За внесок, зроблений Г.І. Башняниним у розвиток вітчизняної економічної 
науки і підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, йому у листопаді 2007 р. 
Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки 
і техніки України». 

Свій ювілей Г.І. Башнянин зустрічає у повному розквіті творчих сил. По-
бажаємо ж ювілярові подальших творчих успіхів, міцного здоров’я, особисто-
го щастя і чекаємо від нього нових цікавих і оригінальних наукових розробок. 

Колектив Інституту регіональних досліджень НАН України  
та редакційна колегія журналу «Регіональна економіка» 
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