Економічні науки

Богиня Дем’ян Петрович
Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, академік Академії економічних наук України,
професор кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького
національного університету.
Дем’ян Петрович Богиня народився 7 листопада 1930 р. Його
дитинство, яке пройшло на Донбасі, було затьмарене голодомором і
ускладнене ранньою втратою батьків. У 1938 р. мати, Меланія Павлівна, та
батько, Петро Іванович, були безпідставно репресовані, а 7-річний Дем’ян
відправлений у спецколонію НКВС, де він перебував до 1940 р.
Незважаючи на пов’язані з цим великі труднощі, Дем’ян Богиня в 1946 р.
став курсантом військово-морського училища, у 1950 р. вступив на
економічний факультет Харківського державного університету ім. О. М.
Горького, який закінчив із відзнакою, у 1962 р. захистив кандидатську
дисертацію, а в 1984 р. – докторську за спеціальністю «Політична
економія».
У 1963–1968 рр. Дем’ян Петрович Богиня – доцент, завідувач кафедри політичної економії
Луганського машинобудівного інституту, директор Української філії науково-дослідного інституту праці. У
1968–1975 рр. знаходився на державній і партійній роботі – неодноразово обирався депутатом Луганської
міської та обласної рад народних депутатів. У цей період ним проведена значна робота зі зміцнення
матеріальної та наукової бази Луганського педагогічного та машинобудівного інститутів і Комунарського
гірничо-металургійного інституту.
З 1976 р. життя і творча діяльність Д. П. Богині пов’язані з Національної Академією наук України. В
Інституті економіки НАН України він послідовно обіймав посади старшого наукового співробітника,
завідувача сектору, відділу продуктивності праці, а також керівника відділення економіки праці, демографії
та рівня життя. З 1992 р. по 2010 р. працював головним науковим співробітником відділу соціальноекономічних проблем праці Інституту економіки та прогнозування НАН України.
Дем’ян Петрович Богиня – автор понад 300 наукових праць. Серед них 3 індивідуальні та 27
колективних праць: монографії, підручники та наукові збірники. Основні напрями наукових досліджень
пов’язані з економікою праці: продуктивність і ефективність праці, активізація людського фактору,
становлення ринкових відносин у сфері зайнятості та оплати праці. Одна з наукових і практичних заслуг Д.
П. Богині полягає в тому, що його наукова школа з методологічних проблем ефективності праці плідно
розвивається з 1966 р., коли він очолив розробку цього наукового напряму в Українській філії НДІ праці, а
згодом – в Інституті економіки НАН України. Результати наукових досліджень з ефективності праці стали в
70–80-і роки ХХ століття вагомим теоретичним обґрунтуванням розробки Республіканської програми
«Праця» (щодо ефективного використання трудових ресурсів). За цю програму Дем’ян Петрович був
удостоєний срібної медалі Виставки досягнень народного господарства СРСР.
У 1986–2010 рр. Дем’ян Петрович одночасно
працював
професором
Київського
державного
університету імені Т. Г. Шевченка, читав спецкурси
лекцій в Інституті підвищення кваліфікації викладачів
суспільних наук, Національній академії управління,
Київському економічному інституті менеджменту,
Хмельницькому
національному
університеті,
Європейському університеті. З 2011 р. Д. П. Богиня
працює професором кафедри міжнародних економічних
відносин Хмельницького національного університету.
Під науковим керівництвом Д. П. Богині підготовлено
понад 40 кандидатів наук і 11 докторів наук, які Поряд з дружиною, Людмилою Павлівною Богинею
працюють в наукових установах і ВНЗ, органах державної
влади України, Болгарії, Польщі, В’єтнаму та інших країн. Багатогранна й успішна науково-організаційна та
педагогічна діяльність Д. П. Богині знайшла гідне суспільне визнання. Його досягнення відзначено
урядовими нагородами – орденами «Знак пошани» та Дружби народів, 10 медалями. У 2003 р. він був
удостоєний Золотої медалі М. І. Туган-Барановського АЕН України. Вісімдесятип’ятиріччя професора Д. П.
Богині – це ще один важливий рубіж у житті й творчій діяльності видатного вченого.
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