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Шановний Василю Івановичу!

Прийміть сердечні та щирі вітання з нагоди 80-річчя від Дня 
народження! Зичимо Вам міцного здоров’я, душевного спокою, 
сімейного благополуччя та довголіття! Нехай на довгих стежинах 
життєвої ниви супроводжують Вас віра і наснага, надія і любов. Ба-
жаємо, аби Ваша праця наповнювалася гордістю і величчю, прино-
сила визнання і вдячність. Нехай людська шана буде подякою Вам 
за чуйність та уміння творити добро.

З глибокою повагою,
голова Хмельницької 
обласної ради                           

М. Дерикот
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О.М. Омельчук, 
к.ю.н., доцент, ректор Хмельницького 
університету управління та права

Життєві дороги та здобутки 
Василя Івановича Пили

Народився Василь Іванович Пила 13 січня 1932 р. у м. Черні-
гові у робітничій родині. Батько працював токарем у паровозному 
депо, мати – швеєю на швейній фабриці. Був третьою дитиною у 
сім’ї, мав старших брата та сестру.

У вересні 1939 р. вступив на навчання до Чернігівської се-
редньої школи № 1. До війни встиг закінчити 2 класи початкової 
школи. Після визволення міста Чернігова від фашистів у 1943 році 
вступив у 4-й клас та у 1949 р. закінчив Чернігівську середню школу 
№ 4 з гідним атестатом. 

Зі шкільних років займався спортом: від вуличного футболу з 
сусідськими хлопцями перейшов до занять у гуртку Будинку піоне-
рів. З приїздом зі Свердловська до Чернігова Леоніда Співака, який 
був старшим за Василя Пилу лише на 2 роки,  прийшла мода на бас-
кетбол. Цим видом спорту захопилось 10-15 молодих парубків. Ба-
гато хто з них у подальшому проніс цю гру через все життя. Василь 
Іванович успішно освоїв техніку баскетболу, грав за команду «Спар-
так» та був запрошений до збірної м. Чернігова. Та цього здавалось 
замало: крім баскетболу займався ще боксом та плаванням.

Батьки не підтримували бажання навчатись далеко від рідної до-
мівки. З їхньої «подачі» навіть рік провчився у Чернігівській фельдшер-
сько-акушерській школі. Але насправді мріяв про небо, навіть вступав до 
Київської авіаційної спеціальної школи. Та доля розпорядилась інакше.

У серпні 1950 р. був прийнятий на навчання до Лісогосподар-
ського інституту в м. Києві на лісогосподарський факультет, який го-
тував інженерів лісового господарства. Окрім навчання, не полишав 
свого захоплення спортом. Виявилось, що майже професійні  навички 
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роботи з баскетбольним м’ячем поєднуються у Василеві з організа-
торськими здібностями. За рекомендацією тренера –  майстра спорту 
Наталії Вердіної – був прийнятий у 1951 р. до баскетбольної команди 
«Локомотив», а у 1953 р. – до команди «Динамо-Київ».

Ручний м’яч та баскетбол супроводжували його і надалі. Він 
запалив іскорку любові до спорту у своїх друзях-студентах, завдяки 
чому створив у Лісотехнічному інституті першу баскетбольну ко-
манду. Був її капітаном. 

Після успішного закінчення інституту у 1955 р. отримав дип-
лом та за рішенням розподільчої комісії був направлений на роботу 
до Івдельского р-ну  Свердловської області. Там, з серпня 1955 р. 
впродовж 6 років працював інженером, старшим інженером, на-
чальником виробничо-технічного відділу, головним інженером 
підприємства, яке займалось лісозаготівлями.

У 1961 р. повернувся до м. Києва, де, починаючи з листопада, 
працював старшим інженером контрольно-бракеражного відділу, 
старшим інженером відділу виробів деревообробки Укрголовліс-
збуту Українського раднаргоспу.

У грудні 1963 р. був запрошений на роботу до планової комісії 
Південно-Західного економічного району Української РСР на по-
саді старшого економіста групи будівельних матеріалів та дерево-
обробної промисловості міста Києва.

З вересня 1965 р. навчався у Москві в аспірантурі Ради з ви-
вчення продуктивних сил при Держплані СРСР, де заочно писав 
дисертацію на тему: «Ефективність розвитку та розміщення лісової 
промисловості Південно-Західного економічного району» спершу 
під науковим керівництвом Желудкова Г.В., а потім – самостійно. 
11 березня 1970 р. у Спеціалізованій вченій раді РВПС при Дер-
жплані СРСР успішно захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук.

Короткий час (з грудня 1969 р. по липень 1970 р.) працював 
начальником сектора Всесоюзного науково-дослідного інституту 
електропобутових машин і приладів (м. Київ).
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Далі творчий та професійний шлях ювіляра був нерозривно 
пов’язаний із Науково-дослідним економічним інститутом Держплану 
УРСР, де він, починаючи з липня 1970 р., працював на посадах стар-
шого наукового співробітника відділу економічних проблем лісової і 
деревообробної промисловості, вченого секретаря,  завідувача науково-
організаційним відділом з покладанням обов’язків вченого секретаря, 
завідувача відділу проблем територіального планування, заступника 
директора  та завідувача відділу проблем регіональної економіки.

15 листопада 1978 р. за рішенням Вченої ради Науково-до-
слідного економічного інституту отримав наукове звання старшо-
го наукового співробітника за спеціальністю «Економіка районів, 
розміщення продуктивних сил СРСР та зарубіжних країн».

Самостійно, без підтримки наукового консультанта написав 
та 20 травня 1987 р. захистив на засіданні Спеціалізованої вченої 
ради Науково-дослідного економічного інституту Держплану УРСР 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук на тему: «Програмно-цільове планування міжгалузевого про-
мислового комплексу».

15 лютого 1994 р. рішенням Вченої ради НДЕІ Пилі Василю 
Івановичу було присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 
«Економіка, планування, організація управління народним госпо-
дарством та його галузями».

Так склалась доля, що у період реорганізації Міністерства 
економіки та інституту Василь Іванович перейшов на роботу до 
Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ), де з 
лютого 2009 р. був директором Інституту міжнародної економіки 
та інформаційних технологій ім. Святої Великої княгині Ольги.

З січня 2011 р. – завідувач кафедри державного управління 
та місцевого самоврядування Хмельницького університету управ-
ління та права і за сумісництвом – головний науковий співробітник 
відділу державної інвестиційної політики та інноваційного розви-
тку Науково-дослідного економічного інституту Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України.
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Василь Іванович Пила – шанований науковець, автор понад 
160 праць у галузі регіональної економіки та лісокористування, за-
сновник наукової школи. Є членом редакційних колегій фахових  
періодичних видань Науково-дослідного економічного інституту, 
Хмельницького університету управління і права, Полтавського на-
ціонального технічного університету ім. Ю.Кондратюка. Запроше-
ний до роботи у двох спеціалізованих вчених  радах: Д 26.801.01 при 
Науково-дослідному економічному інституті та Д 44.052.03 при 
Полтавському національному технічному університеті. Тривалий 
час працював експертом Вищої атестаційної комісії України.

Безперечно, Пила Василь Іванович – непересічна особис-
тість, людина, яка живе і дихає на повні груди. Ті, хто знають на-
шого ювіляра, стверджують, що не любити і не поважати його – 
неможливо. Його життєвий шлях є прикладом для наслідування 
і викликає натхнення для величезної когорти молодих науковців, 
його учнів та друзів.
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Моему учителю и одному из лучших людей, 
которых я знаю

Василий Иванович много сделал для моего становления как 
ученого. Собственно, это он предложил мне учебу и работу. В на-
чале все казалось просто и легко. Однако этот шаг на стезю науки  
перевернул всю мою человеческую и профессиональную жизнь. 
По этому поводу шутят: «Надо ж так устроиться, чтоб за любимое 
дело еще и платили!». Так вот, это – обо мне. Но разве было бы 
все это так, не будь рядом настоящего учителя (нет, не педагога, 
а именно – УЧИТЕЛЯ), который своей мудростью без излишнего 
пафоса, просто, по-житейски, наставлял и помогал  разобраться в 
сложнейших ситуациях?

Надо сказать, что многих своих знакомых Василий Иванович 
не единожды  поражал своими поступками и философским отно-
шением к жизни. Он получил прекрасное на то время образова-
ние – аспирантура в одном из самых престижных научных центров 
в Москве.  Но об этом никогда не говорил высокопарно, с ударени-
ем на уникальность полученного опыта.

Перед аспирантурой  была нелегкая работа в разных долж-
ностях и на разных участках на Урале, где-то на 60°68’ северной 
широты и 60°43’ восточной долготы. Там, в суровом краю, навер-
няка легко можно было сломаться, изменить себе. Но нет, этот пе-
риод только укрепил стержень, который был в  нашем юбиляре  с 
рождения. И сегодня Вы можете лишь изредка в узком кругу близ-
ких людей  услышать рассказы о том непростом времени. 

В науку он пришел из практической экономики, создал 
себе имя, воспитал учеников. Мне приходилось встречать людей, 
которые  гордятся сотнями остепененных под их руководством 
кандидатов и докторов наук. Но если соотнести научный стаж  та-
ких руководителей и  число их учеников, окажется, что на каждый 
год в среднем приходится пара-тройка человек. На самом деле так 
не бывает. Ведь все мы знаем: чтоб воспитать  достойного ученика 
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 нужно много времени и масса терпения. Настоящие кандидаты и 
доктора наук  – «товар штучный».  А посему число 18 не только озна-
чает количество учеников Василия Ивановича, но и  показывает 
его бережное отношение к «ее величеству науке». Причем каждый 
из его воспитанников не просто получил диплом, – он стал по-
другому, более зрело, смотреть на жизнь и глубже разбираться в 
проблемах, которых не счесть в практической экономике.

Чем еще поражает Василий Иванович? 
Во-первых, своей совершенно естественной простотой. Он 

никогда не говорит, глядя на собеседника свысока, демонстрируя 
свой статус. Не отказывает в помощи даже незнакомым людям, 
если видит, что их стремления благородны.

Во-вторых, своей замечательной спортивной формой. Сколь-
ко раз Вы, читатель, можете отжаться от пола, сделать уголок, под-
тянуться на перекладине? Без страха проиграть могу поспорить по-
чти с каждым: он не уступит Вам в соревновании!

В-третьих, своей жаждой новых знаний. Как было бы скучно 
и неинтересно ему, если б не нужно было постоянно осваивать что-
то новое: компьютер, интернет, скайп, бесконечно обновляющиеся 
модели телефонов… Юбиляр и здесь идет в ногу со временем! 

Он очень много и вдумчиво читает. Особенно – историчес-
кую литературу, рассказы о жизни замечательных людей. При этом 
так же легко переключается на поэзию или анекдоты.

Он видит личность в каждом ученике и помогает расти, со-
вершенствоваться, поскольку абсолютно искренне уверен, что плох 
тот учитель, которого не превзошли его ученики.

Он совершенно замечательный садовод, чему  свидетельствует 
не только его личная дача, но и множество деревьев, посаженых 
или привитых его собственными заботливыми руками в садах дру-
зей и знакомых.

Он никогда не оставит в беде, не спрячется за чужую спину.
Он удивительно бережно относится ко всему живому: расте-

ниям, зверушкам. 



       

 

        Можно еще долго перебирать в памяти его действительно 

достойные черты… 

         У него есть все: родные, друзья, коллеги, ученики, любимая 

работа, интерес к жизни, оптимизм и всегда хорошее настроение. 

Единственное, чего бы хотелось ему пожелать – так это крепкого 

здоровья на долгие годы. Что нам говорит медицинская наука?  

До ста тридцати лет – нормальный ресурс жизни человека? Тогда 

давайте договоримся встретиться на «круглых» юбилеях Василия 

Ивановича еще не меньше пяти раз! А что? Еще пятьдесят – очень 

даже красивая цифра! 

 
 

Чмырь Елена Сергеевна, 

д. э. н., профессор, заместитель дирек- 

тора по научной работе, зав. отделом 

инвестиционной политики и инноваци- 

онного развития Научно-исследова- 

тельского института Министерства  

экономического развития и торговли  

Украины 
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Наш любимый, дорогой Василий Иванович!

Это издание – еще одна возможность выразить те искренние 
чувства, которые испытывают все, кому, как и мне, посчастливи-
лось быть знакомым с Вами! Это еще одна возможность вернуть Вам 
частицу той душевной теплоты, которой Вы всегда бескорыстно де-
литесь с коллегами, Вашими студентам и ученикам!

Это сегодня мы – кандидаты наук, доценты, уверенно вхо-
дящие в учебные аудитории, а еще совсем недавно мы были 
студентами-выпускниками, с волнением и тревогой ожидающие 
завершения пятого курса. Встреча с Вами стала для нас кульмина-
цией профессиональной подготовки и определила выбор будущей 
профессии.

Среди наших светлых воспоминаний студенческих лет осо-
бое место занимает Ваш образ справедливого, требовательного, но 
всегда искренне человечного преподавателя, настоящего ученого и 
Учителя с большой буквы. Только спустя время мы можем осознать 
всю ценность и остроту той информации, которой Вы делитесь со 
студентами во время лекций.

А потом были незабываемые годы аспирантуры. Вы прошли 
с нами весь путь защиты кандидатской, как не единожды неуто-
мимо проходили со всеми учениками от первых робких шагов по 
научной стези до последней точки – научного доклада на самой за-
щите.

Мудрые советы и готовность отстаивать учеников Вашей на-
учной школы вселяли уверенность в нас на каждом этапе трудного 
научного поиска. Вы явились для нас эталоном научного самопо-
жертвования, неутомимого труда, бескомпромиссной борьбы за 
свои убеждения и искренней веры в силу Знаний.

Ваш жизненный опыт, рассказы и даже шутки, которыми 
вы делитесь с нами, превращают каждую встречу с Вами в 
незабываемое и интересное событие нашей жизни.
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Василий Иванович, мы искренне гордимся возможностью 
называться Вашими учениками, сопричастными Вашему жизнен-
ному делу! Желаем Вам крепкого здоровья и неисчерпаемого ис-
точника энергии для реализации всех идей и стремлений!

С уважением,
Дарья Андреевна Арзянцева, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры госу-
дарственного управления и местного 
самоуправления Хмельницкого универ-
ситета управления и права
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З Хмельницьким університетом управління та права Василя 
Івановича Пилу пов’язує спільна робота більше 10 років. У 2000 році 
Міністерством освіти і науки України його було призначено головою 
державної екзаменаційної комісії першого випуску на нашому фа-
культеті «Менеджмент організацій». Під його головуванням у ДЕК 
здійснено шість випусків, 281 спеціалісту присвоєно кваліфікацію ме-
неджера-економіста, 139 –  бакалавра з менеджменту та 12 магістрів за 
спеціальністю «Адміністративний менеджмент» стали  менеджерами 
(управителями) адміністративної діяльності, всього 432 фахівці отри-
мали дипломи державного зразка та путівку до престижної роботи. 

Працювати більше і наполегливіше на благо науки й універси-
тету – один із принципів Василя Івановича, якого він дотримується 
сам і за ним оцінює молодих науковців, завжди підтримує і допомагає 
їм. В той час, коли наш факультет розвивався, відкривались нові спе-
ціальності – «Адміністративний менеджмент» та «Державна служба» 
(лише в нашому навчальному закладі на теренах Подільського краю), 
вкрай потрібно було поповнення новими науково-педагогічними 
працівниками, які спроможні були швидко включитись у навчальний 
процес у цих напрямках, тобто готувати їх з числа своїх випускників. 

Тому завдячуємо Василю Івановичу за підготовку нових 
 науковців: Щепанського Е.В., Корюгіна А.В., Григоровича А.В. та 
Терещенко Т.В., які під його керівництвом захистили кандидатські 
дисертації. Також за його сприянням, під керівництвом Олени Сер-
гіївни Чмир путівку у наукове життя отримали Захаркевич Н.П., 
Арзянцева Д.А., які також успішно захистили кандидатські дисер-
тації і всі працюють на факультеті управління та економіки нашо-
го університету. І до нині він залишається для молодих науковців 
зразком мудрості, відданості справі, високого професіоналізму.

За свій життєвий шлях ним зроблено значний внесок у розви-
ток економічної, а згодом – і вищої  освіти. Професори Пила В. І.  та 
Чмир О. С. продовжили започатковану проф. Стеченко Д. М. справу 
щодо впровадження на нашому факультеті наукової  школи з напрям-
ку  регіонального розвитку для підготовки майбутніх  управлінців та 

Сподвижник освіти і науки
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економістів до роботи в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, державних установах та організаціях.

До Хмельницького університету управління та права у Васи-
ля Івановича особливе ставлення – він став для нього рідним. За 
великий особистий внесок у підготовку молодого покоління за по-
данням Вченої ради нашого університету Василь Іванович був на-
городжений нагрудним знаком Міністерства  освіти і науки Украї-
ни, відзначений обласною державною адміністрацією.

Василь Іванович дотримується життєвого кредо: «У здоровому 
тілі – здоровий дух», і тому він вирізняється чудовою фізичною підго-
товкою у свої 80 років завдяки щоденним фізичним навантаженням.

Роки спільної роботи запам’ятались багатьма цікавими епізодами, 
у вільний від занять час Василь Іванович вболівав за нашу футбольну ко-
манду, гру якої відвідував, милувався природою Подільського краю.

Визначальна риса Василя Івановича – науковця, практика, вре-
шті, просто чудової людини – оптимізм і віра у щасливе майбутнє, ба-
жання творити. Особливі слова вдячності хочеться висловити Василю 
Івановичу, моєму науковому керівникові кандидатської дисертації, з 
побажаннями доброго здоров’я, людського щастя, добробуту і творчих 
сил. Хто знає, як би склалося моє життя та багатьох наших працівників, 
якби не його знання, досвід, творчість і організованість у спільній праці.

Хай квітує доля у роках прекрасних 
І приносить радість, ніжність і тепло, 
Хай у кожній днині світить сонце ясне 

І дарує тільки мудрість і добро. 
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 

Хай відходять вдалеч горе і біда, 
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я, 

Радість і повага на многії літа!

З повагою,
Аркадій Віталійович Григорович,
к.е.н., доцент, заступник декана  факультету 
управління та економіки Хмельницького  уні-
верситету управління та права
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Прекрасна людина

Не кожному в цьому житті пощастило так, як пощастило нам – 
Вашим учням! Кожному з нас Ви дали дорогу у великий світ науки, 
показали, що аспірантура – це не лише тяжка робота, а й справжня 
дружба, взаєморозуміння та підтримка. У ці дні Ви отримуєте безліч 
привітань, і мені теж хочеться сказати Вам декілька теплих слів. 

Найголовніше, що хочу відзначити, – Ви неперевершена 
 особистість!

Ви неповторні, і хоча неповторна кожна особистість, Ваша 
неперевершеність – у Вашій долі (так щасливо пов’язаної з Хмель-
ницьким університетом управління та права), у Ваших наукових 
дослідженнях, в тому, хто були Ваші вчителі, з якими цікавими 
людьми Ви зустрічалися та дружили, як Ваша особистість відгукну-
лася в долі кожного члена Вашої наукової сім’ї.

Ви – дивовижна особистість, яка поєднує в собі відданість 
справі, якій Ви служите все життя; безкорисливість, яку Ви прояв-
ляєте в численних зустрічах, виступах; глибоке співпереживання 
як в радості, успіху, так і у стражданні.

Ви – мудра людина, яка пережила не одну зміну в політично-
му житті країни, не одну реформу у сфері освіти, не одну кадрову пе-
ребудову, але по-філософському сприймаєте цей недосконалий світ.

Ви – прекрасний викладач, лекціями і заняттями якого за-
хоплювалося не одне покоління студентів, аспірантів, магістрантів, 
слухачів різних семінарів та курсів.

Ви – талановитий учений, який привертає увагу не лише на-
уковими публікаціями, але зачаровує виступами на конференціях, 
зустрічах, дискусіях, обговореннях, захистах дисертацій та інших 
публічних заходах.

Ви – особлива людина зі своїми несподіваними питаннями і 
судженнями, і часом – непередбачуваними висновками.

Ви людина особливої долі. Невже хтось думав, що студент медич-
ного училища стане інженером, кандидатом, а згодом – доктором еко-
номічних наук та створить навколо себе таку велику наукову родину? 
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Ви – дивовижно скромна людина, але з величезним почуттям влас-
ної гідності, незмінно поважним ставленням до співрозмовників, в 
тому числі до молодих колег.

Ви – романтик, невтомний мандрівник, готовий і сьогодні 
зібратися в дорогу, щоб зустрічатися з людьми, щоб милуватися 
п риродою та архітектурою, щоб бути у світі подій, які оточують нас.

Ви – щаслива людина, тому що у Вас така величезна наукова 
сім’я, яка любить, поважає і обожнює Вас.

Ви – Педагог та Психолог, Учитель з великої літери, з моло-
дою прекрасною душею. Секрет Вашої молодості, мабуть, в тому, 
що безкорисливо віддаєте себе колегам і допомагаєте їм знайти 
свій науковий шлях!

А з нагоди Вашого ювілею хочу побажати таке: 

Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,

Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.

Бажаю Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя,
Нехай людська повага і визнання

Крокують поруч з Вами в майбуття.

Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,

Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

З повагою, Ваша учениця
Наталія Петрівна Захаркевич, 
к.е.н., доцент, декан  факультету 
 управління та економіки Хмель   ниць-
кого університету управління та 
 права
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Людина, Вчений, Наставник

Людина позитивної енергії та великого гумору, мудрий, суво-
рий, але і справедливий науковий керівник. Всі ці характеристики 
притаманні видатному науковцю, з яким маю честь вже працювати 
та спілкуватись десять років, – шановному Василю Івановичу Пилі, 
доктору економічних наук, професору. Маючи великий життєвий 
та науковий досвід, він охоче ділиться ним з молоддю, колегами в 
університеті, науковцями, політиками та урядовцями з усієї нашої 
держави та за її межами.

Перші зустрічі з Василем Івановичем відбулися ще у відпові-
дальний період студентського життя – захист дипломної роботи та 
складання державних екзаменів. Вже тоді захоплювали його глибокі 
знання з інноваційних форм розвитку у різних державах та прагнен-
ня перенести ці здобутки розвинутих країн у національну економіку.  
Витримавши випускні випробування, саме з його рук було приємно 
отримувати диплом спеціаліста з відзнакою. І тоді навіть не уявля-
лось, що це тільки початок плідної наукової співпраці. 

Але життя та обставини склались так, що через рік Василь 
Іванович став науковим керівником мого дисертаційного дослі-
дження. З цього приводу скажу одне: таких керівників бажаю всім 
аспірантам та здобувачам. Він дуже уважно переглядав матеріали, 
давав цінні поради, але й не обмежував ініціативу самого аспіран-
та щодо висвітлення проблематичних питань. Звісно, справу по-
легшував той факт, що Василь Іванович ще у далекому 2001 році 
став частиною дружнього колективу Хмельницького університету 
управління та права, спрямовував зусилля та досвід на розвиток на-
шої альма-матері  і тому часто давав свої пропозиції та зауваження  
щодо підготовки наукової роботи. Спілкування з цією людиною за-
вжди було приємним та корисним не тільки безпосередньо по темі 
дисертації, але й з проблем економічного розвитку нашої держави. 

Саме він запросив своїх аспірантів, ще тільки початківців у 
науковій сфері, на захист докторської дисертації своєї найкращої 
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учениці Олени Сергіївни Чмир до м. Києва у Науково-дослідний 
економічний інститут Міністерства економіки України. І тоді впер-
ше відчули цю відповідальну атмосферу захисту наукової роботи. 
У цьому аспекті Василь Іванович проявив себе як справжній пси-
холог та педагог, показавши нам ту планку, яку потрібно взяти.  І 
спільні зусилля увінчались успіхом  у червні 2005 року, коли від-
бувся  захист кандидатської дисертації “Науково-методичні осно-
ви регулювання розвитку регіонального агропромислового комп-
лексу”. Вклавши стільки зусиль у написання цієї роботи, на самому 
захисті було одне прагнення – не підвести Василя Івановича, його 
підлеглих, які надали велику допомогу у підготовці роботи до за-
хисту. Найбільшою нагородою після захисту стала його усмішка та 
добрий настрій, а справжню та повну радість ми обидва вже відчу-
ли на урочистому врученні диплома кандидата економічних наук. 

Для мене особисто Василь Іванович завжди є взірцем людя-
ності та професіоналізму, джерелом мудрості та оптимізму, що під-
тверджують не тільки його нагороди, але в більшій мірі авторитет  
у широкому науковому колі.

Тому, шановний наш Вчителю, мудрий науковий керівник, у 
дні Вашого прекрасного ювілею прийміть низький уклін від своїх 
учнів, яких Ви не лише вивели у наукову спільноту, але й навчили 
поваги до людей, долати перешкоди, досягати запланованої мети. 
Ваша життєва дорога є прикладом наполегливої праці та сумління 
на благо НАУКИ, ДОБРА та СПРАВЕДЛИВОСТІ.

Многая літа! Міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових 
здобутків! Хай Господь та Ангел-охоронець оберігають ВАС!

З повагою, Ваш учень
Андрій Валерійович Корюгін, 
к.е.н., доцент, доцент кафедри 
менеджменту, економічної теорії та 
фінансів Хмельницького університету 
управління та права. 
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Учитель з великої літери

Учитель… Скільки мудрості, турботи в цьому слові! Щасли-
вий той, кому Бог подарував справжнього Вчителя – Вчителя з 
великої літери. Без сумніву, кожен із нас за роки життя зустрічає 
багато людей, які нас чомусь учать. Одні з них проходять, немов 
стороною, від інших пам’ять відвертається… Однак є такі вчителі, 
які входять не лише в наше життя, а й у серце, у саму душу та за-
лишаються там уже навіки… Мені дуже пощастило: у мене є такий 
вчитель – мій науковий керівник Василь Іванович Пила. На мою 
думку, його діяльність цілком може характеризувати вислів: “Учи 
не страшкою, а ласкою”. Це справді про нього. Вимогливий, прин-
циповий, але водночас настільки добрий, позитивний…

Познайомився я з Василем Івановичем більше 10 років тому, 
коли прийшов працювати на кафедру після закінчення інституту. 
Уже тоді він мене вразив своїм розумом, величезним життєвим 
досвідом, бажанням і вмінням поділитися частиною того, що сам 
знає і вміє. Й уся моя подальша співпраця, спілкування з ним ще 
раз доводили думку про те, що як іноді нам щастить у житті зустрі-
ти людину, яка позитивно на тебе впливає, підтримує тебе, вірить у 
тебе, не дивлячись ні на що.

Василь Іванович має рідкісний дар оратора, за допомогою 
якого може пояснити неоднозначні й часто суперечливі поняття в 
економіці (та й у житті в цілому) доступною й зрозумілою, разом із 
тим, точною мовою. Він володіє невичерпною енергією, має актив-
ну життєву позицію, велику відповідальність та організованість, а 
його здатність дати фору у фізичному навантаженні більш моло-
дим викликає лише щире захоплення.

Своєю активною життєвою позицією науковця, педагога, 
наставника Василь Іванович є гідним взірцем високопоклика-
ної людини. Він заслужено користується повагою та довірою ко-
лег й авторитетом у науковому середовищі. Цілком закономірно, 
що, володіючи значними знаннями і досвідом, Василь Іванович є 
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 автором більше ста п’ятдесяти наукових праць із теоретичних, ме-
тодологічних і практичних питань програмного управління роз-
витком економіки; спеціальних заходів інвестиційної діяльності; 
транскордонного та міжтериторіального співробітництва. Нині Ва-
силь Іванович Пила підійшов до свого чергового ювілею. Це час, 
коли можна озирнутись і підбити певні проміжні підсумки прожи-
того. А зробив він багато і як науковець і як педагог. Тому здобув 
заслужене визнання, повагу й шану.

Із ювілеєм Вас, Василю Івановичу!

З повагою, Ваш учень
Артур Анатолійович Новерсалюк,
завідувач відділу з координації науко-
вих заходів, міжнародного співробіт-
ництва та грантової діяльності нау-
ково-дослідної частини Хмельницького 
університету управління та права
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Дорогому Вчителю
Вельмишановний Василю Івановичу!

Маю велику честь привітати Вас з ювілеєм! Як пощастило 
мені зустріти такого видатного вченого, мудрого наставника та 
справжнього чоловіка! Ви для мене та всіх своїх учнів – справжній 
взірець у науці та житті. Ваші настанови та поради я пам’ятатиму 
завжди і у всьому, вони допомагають жити і працювати, приймати 
правильні рішення. 

Ви створили у нашому університеті цілу наукову школу і ми 
всі прагнемо продовжувати Ваші починання, наукові традиції, на-
слідувати Вас. Ваш високий професіоналізм цінується і відомий не 
лише в Україні, але й за її межами. Своєю наполегливою працею 
Ви протягом усього життя вирішували складні, але дуже цікаві за-
вдання, чим примножували здобутки нашої держави, її науковий 
потенціал.

Ваша відвертість, прямолінійність та наполегливість, неаби-
який розум та життєва мудрість не дозволяють поступатися перед 
проблемами, організують, дисциплінують колектив і сприяють 
успішному вирішенню поставлених завдань, втіленню задуманого. 
Ви дивним чином вмієте об’єднувати навколо себе гарних і щирих 
людей, які стають вірними друзями, однодумцями, послідовниками. 

Для мене Ви – та людина, з чиєї легкої руки я біля свого іме-
ні пишу горде «кандидат наук», хоча Ви завжди говорили, що це 
лише перший маленький крок у науці. Переконана, що за всі мої 
досягнення, якими я можу сьогодні пишатися і які я матиму у май-
бутньому, я великою мірою можу завдячувати саме Вам, Василю 
Івановичу. 

Промайнули перед очима й ті дні, які були для мене найваж-
чими в житті. Ви зуміли своєю підтримкою та батьківською опікою 
з меншим болем їх пережити. Таке не забудеться ніколи. Щира Вам 
подяка!
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Дорогий Василе Івановичу! Сердечно бажаю Вам міцного 
здоров’я, благополуччя, невгамовної енергії, натхнення, сил дола-
ти усі життєві перешкоди, втілювати сміливі плани та мрії, відмін-
ного почуття гумору і всіляких гараздів! Миру та злагоди Вам та 
Вашим рідним і близьким!

Вдячна учениця,
Тетяна Василівна Терещенко, 
к.е.н., доцент, доцент кафедри дер-
жавного управління та місцевого са-
моврядування Хмельницького універ-
ситету управління та права
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Мороз на вікнах креслить візерунки,
А скроні інеєм прикрасили роки.
Та Ви душею змолоділи навпаки,

Прийнявши долі зради й поцілунки.

Життя вело крізь терни і лілеї.
І скільки їх було – і знахідок, і втрат!
І на яких вітрах Вам довелось стояти,

Щоб нині зустрічати ювілей!

Ви так жили, і так живете нині!
Горіли – як вогонь. Навчали – як Сократ.
Хай Ваша мудрість множиться стократ,
Шановний Вчителю й шанована Людино!

У кожному навчальному закладі є свої традиції, свої легенди. 
Така легенда є і на факультеті управління та економіки Хмельниць-
кого університету управління та права – це доктор економічних 
наук, професор Василь Іванович Пила. Його ім’я викликає як в сту-
дентів, так і в науково-педагогічних працівників цілу гаму почуттів: 
повагу, захоплення, любов…

Сьогодні, в переддень Вашого ювілею, я, Щепанський Еду-
ард Валерійович, ГОРДИЙ тим, що Ви були, є, і будете надалі моїм 
Вчителем – ВЧИТЕЛЕМ з великої літери! Безмежно вдячний Вам 
за Вашу працю, за ті знання, які Ви передали, за ту життєву му-
дрість і величезний професійний досвід, якими щиро поділились!

Мені насправді пощастило зустріти таку людину, як Василь 
Іванович («как Чапаев», – саме так досить часто шуткує Василь 
Іванович, коли представляється), проте переконаний, що випад-
ковостей у житті не буває. Що я можу згадати про нашого доро-
гого ювіляра? В першу чергу, час підготовки своєї кандидатської 
дисер тації, науковим керівником якої був Василь Іванович. Мої 
постійні відрядження до Києва, у Науково-дослідний економічний 
інститут Міністерства економіки України, з одного боку, викликали 
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 хвилювання, яке властиве учню, що зустрічається із своїм настав-
ником, а з другого, – величезне бажання зустрічі, розмов на будь-
які теми, ну і звісно – заняття у спортивному залі! Саме любов до 
науки, практики та спорту об’єднали нас із моїм Вчителем!

Як на мене, Василь Іванович – неординарна особистість, 
справжній фахівець своєї справи, який під своїм суворим харак-
тером приховує надзвичайно добре серце. Його відданість роботі, 
чесність, відвертість, прямолінійність та простота у спілкуванні що-
разу переконує мене, що Він – людина слова і діла!!!

Тому, шановний наш Вчителю, прийміть у ці дні Вашого пре-
красного ювілею низький уклін від своїх учнів, яким Ви надали не 
лише знання з розміщення продуктивних сил та регіональної еко-
номіки, але й путівки в науку, практику та життя!

Многая літа Вам! Міцного здоров’я, невичерпної життєвої 
енергії та нових звершень! Хай Господь оберігає Вас!

З повагою, Ваш учень
Едуард Валерійович Щепанський, 
к.е.н., доцент, доцент кафедри дер-
жавного управління та місцевого са-
моврядування Хмельницького універ-
ситету управління та права
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Василь Іванович із сусідом Еріком

Життєвий шлях професора В. І. Пили у світлинах
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Збірна з баскетболу м. Чернігова. Під номером 3 – В. І. Пила

1949 р., м. Чернігів.
Основні гравці збірної з баскетболу м. Чернігова
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Фелікс Лопата везе Василя Пилу

1950 р., м. Чернігів.
Фельдшерсько-акушерська школа, 1 курс
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1950 р., м. Київ. 
Студенти КПІ та Лісогосподарського інституту

1952 р., Лісогосподарський інститут. 
В.І. Пила з одногрупниками
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Суботнік в кімнаті вченого секретаря
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1973 р., м. Київ. Вчений секретар 
Науково-дослідного економічного інституту Держплану УРСР
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1996 р., м. Чернігів.
Рідне місто

Завершилась баскетбольна гра між камандами НДЕІ 
та Обчислювального Центру Держплану УРСР
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1998 р., м. Київ. Зустріч з делегацією з Китайської Народної Республіки у 
Київському торговельно-економічному університеті

1997 р., м. Кременчук, Полтавська обл. Робоча нарада
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2005 р., м. Хмельницький.
Ми дружна велика родина!!!

2005 р., м. Київ. Науково-дослідний економічний інститут. 
Василь Іванович зі своїми учнями. Навчає та наглядає…



57

2006 р., м. Київ. Науково-дослідний економічний інститут.  
Вручення дипломів кандидата економічних наук учням Василя Івановича – 

Терещенко Т.В. та Корюгіну А.В.

2006 р., м. Полтава. Відомий пам’ятник галушці.
Невже Василь Іванович міг не скуштувати?
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2006 р., м. Хмельницький. Хмельницький університет управління та права.
Засідання Державної екзаменаційної комісії під головуванням Пили В.І.

2006 р., м. Хмельницький.
Музичні вправи
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2006 р., м. Москва. Бібліотека 
ім. В. І. Леніна, в фондах якої 

знаходяться дисертації 
та автореферати 
Василя Івановича.

Альма-матер кличе…

2006 р., м. Київ. Науково-дослідний економічний інститут.
Робоче місце
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2006 р., м. Бердянськ 
та його символи. 

Не кожному у житті вдається 
упіймати ТАКУ золоту рибку!

2007 р., м. Хмельницький.
«Три богатирі»
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2007 р., м. Хмельницький. 
Василь Іванович – почесний гість 

на святкуванні 15-річчя 
Хмельницького університету управління та права

2007 р., м. Київ. Науково-дослідний економічний інститут.
Засідання спеціалізованої Вченої ради Д.26.801.01
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2007 р., м. Київ. Науково-дослідний економічний інститут.
З колегами на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.801.01

2008 р., м. Київ.
Квіти з власної дачі
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2008 р., м. Київ.
Два великих мислителі…

2008р., м. Кам’янець-Подільський.
Міжнародний управлінський форум «Управління сьогодні та завтра»
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2008 р., м. Хмельницький.
Як я люблю юшку!!!

2008 р., м. Хмельницький. Хмельницькі учні Василя Івановича
Ой і багато ж в мене учнів!
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2009 р., м. Київ.
Запалимо радість!!!

2009 р., м. Київ.
Хто добре працює, той добре і 

відпочиває!
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Біографія і бібліографія науково-педагогічних
працівників університету

Серія: особистості в освіті та науці

Василь Іванович Пила
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