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  Народився 10 березня 1935р. в подільському селі Лозна, старовинна його 

назва Лузна, тепер Хмільницького району на Вінниччині. У 1954р. закінчив 
Лознянську середню школу, а у 1958р. факультеті планування Київського 
фінансово-економічного інституту, тепер Київський національний економічний 
університет. Працював у сфері державного управління: банківська система у 
Черкаській області, в тому числі керуючий Корсунь-Шевченківським 
сільгоспбанком (1958-1959 рр.); Міністерство сільського господарства України 
(1964-1979 рр.); Держплан України-Міністерство економіки (1980-1995рр.); 
Кабінет Міністрів України (1996-2000рр.). 

 Наукова і викладацька діяльність. У 2000 р. залишив державну службу і 
зосередився на науковій та викладацькій роботі, якою безпосередньо займався 
також в роки державної служби: викладач Горохівського сільськогосподарського 
технікуму на Волині (1959-1962рр.); у 1969-1971рр. навчався в аспірантур 
Української сільськогосподарської академії (заочно); у 1971р. захистив 
кандидатську, у 1991р. – докторську дисертацію; завідувач відділу журналу 
«Економіка України» (1991-2003рр.); доцент, професор кафедри Київського 
національного економічного університету за сумісництвом (1979-2011рр.); 
завідувач кафедрою Вінницького національного аграрного університету (2014-
2016рр.); з 2011р. головний науковий працівник Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН.  
        Автор має понад 2011 наукових праць з них більше 25 одноосібних творів на 
економічну, філософську, художню, історичну та політичну тематику. Звання і 
вчені ступені: академік  НААН України; доктор економічних наук; професор; 
заслужений економіст України; член спілки письменників України і член спілки 
журналістів України. Державні нагороди: Орден «Знак пошани» (1973р.), 
Бронзова медаль ВДНГ СРСР (1974р.), медаль «В пам'ять 1500 років Києва» 
(1982), Бронзова медаль ВДНГ СРСР (1986р.), Почесна грамота Кабінету 
Міністрів України (2016р.). 

Почесне звання вченому Заслуженого економіста України присвоєно у 1997р. 
за розробку методологічних і методичних основ довгострокового економічного 
прогнозування та здійснення прогнозу динаміки ВВП на 1995-2015рр., який 
виявився найбільш реальним з усіх розробників. 

 
Наукові розробки ученого і їхні результати:  
1/ розробив методологічні, методичні і практичні основи внутрігосподарського 

розрахунку, які затверджені Міністерством сільського господарства України і 
були впроваджені в усіх колишніх колгоспах і радгоспах України1;  

2/ в галузі природно-економічного районування України, вперше обгрунтував 
доцільність і закономірність формування в країні 9 природно – економічних 

                                                 
1 Довідник по плануванню сільськогосподарського виробництва. К.; «Урожай», 1980, -С.215-219 
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районів, які відповідають назві «регіони» і можуть стати основою територіальних 
формувань та територіального планування2;  

3/ ще до 1991 р. доведено реальну можливість довгострокового економічного 
прогнозування в умовах ринкових відносин, обґрунтовано наукові і практичні 
основи державного регулювання ринкової економіки на макроекономічному рівні 
за допомогою економічних, правових і адміністративних підойм (важелів)3;  

4/  до 1991р. – початок переходу до ринкових відносин в Україні, обґрунтовано 
наукові і практичні основи державного регулювання ринкової економіки на 
макроекономічному рівні за допомогою економічних, правових і 
адміністративних підойм (важелів), які надіслані державним органам управління 
незалежної України 4;  

5/ розроблено (разом з Інститутом кібернетики НАНУ) і опубліковано у 
1996р., прогноз динаміки ВВП на 1995-2015рр., який впродовж всіх років був   
найбільш наближений до реального стану у порівнянні з прогнозами інших  
розробників, у тому числі урядових та іноземних5;  

6/ одержано (в 1993р.) науковий висновок про те, що з урахуванням  
історичного минулого та географічного розташування нашої країни українське 
суспільство і його держава об’єктивно споконвічно пов’язані не тільки 
територіально, але й соціально, політично і фінансово-економічно з 
європейськими структурами. а тому можуть і мають потребу розвиватися за 
європейськими та світовими стандартами6; 

 7/ визначено (в 1992р.) для держави п’ять найскладніших проблем, які 
Україна успадкувала з минулого, і з якими прийдеться зіткнуться з перших днів 
української незалежності. На жаль ці проблеми так і не вирішені дотепер.7;  

8/ запропоновано владі вдосконалення фінансово-кредитних відносин в період 
гіперінфляційних процесів кінця ХХ ст., за рахунок зниження податкового тиску 
на учасників ринкових відносин та здешевлення банківських кредитів, а також 
інші методи регулювання, які найбільш ефективно використати в кризові 
періоди8; 

 9/ одержано науковий і практичний висновок про те, що українське село і 
сільське господарство, які не мають аналогів у світі можуть розвиватись на основі 
виробничої кооперації та інтеграції, що передбачає: виробництво сировини; її 
переробка і реалізації кінцевої продукції споживачам9;  

                                                 
2 Панасюк Б.Я. Планирование: становление и развитие. –К., Наук. Думка, 1990., -С.92-104 
3 Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. К.: Поліграф книга, 1998, 303с. 
 
4 Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. К.: Поліграф книга, 1998, 303с. 
5 Ж. Економіка України. Прогнозування розвитку економіки України. -1996, -№1, -С. 20-32; Панасюк Б.Я. 
Вибрані твори. . К., 2014, Т. 7, -С. 206-118. 
  
6 Панасюк Б.Я. Вибрані твори. Т.1, К.: ІАЕ УААН, 2003,  -С. 120-130 
7 Там же, -С. 123-126 
8 Панасюк Б.Я. Вибрані твори. Т.1, К.: ІАЕ УААН, 2003,  -С. 186-206 
 
9 Панасюк Б.Я. Вибрані твори. Т.1, К.: ІАЕ УААН, 2003,  -С.91-106, 380-401 
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10/ зроблено висновок у сфері філософії і природничих процесів, згідно з яким 
людина може повноцінно розвиватися, бути соціально-економічно захищеною 
тільки в колективі, одноосібно вона виснажується і гине10;  

11/ дослідження автора доводить, що подібно до рослин, тварин та інших 
живих організмів, людина також є формою живої речовини, яка володіє ще й 
розуилм. Як і навколо рослини, так і навколо людини проростають бур'яни, які 
виполюють або перевиховують. Відповідно до цього сформовані підходи до 
можливої відповіді на запитання, -«яка роль людини на планеті Земля?» та 
обгрунтовується існування інформаційної системи Всесвіту (ІСВ), що є новим у 
філософсько-гуманітарних дослідженнях розвитку людства11;   

 12/ досліджено ряд важливих епох історії українського народу за 750 років 
залежності від інших держав: татари (ніяких монголо-татарів не існувало); 
литовці; поляки; москалі12;   

13/ на основі досліджень доведено (на відміну від думок багатьох вчених і 
практиків, які стверджують про настання потепління), що планету Земля очікує 
похолодання, зменшення прісної води та зростання природних катастроф, подібне  
уже спостерігається13;  

14./ доведено – людство має змінити своє відношення до природи і 
зовнішнього середовища на основі дотримання «рівноваги між можливостями 
природи і непомірними потребами людини», що допоможе значно знизити 
негативний вплив так званого парникового ефекту (потепління)14;  

15/ здійснено припущення щодо причини відсутності єдності в українській 
нації в цілому, єдності у відстоюванні своєї незалежності і свободи – вона 
знаходиться майже на генетичному рівні, сформованого в результаті 
багатовікової (750літ) боротьби за виживання, вихід же з рабського стану – в 
межах трьох-чотирьох поколінь15;  

16 вперше досліджено зміст творів Т. Шевченка зі сторони їхнього 
філософського і політичного внутрішнього змісту, які є носієм потужної 
енергетики слова Кобзаря16. 

17/ автор обґрунтовує настання періоду (початку ХХІ ст.), коли слід 
відмовитись від формули «взяти все від природи» і перейти до об’єктивної 
необхідності дотримання балансу «рівноваги між можливостями природи і 
непомірними потребами людини»17;  

18/ зроблено висновок про сучасні світові кризи: сучасні світові соціально-
економічні потрясіння, які розпочалися після 1996 р., це не результат 

                                                 
10 Панасюк Б.Я. Людина, природа і Всесвіт. 2007р. 
11 Панасюк Б.Я. Людина, природа і Всесвіт. /Розгадка таємниць/. Парапан, К., 2008, –С.138 (129-151); Вибрані 
твори. Клімат, економіка, людина. Ніжин, 2015, Т.9, -С.255-328 
 
12 Русь: нація і держава. Т.І «Помилки Великих Київських князів», Т.2 «Час збирати каміння», К.: 
КНЕУ,2009; Лознянський Б. Лузна-Лозна –село на Поділлі. Вінниця, 2018, -С. 331-456 
13 Ж. Економіка АПК. -2009, -№7, -С.24-34; №8, -С. (31-42).; Ж. Вісник аграрної науки. №1, 2010, -С.14-34 

14 Панасюк Б.Я. Клімат, економіка, людина. Вибрані твори, Ніжин, 2015, Т. 9, -С. 199-217 
15 Панасюк Б.Я. Клімат, економіка, людина. Вибрані твори, Ніжин, 2015, Т. 9, -С. 3280-337 
16 Панасюк Б. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка. К., «Просвіта», 2010 
 
17 Панасюк Б.Я. Академік  Вернадський і сучасність. Вибрані твори. Т.7, К., 2014, -С.126-138 
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економічних і фінансових криз, перевиробництва чи недовиробництва, а прояв 
концентрованої загальної кризи розриву між можливостями природи та 
надмірними потребами людини. Майбутнє не за економічним зростанням, 
нарощуванням дедалі вищих темпів використання ресурсів, а за рівновагою між 
можливостями природи і потребами людства 18; 

19/ на основі досліджень, вчений має протилежну думку щодо так званої 
«гендерної політики», яку проповідують на практиці, не науково, країни Європи 
та Північної Америки, що невдовзі принесе їм незворотні катастрофічні 
результати, які уже проявляються, подібне очікується й в Україні19. 

20/ досліджено і зроблено висновок, що перед запровадженням ринку землі 
найбільш доцільно, для інтересів нації, держави і селянства, створити сприятливі 
умови для виробничих відносин, поєднуючи їх з соціальними потребами. Таку 
проблему можна вирішити за допомогою виробничої кооперації та інтеграції, що 
передбачає вирощування сільськогосподарської сировини, її переробку та 
реалізацію кінцевого продукту. Розроблений  відповідний проект Закону України 
передано депутатам Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерству аграрної політики, в робочому порядку Алміністрації Президента 
України, а також окремим державним очільникам20; 

21/ На основі даних попередніх істориків і новітніх матеріалів автор 
підтверджує: а/ Переяславська рада, яку пропагували в Московській імперії 350 
років, була міфом; б/ ніякої угоди не було підписано, а те що цар написав у 
Москві, українська влада не визнавала; в/ гетьман Б. Хмельницький, який не 
визнавав Московські умови і заключив союз з Швецією, був отруєний; г/ 
Московське царство, окупувавши Україну, перетворилось у Великоросію; д/ ще в 
ті часи (1654-1657рр. провадилась гібридна війн, яка й тепер (ХХІсть.) 
практикується Москвою21$ 

22/ здійснено аналіз змісту поем О.С. Пушкіна «Руслан і Людміла» та її 
переказ, а також вірш «Повесть о вещем Олеге», доказавши, що вони написані 
винятково про Україну22, використовуючи літописи про Русь, зокрема літопис 
Нестора «Повість врем’яних літ»23;   

23/ на основі даних попередніх істориків і новітніх матеріалів автор стверджує: 
а/ Переяславська рада, яку пропагували в Московській імперії 350 років, була 
міфом; б/ ніякої угоди не було підписано, а те що цар написав у Москві, 
українська влада не визнавала; в/ гетьман Б. Хмельницький, який не визнавав 
Московські умови і заключив союз з Швецією, був отруєний; г/ Московське 
царство, окупувавши Україну, перетворилось у Великоросію, а Україну називали 
- Малоросія; д/ ще в ті часи (1654-1657рр.) провадилась гібридна війн, яка й тепер 
(ХХІсть.) практикується Москвою.24 

 

                                                 
18 Панасюк Б.Я.  Можливість природи і потреби людини. Вибрані твори. К., 2015, Т.8, -С.337-380  
19 Панасюк Б.Я. Людина, природа і Всесвіт. /Розгадка таємниць/. Парапан, К., 2008, -С.307- 353 
20 Панасюк Б.Я. Вибрані твори. К., 2014, Т. 8, -С.288-330 
21 Газ. Літературна Україна. 18 січня, №2, -С.6-7 
22 Панасюк Б.Я. Ренесанс Русі-України. Чорнобай, 2016, -С.6-76 
 
23 Повість врем’яних літ. Несторів літопис за Іпатським списком. К., 1990. 
24 Газ. Літературна Україна. 18 січня, №2, -С.6-7 
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24/ на основі досліджень з часів появи та соцвпльно – економічного розвитку 
конкретних сіл Поділля в різні епохи рабства, дослідник дійшов висновку про 
причини ускладнень ефективно розвиватись незалежній державі Україна 
впродовж більше чверті століття. Головною причиною є те, що в епоху 
московського рабства (1654-1991 рр.) фізично і морально були знищені 
працелюбні та розумні українці, а залишилась голота (наймити, бідняки, 
городники, бобилі), їхні нащадки тепер намагаються управляти державою25.  

червень 2018р. 

                                                 
25 Борис Лознянський (Панасюк Б.Я.) Лузна-Лозна – село на Поділлі. Вінниця, 2018  


