
фічний інсти тут 1994-го року на звав ака деміка Ю.М.Па хо мо ва Лю ди ною
року.

Для ньо го не було та ко го, чого не мож на зро би ти. Він спре со ву вав час,
він ви пе ред жав час, він ство рю вав нові на укові на пря ми і виміри аналізу су -
час ності, вчив діяти швид ко та якісно. По рядність, лю дяність, ви со ка про -
фесійна куль ту ра й ети ка, надійність і ко нструк тивність в усьо му, у ви ко -
нанні будь-яких за вдань — це були його ви мо ги до себе і до своїх колеґ.

Усі, кому по щас ти ло зна ти Юрія Ми ко ла йо ви ча, пра цю ва ти з ним, на -
вча ти ся у ньо го, на зав жди збе ре жуть світлу пам ’ять про цю ви дат ну по стать
спра вжньо го вче но го, не орди нар но го мис ли те ля сьо го ден ня і щиру лю бов
до ньо го як до зви чай ної Лю ди ни, яка вміла лю би ти, жити, тво ри ти, щед ро
діли ти ся теп лом своєї душі і ба га тством не ви чер пно го інте лек ту аль но го
світу.

Вічна пам ’ять, Юрію Ми ко ла йо ви чу!

27 ве рес ня 2014 року обірва ло ся жит тя на шої колеґи ШЕВЧУК МАРІЇ
ВАСИЛІВНИ, яку по в’я зу ва ли з Академією наук Украї ни 36 років праці на
бух гал терській ниві.

Марія Ва силівна на ро ди ла ся 4 сер пня 1956 року на Киї вщині в селі П’я -
ти го ри Тетіївсько го ра йо ну у сім’ї, де під дбай ли вим дог ля дом пра це люб них 
тата й мами зрос та ли чо ти ри донь ки. 
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Закінчив ши се ред ню шко лу, Марія Ва силівна пішла пра цю ва ти на  Ки -
їв ський хлібо за вод — спо чат ку як укла даль ни ця го то вої про дукції, а зго -
дом — як пе кар чет вер то го роз ря ду. Вже тоді вона мріяла пра цю ва ти у фіна -
нсовій ца рині, а 1978 року мрія по ча ла здійсню ва ти ся — здібну дівчи ну взя -
ли на ро бо ту в Інсти тут фізіології АН УРСР на по са ду стар шо го бух гал те ра. 

Но вим щаб лем в опа ну ванні про фесії став вступ у 1981 році до Одесь ко -
го фіна нсо во го технікуму, після закінчен ня яко го у 1983 році Марія вже
мала кваліфікацію “бух гал те ра-фіна нсис та”. На буті знан ня та досвід ста ли
у при годі на но во му місці ро бо ти — в Інсти туті історії АН УРСР, куди вона
пе рей шла в лис то паді 1983-го як за ступ ник го лов но го бух гал те ра інсти ту ту.

Вось мирічний бух гал те рський досвід та под аль ше на вчан ня в Київсько -
му дер жав но му еко номічно му універ си теті (1988–1993), який вона закінчи -
ла за кваліфікацією спеціаліста-еко номіста, дали змо гу при й ти у тру до вий
ко лек тив Інсти ту ту соціології НАН Украї ни на са мостійну керівну ро бо ту.
Прак тич но від часу ство рен ня на шої на уко вої уста но ви, тоб то від 17 лип ня
1991 року Марія Ва силівна пра цю ва ла го лов ним бух гал те ром Інсти ту ту, го -
ту ва ла мо ло ду зміну, док ла да ла ба га то зу силь у справі роз вит ку бух гал те р -
ської служ би й увесь свій про фесіоналізм упро довж 23 років ви ко рис то ву -
ва ла для того, щоб за не прос тих еко номічних умов усім співробітни кам  на -
шої уста но ви  пра цю ва ло ся мак си маль но ком фор тно.

Нев бла ган на хво ро ба не відсту пи ла пе ред ви нят ко вою мужністю Марії
Ва силівни у бо ротьбі з цим ли хом, що особ ли во уяв ни ло ся останніми міся -
ця ми її жит тя. 

Не мож ли во повірити,  що пішла з жит тя така мо ло да, врод ли ва жінка,
життєрадісна лю ди на, чу до ва мама. Щиро ту жи мо че рез пе ре дчас ну смерть
на шої колеґи і ви ра жаємо гли бо ке співчут тя рідним та близь ким.

Світла пам ’ять про Марію Ва силівну на зав жди за ли шить ся в на ших сер -
цях.

Ди рекція, про фспілко вий комітет,
 співробітни ки Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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