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ПОДІЇ EVENTS

21 лютого святкує своє 70-річчя Олександр Іванович 
Павлов – український вчений, економіст-аграрник, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки промисловості Одеської національної 
академії харчових технологій (ОНАХТ).

Життєвий шлях ювіляра, присвячений науковій і 
викладацькій діяльності, є непростим та пов’язаним 
з періодом суспільних трансформацій, проте він 
яскраво свідчить – людина сама творить свою долю! 
Про Олександра Івановича можна сказати, що він 
займається улюбленою справою і знайшов своє місце 
в житті. Науковий доробок Олександра Івановича 
широко відомий далеко за межами України. Він постійно 
отримує запрошення від своїх колег з Білорусі, Болгарії, 
Казахстану, Польщі, Росії, Чехії та інших країн щодо участі 
у конференціях, симпозіумах, спільних дослідженнях та 
рецензування наукових праць. 

Безсумнівно, що у розвитку будь-якої науки провідна 
роль належить особистостям, їх таланту, здатності 
формувати нові напрями досліджень, зосереджувати 
кадровий потенціал на найбільш актуальних проблемах 
розвитку суспільства. Саме такою є особистість і 
внесок у науку професора О.І. Павлова. Зокрема, ним 
видано 6 одноосібних монографій, 7 – у співавторстві, 
4 колективні монографії за його наукового редагування, 
9 навчальних посібників, 2 з яких – з грифом МОН. та 
близько 300 інших  наукових праць. 

Він є одним із розробників наукових напрямів, 
пов’язаних із сільським розвитком в Україні, сталим 
розвитком агропродовольчої сфери, засновник 
руралістики як міждисциплінарної наукової галузі.

В свої студентські роки, Олександр Іванович був 
активним учасником системного руху, який очолював 
доктор філософських наук, професор Авенір Іванович 
Уйомов, завідувач кафедри філософії Одеського 
державного університету, логік науки зі світовим 
ім’ям. Саме під його керівництвом Олександр Іванович 
підготував дипломну роботу з доленосною темою 
«Системний підхід і його використання у історичних 
дослідженнях». На вибір професії та формування 
наукового світогляду О. І. Павлова значною мірою 
також вплинули учитель історії ЗОШ №35 м. Миколаєва 
– Леонід Наумович Цадикович та університетські 
викладачі: проф. Костюк В. М., доценти Алексєєв-Попов 
В. С., Станко В. Н. та багато інших.

Далі був успішний захист кандидатської та 
докторської дисертацій, які стали міцним фундаментом 
у подальших наукових дослідженнях.

Незаперечним є вагомий внесок вченого у підготовку 
наукових кадрів вищої кваліфікації, організацію сучасних 
досліджень агропродовольчої сфери економіки в ОНАХТ. 
Завдяки своєму неординарному розуму, працьовитості 
та завзятті у досягненні мети, Олександр Іванович видав 
низку фундаментальних наукових праць. Зокрема, у 
2006 р. була видана перша монографія О.І. Павлова – 
«Сільські території України: історична трансформація 
парадигми управління», яка широко цитується у 
наукових колах.

Друга монографія автора – «Сільський розвиток в 
Україні: теорія, практика, політика, управління (2008 р.) 
присвячена сільським територіям як об’єктам сільського 
розвитку.

Третя монографія – «Сільські території України: 
функціонально-управлінська модель» (2009 р.) за широтою 
піднятих і розкритих питань є найбільш комплексною. У 

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА  ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА  
Олександру ІвановичуОлександру Івановичу ПАВЛОВУ 70 РОКІВ! ПАВЛОВУ 70 РОКІВ!

«У кожного своя доля і свій шлях широкий…»
Т. Г. Шевченко
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ній, у науковий обіг, були введені та отримали розгорнуту 
авторську інтерпретацію такі понятійні конструкти як «рівні 
сільських територій», «різновиди сільських територій», 
«типи сільських територій».

Наступна монографія була опублікована у 2015 р. – 
«Ідентифікація і класифікація сільських територій: теорія, 
методологія, практика. Спеціальний розділ у даній 
монографії був присвячений ідентифікації сільських 
територій як агроекосистеми, економічного простору, 
соціального середовища і ментального простору і іншим 
теоретико-методологічним концептам..

У 2018 р. вийшла монографія: «Руралістика: 
теорія, методологія, наукові напрями». Важливим 
аспектом даної наукової роботи є історична еволюція 
руральності та інституційні основи і дослідницьке поле 
міждисциплінарної наукової галузі – руралістики.

О.І. Павлову також належить ідея підготовки і 
видання таких колективних монографій як: «Сталий 
розвиток агропродовольчої сфери України в умовах 
глобалізаційних викликів» (2012 р.); «Соціо-еколого-
економічний розвиток агропродовольчої сфери України 
в сучасних умовах: проблеми та шляхи розв’язання» 
(2015 р.); «Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: 
теорія та практика» (2016 р.); «Зовнішньоекономічна 
діяльність України в системі конкурентних глобальних 
 відносин (2018 р.).

Олександр Іванович успішно поєднує наукову роботу 
з викладанням у ОНАХТ. Талановитий вчений має учнів, 
які займаються перспективними науковими розробками. 
Базова педагогічна освіта (Олександр Іванович 
закінчив Одеський державний, нині національний 
університет ім. І.І. Мечникова за історичним фахом) та 
високий професіоналізм обумовили високу якість та 
продуктивність підготовлених ним здобувачів наукового 
ступеня. Під керівництвом О. І. Павлова захищено дві 

докторські дисертації. Готується до захисту ще одна 
докторська дисертація. Професор О. І. Павлов є членом 
редколегії низки фахових наукових журналів та членом 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій в ОНАХТ.

Хочеться відзначити його уміння генерувати 
ідеї, продукувати науково-дослідні теми та керувати 
науковою школою: «Забезпечення функціонування 
та розвитку системи економічної безпеки держави та 
суб’єктів господарської діяльності». Крім його невтомної 
роботи як науковця та викладача, вражає і захоплює 
його життєва мудрість, глибокі знання, науковий досвід. 
Він один із брендів економічної школи ОНАХТ. Дуже 
вражають і захоплюють такі його риси як його такі риси 
як: неординарні розумові та ораторські здібності, тонке 
почуття гумору та високий професіоналізм. Олександр 
Іванович з теплотою та повагою відгукується про 
своїх вчителів. Зокрема, передмовою до монографії: 
«Руралістика: теорія, методологія, наукові напрями», є 
життєпис наукового доробку і земного шляху академіка 
НААН України Володимира Васильовича Юрчишина, 
де Олександр Іванович називає його: «предтечою 
руралістики».

Олександра Івановича знають і цінують не тільки 
як відомого вченого і педагога, а і як мудру людину, 
що завжди готовий прийти на допомогу. Доньки О. І. 
Павлова, якими він по праву гордиться, також пов’язали 
своє життя з науково-викладацькою діяльністю: Тетяна – 
кандидат юридичних наук, доцент у ОНУ ім. Мечникова, 
Ірина – кандидат економічних наук у ОНАХТ.

Ми пишаємося, що працюємо разом з Олександром 
Івановичем і хочемо побажати йому міцного здоров’я, 
любові рідних та безмежного щастя на плідному 
професійному шляху!

Учні та колеги.


