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Сталий економічний розвиток сільських тери

торій є головним у політиці розвинутих країн світу.
Нині цей пріоритет стає таким і в Україні, де не

обхідними є новітні погляди та міждисциплінарні
наукові розробки у сфері історії, філософії, полі

тології, соціології, аграрної економіки, освіти,
культури тощо. Поєднання широкого досвіду у цих
сферах наукових знань притаманне науковому до

робку професора Олександра Івановича Павлова,
70
річний ювілей якого з честю святкуємо 21 люто

го 2019 р. 

О.І. Павлов є досвідченим фахівцем, науковий
шлях якого до економіки поєднує багато компе

тенцій. Він пройшов шлях від вчителя історії в
сільській середній школі до професора, який нині
очолює кафедру економіки промисловості Одесь

кої національної академії харчових технологій.

Одноосібні монографії ювіляра та його внесок
у редакцію колективних праць відзначаються науковою глибиною та методологіч

ним спрямуванням виконаних досліджень. Серед його наукових публікацій відо

мими є такі книги, як “Сільські території України: функціонально
управлінська
модель” (2009 р.), “Теорія, політика та практика сільського розвитку” (2010 р.),
“Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація” 
(2012 р.), “Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конку

рентних відносин: агропродовольчий вимір” (2018 р.), а також близько 300 наукових
статей і тез наукових доповідей, які засвідчують не тільки спроможність науковця
підвищувати рівень особистої професійної активності, а й щире прагнення до науко

вого вирішення проблем економічної та харчової безпеки країни, розбудови її аграр

ного потенціалу.

Наукове керівництво та консультаційний супровід О.І. Павлова надали змогу за

хистити дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук 5 молодим вче

ним, на здобуття ступеня доктора економічних наук – 3 науковцям. Він є засновни

ком наукової економічної школи “Забезпечення функціонування та розвитку систе

ми економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності”, керівником
проектної групи.

Досвід та наукові праці О.І. Павлова та його багатогранні наукові інтереси у сфе

рі агропродовольчого розвитку імплементуються у світовий науковий доробок. Ре

зультати його наукових досліджень широко представлено на міжнародних наукових
форумах у країнах близького зарубіжжя і Центральної та Східної Європи. За багато

річну плідну працю і особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та харчової про

мисловості ювіляра нагороджено Грамотою Південного наукового центру НАН
України та Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою директора Де

партаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

У нашій країні та за її межами О.І. Павлова знають як авторитетного вченого
економіста
аграрника, який пройшов великий творчий шлях викладача, науковця,
вченого із значними здобутками у розв’язанні агропродовольчих проблем незалеж

ної України. У день славного ювілею від науковців, колег та учнів – найщиріші вітан

ня та побажання здоров’я, благополуччя, великого людського щастя, натхнення у
праці на майбутні роки, подальших творчих звершень на благо розвитку вітчизняних
сільських територій.


