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ПАМ ’ЯТІ КОЛЕҐ

Вітчиз ня на на уко ва спільно та гли бо ко сумує з при во ду не поп рав ної
втра ти — з жит тя пішов ака демік НАН Украї ни Юрій Ми ко ла йо вич Па хо -
мов, ви дат ний укр аїнський вче ний, ла у ре ат Дер жав ної премії Украї ни в га -
лузі на уки і техніки, один із блис ку чих пред став ників вітчиз ня ної еко -
номічної на уки, та ла но ви тий організа тор і на став ник, лю ди на ви нят ко вої
по ряд ності і честі, про фесіоналізму і пра це люб ності.

Юрій Ми ко ла йо вич сто яв біля ви токів соціологічної на уки в нашій
країні. Він док лав ве ли чез них зу силь для ство рен ня Інсти ту ту соціології
НАН Украї ни — провідної соціологічної на уко вої уста но ви дер жа ви, яку
очо лю вав у 1990–1992 ро ках.

Юрій Ми ко ла йо вич на ро див ся 15 лип ня 1928 року в місті Кун гур Перм -
ської обл. (Росія). У 1953 році закінчив юри дич ний фа куль тет Київсько го
дер жав но го універ си те ту ім. Т.Г.Шев чен ка. Його на уко во-пе да гогічна
дiяль ність роз по ча лась у Слов ’я нсько му пе да гогічно му інсти туті. Після за -
кінчен ня 1962 року на вчан ня в аспіран турі Київсько го інсти ту ту на род но го
гос по да рства та блис ку чо го за хис ту дис ер тації на здо бут тя на уко во го сту -
пе ня кан ди да та наук (1963) він пра цю вав у Міністерстві ви щої та се ред ньої
спеціаль ної освіти УРСР, вик ла дав у Київсько му інсти туті на род но го гос -
по да рства. У 1966–1969 ро ках обіймав по са ду завіду ва ча ка фед ри по літич -
ної еко номії Київсько го інсти ту ту цивільної авіації. Упро довж 1970–1976
років Ю.М.Па хо мов очо лю вав відділ політе ко номії, у 1979–1980-му пра цю -
вав за ступ ни ком ди рек то ра Інсти ту ту еко номіки АН УРСР. Саме в період
ро бо ти в цьо му інсти туті за вер шив док то рську дис ер тацію, і в 1973 ро -
ці йому було при суд же но вче ний ступінь док то ра еко номічних наук. У
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1976–1979 ро ках Ю.М. Па хо мов завіду вав ка фед рою політе ко номії, з
1980-го до 1987-го був рек то ром Київсько го інсти ту ту на род но го  госпо -
дарства. Ба га тог ран ну на уко ву діяльність Юрій Ми ко ла йо вич постійно по -
єдну вав з ак тив ною гро ма дською й організа то рською ро бо тою. 1988 року
об ра ний ака деміком Національ ної Академії наук Украї ни. У 1988–1993 ро -
ках пра цю вав ака деміком-сек ре та рем Відділен ня еко номіки НАН Украї ни.
З 1992-го до 2013 року ака демік Ю.М.Па хо мов очо лю вав Інсти тут світо вої
еко номіки та міжна род них відно син НАН Украї ни, а 2014-го по вер нув ся до
Інсти ту ту соціології, де май же рік пра цював на по саді го лов но го на уко во го
співробітника.

Юрій Ми ко ла йо вич Па хо мов був ви дат ним уче ним, за снов ни ком ціло -
го ше ре гу на уко вих шкіл та на прямів у га лузі еко номіки, соціології, ґло -
баліс ти ки, виз на них на уко ви ми ко ла ми в Україні та за її меж ами. Він — ав -
тор мо делі еко номіки кон ку рен тно го типу, збу до ва ної на базі рин ко вої
транс фор мації цен траль но-ке ро ва но го гос по да рства, осно ви якої сфор му -
лю вав іще на прикінці 1970-х років; теорії ево люції інсти туціональ но го се ре -
до ви ща  сучасних пе рехідних суспільств; теорії порівняль но го со це ко ге не зу; 
 ти пології світо вих рин ко вих мо де лей. У своїх на уко вих пра цях Ю.М.Па хо -
мов висвітлю вав ґло бальні про бле ми су час них цивілізацій, обґрун то ву вав
метаісто ричні при нци пи та си нер ге тич ний підхід до аналізу цивілізаційно -
го роз вит ку, аналізу вав цивілізаційне місце Украї ни як скла до вої Схі дно -
християнської пра вос лав ної цивілізації. Він є ав то ром теорії ґло баль них
мак ро е ко номічних реґуля торів у міжна род них еко номічних відно си нах і в
кон ку рен тно му міжцивілізаційно му се ре до вищі.

На у ко вий до ро бок Ю.М.Па хо мо ва налічує по над 450 на уко вих праць, у
тому числі 33 мо ног рафії. У 2000-му за мо ног рафію “Пути и пе ре путья со -
вре мен ной ци ви ли за ции” Юрій Ми ко ла йо вич здо був премію НАН Украї ни 
ім. М.І.Ту ган-Ба ра но всько го. Під його керівниц твом за хи ще но 18 док то р -
ських та по над 50 кан ди да тських дис ер тацій. На у ко ву ро бо ту він за вжди
поєдну вав з вик ла даць кою діяльністю у ви щих на вчаль них за кла дах, ак тив -
ну участь брав і в суспільно-політич но му житті краї ни: був чле ном  Держ -
економради Кабінету Міністрів Украї ни, рад ни ком Пре зи ден та Украї ни,
рад ни ком Прем’єр-міністра Украї ни, Пре зи ден том Академії підприємниц -
тва і ме нед жмен ту, дійсним чле ном Академій еко номічних наук та еко логії
тощо.

На у кові до сяг нен ня Юрія Ми ко ла йо ви ча Па хо мо ва були ви со ко оцi не -
ні вітчиз ня ною та світо вою гро мадськістю, укр аїнським уря дом. Він от ри -
мав зван ня Зас лу же но го працівни ка ви щої освіти Украї ни (1989), став ла у -
ре а том Дер жав ної премії Украї ни в га лузі на уки і техніки (2002), був на го -
род же ний орде на ми “Знак по ша ни” (1982), “Друж би на родів” (1988), “За
 заслуги” III ст. (1998), “Орде ном кня зя Ярос ла ва Муд ро го” V ст., низ кою
ме да лей. Біографічні дані ака деміка Ю.М.Па хо мо ва вклю че но до та ких
міжна род них довідників, як: “Men of Achievement” (“Люди геніаль них  до -
сягнень”, Кем бридж, Англія, 1997); “The International Directory of Dis -
tinguish ed Leadership” (“Міжна род ний довідник щодо ви дат них лідерів”,
Американський біографічний інсти тут, 1998). Американський біогра -
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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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