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СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ АНАТОЛІЯ ФЕДОРОВИЧА ПАВЛЕНКА

Освітянська та наукова економічна спільнота наприкінці 2016 року зазнала непоправної втрати – пішов з життя видатний український вченийекономіст, Герой України Анатолій Федорович Павленко.
Ректор, Людина, Громадянин – з великої літери – це саме про нього. Усе
життя Анатолія Федоровича – яскравий взірець служіння храму економічної
науки, яким він хотів бачити ВНЗ, який закінчив сам (тоді КІНГ ім. Д. Коротченка) і який через певний час очолив і керував ним майже 30 років. Сьогоднішнім своїм рівнем Київський національний університет імені Гетьмана
завдячує саме А.Ф. Павленку, адже під його керівництвом відбулися перетворення, якісні зміни у підготовці фахівців, були оновлені традиційні дисципліни та освоєні нові. Університет став найпотужніший навчальним закладом вищої економічної освіти України, його випускники – тим самим
потужним інтелектуальним капіталом нації, чиїми зусиллями цеглинка за
цеглинкою розбудовували фундамент молодої української держави – економіку в її різних галузях і напрямах діяльності.
Народився А.Ф. Павленко 11 січня 1940 р. у Владивостоці (Приморський
край, Росія). У 1964 р. закінчив факультет економіки промисловості Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка за спеціальністю "Економіка промисловості". Далі – стажування на кафедрі економіки
промисловості Київського інституту народного господарства, упродовж 1965–
1971 рр. – асистент кафедри матеріально-технічного постачання, а в 1971–
1976 – старший викладач. У 1973 р. закінчив аспірантуру Всесоюзного заочного фінансово-економічного інституту та захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1978 р. йому присвоєно
звання доцента. У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему "Організаційно-технічний розвиток постачально-збутових організацій" у Ленінградському фінансово-економічному інституті ім. Н.А. Вознесенського. У цьому
ж році йому було присвоєно звання професора.
У 1980 р. А.Ф. Павленко був призначений на посаду декана факультету
економіки праці та матеріально-технічного постачання, а з 1981 – завідувача
кафедри маркетингу. В 1985 р. він став проректором з навчальної роботи
Київського інституту народного господарства. А з 1987 р. очолив ВНЗ і до
кінця життя працював ректором – Київського національного економічного
університету ім. В. Гетьмана.
Про нього кажуть: "глибокий аналітик, блискучий стратег і тактик;
будівничий – у найширшому розумінні цього слова; мудрий керівник; сильна
людина; твердий у своїх переконаннях; сміливий у своїх намірах… Мрійник,
романтик і водночас реаліст…"
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Втрата
Під керівництвом А.Ф. Павленка університет ішов шляхом упровадження
якісних змін у підготовці фахівців з економіки, які відповідали викликам сьогодення, відкривалися нові напрями у навчальній та науково-дослідній роботі. Анатолій Федорович – яскравий приклад вченого-педагога, який своєю
науково-педагогічною майстерністю та організаторським талантом збагатив
українську економічну науку. За його ректорства Київський національний
економічний університет затвердився як потужний, знаний за межами України навчальний заклад у сфері економічної освіти та науки, в рамках якого
було організовано і розвивалось кілька наукових шкіл.
Анатолій Федорович був провідним фахівцем у сфері дослідження проблем інфраструктурного забезпечення розвитку економіки, теорії і практики
маркетингу, одним із родоначальників української школи маркетингу, автором понад 130 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. багатьох підручників, навальних посібників, монографій. Підготував 12 кандидатів та
8 докторів наук.
Усе своє життя Анатолій Федорович робив усе, що було в його силах для
розвитку і процвітання рідної України як справжній патріот, який щиро любив рідну землю. Держава високо оцінила наукові досягнення Анатолія Федоровича. За заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, розвиток і впровадження наукових досліджень в 1991 р. йому було присвоєно
звання Заслужений діяч науки і техніки України. У 2006 р. за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти,
підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність Анатолію Федоровичу було присвоєно звання Герой
України. Його нагороджено Орденом "За заслуги" трьох ступенів та багатьма
іншими державними відзнаками.
Інститут економіки та прогнозування НАН України пишається своїми
науковими кадрами, які починали свій шлях у науку з навчання у КНЕУ.
Анатолій Федорович Павленко був добрий другом нашого Інституту, нас
поєднували давні дружні та наукові зв'язки.
Наукова спільнота Інституту глибоко сумує з приводу передчасної смерті
ректора Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана
Анатолія Федоровича Павленка. Пам'ять про видатного вченого, талановитого керівника, педагога, добру людину і громадянина назавжди залишиться
в наших серцях.

Колектив Інституту економіки та прогнозування НАН України,
редколегія журналу "Економіка і прогнозування"
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