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ПАХОМОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ народився 15 липня 1928 р. у 

місті Кунгур Пермської обл. (Росія). У 1953 р. закінчив юридичний факультет 

Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. 

Його наукова діяльність розпочалась у Слов’янському педагогічному 

інституті. Після закінчення у 1962 р. навчання в аспірантурі Київського 

інституту народного господарства та захисту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, працював в Міністерстві вищої та середньої 

спеціальної освіти УРСР, викладав у Київському інституті народного 

господарства. У 1966-1969 рр. обіймав посаду завідувача кафедри політичної 

економії Київського інституту цивільної авіації. 

Впродовж 1970-1976 рр. Ю.М. Пахомов очолював відділ, а у 1979-1980 

рр. працював заступником директора Інституту економіки АН УРСР. У 1976-

1979 рр. Ю.М. Пахомов завідував кафедрою, а у 1980-1987 рр. був ректором 

Київського інституту народного господарства. У цей час він також очолював 

Комісію Мінвузу СРСР по реформуванню вищої економічної освіти (м. 

Москва). У 1990-1992 рр. працював директором Інституту соціології НАН 

України та академіком-секретарем Відділення економіки НАН України (1988-

1993 рр.). З 1992 по 2013 рр. академік Ю.М. Пахомов очолював Інститут 

світової економіки та міжнародних відносин НАН України. 

Ю.М. Пахомов був видатним вченим-економістом, яким засновано цілий 

ряд наукових шкіл та напрямів у галузі економіки, соціології, що визнані 

науковими колами в Україні та за її межами. Він – автор моделі економіки 

конкурентного типу, збудованої на базі ринкової трансформації центрально-

керованого господарства, основи якої сформулював ще наприкінці 70-х років; 

теорії еволюції інституційного середовища сучасних перехідних суспільств; 



концепції типології світових ринкових моделей та її використання в процесах 

реформування економіки України. 

Юрій Миколайович Пахомов зробив істотний внесок у визначення 

метаісторичних принципів аналізу; висунув і обґрунтував теорію порівняльного 

соцекогенезу. Йому належить ряд теорій, які базуються на використанні 

синергетичного підходу до аналізу світових цивілізацій. Він є автором теорії 

глобальних макроекономічних регуляторів у міжнародних економічних 

відносинах і в конкурентному міжцивілізаційному середовищі. 

Науковий доробок Ю.М. Пахомова налічує понад 450 наукових праць, у 

тому числі 33 монографії. У 2000 році за монографію «Пути и перепутья 

современной цивилизации» отримав премію НАН України імені М.І. Туган-

Барановського. Під його керівництвом захищено 18 докторських та понад 50 

кандидатських дисертацій. Наукову роботу він поєднував з активною 

викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах. 

Академік НАН України Ю.М. Пахомов –  активний учасник суспільно-

політичного життя: був членом Держекономради Кабінету Міністрів України, 

радником Президента України, радником Прем’єр-міністра України, 

президентом Академії підприємництва і менеджменту, дійсним членом 

Академій економічних наук та екології. 

Наукові досягнення Юрія Миколайовича Пахомова дістали високу оцінку 

вітчизняної та світової громадськості, українського уряду. Вчений 

нагороджений орденами «Дружби народів» (1988 р.), «Знак пошани» (1982 р.), 

«За заслуги» III ст. (1998 р.), «Орден князя Ярослава Мудрого» V ст., 6 

медалями. Він лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

(2002), Заслужений працівник вищої освіти України (1989). 

Біографічні дані академіка Ю.М. Пахомова включено до міжнародних 

довідників: Men of Achievement («Люди геніальних досягнень», Кембридж, 

Англія, 1997); The International Directory of Distinguished Leadership 

(«Міжнародний довідник щодо видатних лідерів», Американський 

біографічний інститут, 1998). Американський біографічний інститут у 1998 р. 

назвав академіка Ю.М. Пахомова – Людиною року. 

Пішов із життя видатний український вчений, один з блискучих 

представників вітчизняної економічної науки, талановитий організатор і 

наставник, людина виняткової порядності і честі, професіоналізму і 

працелюбності. 

Вічна йому пам'ять! 


