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Бiографiчна довiдка
Олексій Петрович Якубовський народився 27 вересня 1937
року в с. Бармашове, що в Миколаївськiй областi. Закiнчив
з вiдзнакою Одеський iнженерно-будiвельний iнститут (1964)
та аспiрантуру в Академiї суспільних наук (1977).
Трудову діяльність розпочав у 1956 роцi слюсарем
будiвельної ділянки. Після завершення навчання в інституті
працював майстром, виконробом на новобудовах Одеси. Був
серед організаторів перших студентських будiвельних загонiв,
які освоювали цiлинні землі Казахстану. Протягом багатьох
рокiв працював на виборних керiвних посадах, проявляючи
талант організатора, здатність сприймати та впроваджувати
новації, надзвичайну відповідальність та працьовитість.
О.П. Якубовський – невтомний i самовiдданий трудівник на науково-педагогiчнiй та освiтянськiй нивi. 1988 року
він став ректором Одеської вищої партійної школи, потім
Одеського iнституту полiтологiї та соцiального управлiння;
з 1992 – декан факультету coцioлoгії, економiки та полiтологiї,
директор Інституту соцiальних наук, завiдувач кафедри icтopiї
та свiтової полiтики Одеськоrо нацiонального унiверситету
iм. I.I. Мечникова.
Наприкінці 1995 року О.П. Якубовський очолив Одеський
фiлiал, а 2001 року став проректором-директором Одеськоrо
регiональноrо iнституту державного управлiння УАДУ
при Президентовi України, понад 20 років завiдував кафедрою
фiлософських та соцiально-полiтичних наук. Пiд йоrо керiвництвом було розроблено програму пiдготовки магiстрiв державного управлiння, вперше в Українi організовано пiдготовку
магiстрiв з проектного менеджменту, створено електронну
бiблiотеку, одну з перших серед вишiв України.
Під керівництвом Олексія Петровича Одеський регіональний інститут державного управління став провідним вищим
навчальним закладом та навчально-методичним центром
з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних
кадрів Півдня України.
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О.П. Якубовський – автор низки книг, навчальних та методичних посiбникiв, статей, навчальних програм за напрямом
«Політологія».
Нагороджений орденом Дружби народів, двома орденами
Трудового Червоного Прапора, орденами «Знак пошани»
3-го ступеня і «За заслуги» 3-го ступеня, шістьма медалями,
почесними грамотами Верховних Рад УРСР та Казахської
РСР, Кабінету Міністрів України, Грамотою Президента
України, пам’ятним знаком «За сумлінну працю», грамотами Головдержслужби України, Міносвіти та науки України,
Одеської обласної державної адміністрації, двома медалями
ВДНГ СРСР. За заслуги перед містом має почесні відзнаки одеського міського голови «Знак пошани» і «Трудова
слава». За активну освітянську діяльність Національна
академія педагогічних наук України нагородила його знаком
«Ушинський К.Д.». О.П. Якубовському присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник народної освіти України».
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НАУКОВЕЦЬ, ОРГАНІЗАТОР, ВИХОВАТЕЛЬ
Цього року виповнюється 25 років Одеському регіональному інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України. В структурі
створеного у 1995 році навчального закладу було передбачено кафедру гуманітарних та соціально-політичних наук, яку
з перших днів її існування очолив професор Олексій Петрович
Якубовський. Посаду завідувача він обіймав майже 21 рік.
Керована ним кафедра відіграла вагому роль у підготовці
висококваліфікованих фахівців державного управління та місцевого самоврядування Південного регіону України. З перших
днів свого існування діяльність кафедри була спрямована
на реалізацію важливої місії: участь у соціально-гуманітарній
підготовці майбутніх управлінців, підвищення філософської
та методологічної культури їх мислення, сприяння розумінню
шляхів соціального і духовного розвитку суспільства, виховання навичок та умінь здійснення соціальної політики держави.
Важливо зазначити, що ґрунтувалася ця діяльність на засадах
професіоналізму, порядності, демократичних цінностей в контексті світових та європейських стандартів.
О.П. Якубовському, людині з багатим життєвим досвідом і авторитетом, визнаним у науковому середовищі,
вдалося залучити до складу викладачів кафедри таких
відомих у науковому колі вчених та досвідчених педагогів,
як доктори наук, професори: Е.А. Гансова, З.В. Балабаєва,
Д.С. Шелест, Н.М. Драгомирецька, С.В. Овчаренко,
О.І. Павлов; кандидатів наук, доцентів: І.Л. Росколотько,
В.І. Світличного, О.Д. Корвецького, Н.В. Сокур, Б.Ю. Ростіянова,
Л.В. Курносенко, Л.М. Титаренко, Л.І. Яковлєву, О.В. Мошак,
А.І. Літвака, В.А. Яценка, Ю.О. Овчаренка, О.І. Воронова. Усі
вони є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей, мають високу кваліфікацію, професійний та життєвий
досвід. Активну участь у діяльності кафедри брав учасник
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Великої Вітчизняної війни, кандидат історичних наук, доцент
Яків Андрійович Савченко. На кафедрі декілька років працював
засновник Української академії політичних наук, доктор філософських наук, професор Анатолій Павлович Чередніченко.
До викладання та наукової діяльності на кафедрі залучалися
також висококваліфіковані фахівці-практики: кандидат економічних наук Георгій Іванович Арабаджі – заступник голови
Одеської обласної ради, та кандидат політичних наук, доцент
Іван Георгійович Нєнов – головний редактор обласної газети
«Одеські вісті».
О.П. Якубовський значну увагу приділяв навчально-методичній роботі кафедри. Професорсько-викладацький склад
кафедри працював над впровадженням у навчальний процес
інноваційних технологій навчання, компетентного підходу
до формування змісту і структури дисциплін, над розширенням інтерактивного спілкування через мережу Інтернет,
збільшенням практико-орієнтованих форм навчання. За часів
його керування кафедрою стало нормою проведення тренінгових та ситуаційних занять, самопрезентацій, рольових ігор,
презентацій, аналітичних записок.
Значна увага приділялася ресурсному супроводу навчального процесу. Ще у перші роки існування кафедри, коли
в організації навчання виникло багато проблем, у першу чергу,
пов’язаних зі специфікою закладу, були підготовлені і одноосібно видані О.П. Якубовським навчально-методичні посібники:
«Управління навчальним процесом» (1999) та «Магістерська
робота в галузі знань Державне управління. Вимоги до підготовки, оформлення та порядку захисту» (2000). Загалом
за роки керівництва кафедрою О.П. Якубовський розробив
і видав 42 навчальних та навчально-методичних посібники,
4 з них мають гриф МОН України.
До важливої місії і стратегічних цілей кафедри завжди відносилися також проведення фундаментальних і прикладних
досліджень, підготовка кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру. Колектив кафедри, в першу чергу,
брав активну участь у розвитку науки з державного
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управління, в її політологічній та соціокультурній складових,
відстеженні та аналізі історії і сучасних тенденцій соціального та гуманітарного розвитку Південного регіону України,
а також державної регіональної політики у кафедральній
науково-дослідній темі «Сучасний соціально-політичний
та культурно-гуманітарний розвиток регіону», яка виконувалася під науковим керівництвом Олексія Петровича. Наголос
було зроблено на тому, що саме регіон є базовим суб’єктом
внутрішньої політики як політики збалансованого розвитку,
що визнано у наш час, в умовах децентралізації, ключовим
питанням регіональної політики держави.
Важливим кроком у цьому контексті був розроблений
О.П. Якубовським спецкурс, присвячений історії Південного
регіону України через призму особистостей, у якому висвітлювався корисний історичний досвід управління краєм та містом
такими видатними особами, як Рішельє, Ланжерон, Воронцов,
Маразлі, іншими посадовцями минулого, котрі зробили знач
ний внесок у розвиток регіону і міста Одеси. До розробки
питань історичного та соціокультурного розвитку регіону,
до підготовки обґрунтованих пропозицій для органів влади,
окрім викладачів, залучалися найбільш активні слухачі та аспіранти кафедри, які на практиці апробували свій науковий
доробок. Так, ми підрахували: за час існування кафедри під
науковим керівництвом Олексія Петровича та викладачів
слухачі підготували і захистили понад 1200 магістерських досліджень із найактуальніших і злободенних питань державного
управління. До речі, багато з них сьогодні плідно працюють
на різних ділянках суспільно-політичного та соціокультурного
життя країни: очолюють департаменти соціальної політики,
охорони здоров’я, активно пропагують національну культуру.
Викладачі кафедри разом із аспірантами і здобувачами
брали активну участь у конференціях, наукових семінарах,
симпозіумах, які проводилися як в Україні, так і за кордоном.
Ними опубліковано понад 500 тез та доповідей. На кафедрі
підготовлено 7 монографічних видань, у яких визначені пріоритети забезпечення ефективності державного управління
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в соціогуманітарній сфері суспільства, духовно-ціннісних
засад державного управління в історичному плані, а також
гуманітарні, соціальні та економічні пріоритети інноваційного розвитку України. За час керівництва О.П. Якубовським
кафедрою було підготовлено і захищено 7 докторських і 25
кандидатських дисертацій. Колектив кафедри пишається тим,
що у її складі розпочали свій шлях у науку відомі нині вчені,
професори, доктори наук – П.І. Надолішній, С.Є. Саханєнко ,
С.К. Хаджирадєва, Л.Л. Приходченко, М.М. Іжа, О.І. Павлов,
які сьогодні очолюють інститути, кафедри, продовжують плідну
наукову і викладацьку діяльність в інших підрозділах закладу
та за його межами.
Викладачі, що нині працюють на кафедрі, щиро вдячні
тим, хто заклав основні освітні, наукові та виховні традиції, своєю творчою працею вдосконалюють і збагачують
здобуте. Найщиріші слова вдячності ми висловлюємо
О.П. Якубовському – першому і багаторічному керманичу
кафедри. Його багатий досвід, надзвичайна відповідальність,
фанатична працьовитість, порядність, активна життєва
позиція в усіх, хто працював поруч із ним, викликали захоплення і глибоку повагу. Викладачі та співробітники кафедри
поважали і поважають його як скромну, інтелігентну людину,
талановитого педагога, науковця, вмілого організатора, вони
щиро вдячні йому за турботу, допомогу, увагу.
О.П. Якубовський і нині, перейшовши на посаду професора кафедри регіональної політики та публічного адміністрування нашого закладу, плідно працює, активно займається
удосконаленням навчально-методичного забезпечення, друкує
наукові статті, користується авторитетом у викладачів, слухачів, співробітників інституту.
ПОПОВ С.А., д-р наук з державного управління, професор,
завідувач каф. гуманітарних та соціально-політичних
наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
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БУДІВНИЧИЙ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЄУСТРОЮ,
ТАЛАНОВИТИЙ ОСВІТЯНИН,
НЕПОВТОРНА ОСОБИСТІСТЬ
Саме такі риси притаманні Олексію Петровичу Якубовському,
людині достатньо відомій в Одесі, за плечима якої – яскравий
життєвий шлях. Йому довелося стати свідком і учасником подій,
різних за своєю історичною та соціальною значимістю, але за всіх
часів життєве кредо героя нашого нарису залишалося незмінним –
бути чесним перед собою і перед людьми – і при виконанні своїх
службових обов’язків, і у приватному житті. О.П. Якубовський
належить до тих, хто дотримується правила: «пізнай себе, реалізуй свій потенціал, залишайся самим собою».
Безумовно, доля людини значною мірою визначається
такими обставинами, як час та місце формування характеру.
Олексій Петрович належить до покоління людей, народжених
у суперечливу епоху суспільних перетворень, яка вмістила
трудовий та ратний героїзм народних мас і злочин перед людством, вчинений владною верхівкою того часу. Вийшло так, що
сама історія суспільного розвитку постала перед поколінням
людей, що з’явилися на світ у 1930-ті роки, як суцільний
виклик, який вимагав від них адекватного відгуку. На те
покоління дітей війни випала доля суспільного відтворення
та відновлення життєвих цінностей у важкий період післявоєнного лихоліття.
Щодо місця розвитку особистості: перші життєві кроки
О.П. Якубовський зробив у селі Бармашове, Жовтневого району, Миколаївської області, передмісті одного з найважливіших
центрів суднобудування, зокрема воєнного, та розташування
низки інших об’єктів воєнно-оборонного комплексу країни.
З кінця 1950-х років біографія О.П. Якубовського пов’язана
з Південною Пальмірою, де він 1964 року з відзнакою закінчив
інженерно-будівельний інститут. Його сумлінна праця на посадах майстра, виконроба на новобудовах Одеси, у цілинному
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краї – як організатора перших студентських будівельних загонів – отримала суспільне визнання: Олексій Петрович став
визнаним лідером одеської молоді й працював на виборних
посадах у керівних молодіжних, пізніше, державних органах,
зробивши вагомий внесок у соціально-економічний розвиток
Одещини. Таким чином відбулося перетворення будівельника за освітою на будівничого суспільного життєустрою, яке
потребувало відповідної фахової кваліфікації. І тут важливу
роль відіграло захоплення історією Одеси, її вивчення, що
з часом дозволило отримати науковий ступінь кандидата
історичних наук (1977).
Великий досвід організаторської роботи, глибокі наукові знання, високі моральні якості відіграли ключову роль
у призначенні О.П. Якубовського на керівні посади на науково-освітянській ниві: ректор ОВПШ, ректор Інституту політології та соціального управління, декан факультету соціології,
економіки та політології, директор Інституту соціальних наук
Одеського державного університету імені І.І. Мечникова,
директор, проректор-директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
З 2002 року професор О.П. Якубовський працює на кафедрі
філософських і соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ (до
2017 року – завідувач).
О.П. Якубовський є не тільки талановитим організатором
освітянської справи, що виховав не одне покоління висококваліфікованих фахівців, у тому числі у царині соціального управління (зокрема під його науковим керівництвом
захищено шість дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління), а й автором понад
100 наукових та навчально-методичних праць. Це відомі
широкій читацькій аудиторії книжки про перших градоначальників Одеси, державну владу та громадянське суспільство,
про еліти та лідерство у державному управлінні, управління
ризиками суспільного розвитку.
Із 45 років, протягом яких мені пощастило бути знайомим
з цією непересічною людиною, три роки (2007–2010) припадають
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на роботу на кафедрі, очолюваній О.П. Якубовським. Саме тоді
я мав можливість невимушено спілкуватися з людиною, феноменальність якої для мене поки що залишається не розгаданою
до кінця. Справа в тому, що зовні Олексій Петрович виглядає
людиною доволі закритою, консервативною і навіть дещо старомодною. Насправді ж це високопрофесійна, скромна, чуйна,
мудра, інтелігентна, вимоглива до себе та оточення людина,
яка ніколи не робить необміркованих вчинків та не приймає
поспішних рішень. І за цим стоять сімейне виховання, складний
життєвий шлях, величезний досвід суспільної праці, природний
розум та глибокі знання. Впевнений, що ці думки поділяють усі,
кому довелося працювати з Олексієм Петровичем. Найбільшою
нагородою для будь-якої людини є саме суспільне визнання
і повага з боку соціуму, проте він не обділений і визнанням з боку
офіційних інституцій: він має почесне звання заслуженого працівника народної освіти України, кілька орденів, медалей та інші
офіційні відзнаки.
Насамкінець слід наголосити на факторах, що сприяли
формуванню унікальної особистості О.П. Якубовського, її
неповторності. Серед них – уміння сприйняти і осмислити
якісно нові явища суспільного розвитку, чому в значній мірі
сприяли важке у соціальному сенсі дитинство і юність, що
загартували характер, зробили його непоступливим. Два інші
фактори пов’язані з сімейним середовищем, у якому наш
герой зростав та мужнів як син своїх батьків, а пізніше – як
глава славного сімейства, де батьки і діти займалися однією
справою – науково-освітянською діяльністю, наслідуючи
приклад старших та навчаючись один в одного. В цьому
і полягає секрет феноменальності О.П. Якубовського, який
не є складним за його сприйняттям. Головне, як доводить
власним прикладом Олексій Петрович, щоб думки, слова
та вчинки перебували у гармонії між собою.
ПАВЛОВ О.І., д-р екон. наук, професор, завідувач каф.
економіки промисловості Одес. нац. акад. харч.технологій.
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ЛІДЕР, ЩО НАДИХАЄ,
ВІДКРИВАЄ НОВІ ГОРИЗОНТИ
Олексій Петрович Якубовський – відомий вчений, фахівець
у сфері державного управління і освітянської роботи, заслужений працівник народної освіти України. Він є непересічною,
видатною людиною, що виконує «професійну місію» протягом
усього свого життя. І нам, членам кафедри гуманітарних
та соціально-політичних наук, надзвичайно пощастило,
поталанило працювати з далекоглядним, мудрим, уважним
і чуйним до людей керівником.
О.П. Якубовський багато років працював на виборних
посадах у комсомольських та партійних органах, у 1988 році
став ректором Одеської ВПШ, потім Одеського інституту
політології та соціального управління.
Надзвичайно важливу, точніше, провідну роль Олексій
Петрович Якубовський відіграв у становленні Одеського
регіонального інституту державного управління УАДУ
при Президентові України: він став першим директором
інституту і очолював його з грудня 1995 року до жовтня
2002.
Олексій Петрович став лідером, що надихає, відкриває
нові горизонти, бо своєю роботою довів, що розуміння людей,
принциповість, відповідальність та чесність є запорукою вдалого добору кадрів, ефективності прийняття управлінських
рішень. Працюючи на керівних посадах, з повагою і турботою
ставився до людей, вважав, «що управління – одна з найскладніших галузей людської діяльності».
Мудра світоглядна позиція та бездоганно високі людські
цінності, душевні якості ученого допомагали кожному з нас
знаходити внутрішні ресурси і можливості. Завдяки цій
вельмишановній людині, кожен обирав пріоритети, напрями
і можливі варіанти вирішення тих чи інших проблем. Його
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філософія життя зміцнювала людей і формувала їх професійно спрямованими та відповідальними фахівцями.
Олексій Петрович оперативно реагує і на радість, і на горе
знайомих, друзів, співробітників, не залишаючи без уваги і тих,
хто працює, і тих, хто на пенсії, і, на жаль, тих, хто відійшов
із життя...
Дорогий Олексію Петровичу, дякуємо Вам за співчуття
і підтримку, за доброзичливість, за те, що маємо можливість
бути поряд з Вами.
Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, оптимізму
та наснаги для реалізації найсміливіших планів і задумів.
Від усього серця зичимо Олексію Петровичу міцного
здоров̓̕я, активного використання знань у царині розвитку
України, щасливого довголіття та всіх земних благ!
САВЧЕНКО Я.А., канд. іст. наук, доцент,
ТИТАРЕНКО Л.М., канд. політ. наук, доцент.
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ВСЕ ВІДДАВАТИ ЛЮДЯМ
Є на світі люди, все життя яких осяяне особливим сонячним світлом. Світлом бездоганності й простоти, скромності
й поваги, співчуттям і любов’ю до інших. Світлом працелюбства й наполегливості. Світлом високого професіоналізму
й інтелігентності. Світлом таланту й мудрості. До таких людей,
безперечно, слід віднести Олексія Петровича Якубовського –
широко відомого вченого та досвідченого фахівця у сфері
державного управління та освітянської роботи.
І названі й багато інших благородних людських якостей, безсумнівно, успадковані професором Якубовським від батьків і набуті на власних непростих життєвих шляхах-дорогах. Народився
Олексій Петрович 27 вересня 1937 року в селі Бармашове,
Жовтневого району, Миколаївської області, в простій селянській
родині. Його дитячі та юнацькі роки життя збіглися з надзвичайно
нелегкими, буремними передвоєнними, воєнними та післявоєнними роками, з відбудовою зруйнованого війною народного
господарства країни. Батьки з ранніх років прищеплювали синові
любов до праці, виховували в ньому порядність, надихали його
бути справжньою людиною. І саме такою людиною він став.
Свій вже дорослий, самостійний життєвий шлях Олексій
Петрович Якубовський розпочав 1956 року строковою службою в Радянській Армії, а через три роки, у 1959-му, стартувала його трудова діяльність – став слюсарем будівельної
ділянки. Згодом Олексій Петрович вступив до Одеського
інженерно-будівельного інституту, по завершенні (до речі,
з відзнакою) навчання (1964) працював майстром, виконробом
на новобудовах Одеси, а також цілинного краю. З його ім’ям
на посаді першого секретаря Одеського обкому ЛКСМ України
пов’язана організація перших студентських будівельних загонів в Україні та і в Радянському Союзі взагалі.
Олексій Петрович Якубовський багато років працював
на виборних посадах в комсомольських і партійних органах,
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був першим секретарем Малиновського райкому, секретарем
Одеського міськкому Компартії України. На цих високих, відповідальних посадах він з притаманною йому комсомольською
енергією, ініціативністю та діловитістю робив власний вагомий
внесок у соціально-економічний розвиток району, міста, області. Паралельно продовжував підвищувати свій освітній
та науковий рівень. У 1977 році успішно закінчив Академію
суспільних наук. Став професором, членом-кореспондентом
Української академії політичних наук. Заслужений працівник
народної освіти України.
Олексій Петрович має великий досвід організаторської
та науково-педагогічної роботи. З 1988 року він – ректор
Одеської ВПШ, потім Інституту політології та соціального
управління, доцент кафедри політології, декан факультету
соціології, економіки та політології Одеського державного
університету ім. І.І. Мечникова, директор Інституту соціальних
наук, професор, завідувач кафедри історії та світової політики
цього ж університету.
Високий професіоналізм, досвід організаторської та науково-педагогічної роботи вченого особливо яскраво проявилися
у створенні та розвитку Одеського регіонального інституту
державного управління (ОРІДУ). З грудня 1995 року по жовтень 2002 Олексій Петрович працював спочатку директором
Одеського філіалу Української академії державного управління, а потім проректором-директором ОРІДУ Національної
академії державного управління при Президентові України.
Це був тоді один з, так би мовити, наймолодших закладів
вищої освіти Півдня незалежної України, проте під умілим
керівництвом його очільника інститут впевнено посів позиції
провідного та єдиного з підготовки управлінських кадрів
для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Багато випускників – учнів Олексія Петровича – сьогодні
обіймають ключові посади в різних органах державної влади,
силових структурах , керують районами та областями, селами
й селищами, а також успішно працюють у банківській, фінансовій та інвестиційних сферах, галузях культури і мистецтва,
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засобах масової інформації. Вони щиро люблять і шанують
свого вчителя й наставника, добре пам’ятають його високу
порядність, відчуття і прагнення нового, професіоналізм,
справжню інтелігентність.
За безпосередньої участі Олексія Петровича Якубовського
розроблено програму підготовки магістрів державного управління (сертифікована Університетом Північного Лондона).
Вперше в Україні запроваджено підготовку проектних менеджерів. Ще наприкінці 1990-х років в Одеському філіалі
Української академії державного управління було створено
сучасну електронну бібліотеку. Все це завдяки професорові
Якубовському, завдяки його старанням. З жовтня 2002 року
Олексій Петрович – завідувач кафедри філософських і соціально-політичних наук ОРІДУ. Він автор 14 книг і багатьох
навчальних посібників, понад 100 наукових статей, а також
один із авторів освітньо-професійної програми за професійним
напрямом «Політологія» з грифом Міносвіти України. Під його
керівництвом підготовлено і захищено сім кандидатських
дисертацій.
Олексій Петрович Якубовський нагороджений орденом
Дружби народів, двома орденами Трудового Червоного
Прапора, орденами «За заслуги» 3-го ступеня та «Знак пошани» 3-го ступеня, шістьма медалями, у тому числі медаллю
«П’ятдесят років Цілині», грамотами Верховних Рад УРСР
та Казахської РСР, Грамотою Президента України, знаком
Головдержслужби України «За сумлінну працю», Почесною
відзнакою голови Одеської обласної держадміністрації,
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. 2016
року за плідну, самовіддану працю, високі трудові досягнення,
вагомий внесок у підготовку управлінських кадрів для органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування міста Одеси,
активну громадянську позицію та з нагоди святкування 20річчя створення Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України йому було вручено Почесну відзнаку
одеського міського голови «Трудова слава».
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Професор Якубовський є також почесним доктором
Інституту вищої освіти АПН України, дійсним членом (академіком) Всеукраїнської громадської організації «Українська
академія наук з державного управління».
Все своє життя Олексій Петрович – у вихорі гострих подій,
в оточенні широких кіл людей і їхніх непростих доль. У різних
країнах пострадянського простору Олексія Петровича знають
і шанують як скромну, інтелігентну людину, талановитого педагога, науковця, вмілого організатора, мужнього чоловіка,
який живе і діє під незмінним гаслом – «все віддавати людям».
Саме завдяки таким особистостям, як Олексій Петрович,
і розквітає життя інших людей.
Олексій Петрович Якубовський і нині продовжує плідно
працювати професором у рідному інституті. Він завжди бадьорий, підтягнутий, оптимістичний, в його яскравих очах
проглядається безмежна доброта, чесність, відданість справі,
щирість і безкорисливість. Він любить, поважає й цінує людей.
І люди йому платять взаємністю.
Автори цього матеріалу багато чим у житті зобов’язані
Олексію Петровичу. Для нас він є вчителем, керівником
і помічником, взірцем людської порядності й мужності.
Користуючись нагодою, ми від щирого серця зичимо нашому
дорогому Олексієві Петровичу міцного здоров’я, довгих років
життя, творчої наснаги й комсомольського задору, благополуччя, усіляких житейських гараздів, багато сонячних днів,
нових благородних звершень!
УСАТЮК І.Ф., канд. іст. наук, доцент
РОСТІЯНОВ Б.Ю., канд. філол. наук, доцент.
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Верховної Ради СРСР підписав голова Кустанайської обласної
ради Казахської РСР. 17.10.1964 р.
• Бронзова медаль « За успехи в народном хозяйстве
СССР» (№ 14333). Постанова комітету Ради виставки досягнень народного господарства СРСР від 21.11.1966 р.,
№ 165-11.
• Медаль «За трудовую доблесть» (№ 515949). Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 6.05.1967 р.
• Пам’ятний знак «За активное участие в подготовке и проведении 9-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Софии». Радянський комітет Фестивалю, 1968 р.
• Бронзова медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (№ 23720). Головний комітет Виставки
досягнень народного господарства СРСР від 13.09.1970 р.,
№ 260-11.
• Ювілейна медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Від імені Президії Верховної Ради СРСР підписав секретар
Виконкому Одеської обласної Ради. 30.03.1970 р.
• Орден «Трудового Красного Знамени» (№ 635556). Указ
Президії Верховної Ради СРСР від 25.08.1971 р.
• Орден «Трудового Красного Знамени» (№1024473). Указ
Президії Верховної Ради СРСР від 11.03.1981 р.
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• Значок «Відмінник народної освіти» (№ 87800). Наказ
Міністра освіти України від 22.12.1982 р.
• Медаль «Ветеран труда» – за багаторічну доброчесну працю.
Від імені Президії Верховної Ради СРСР підписав секретар
Виконкому Одеської обласної Ради. 19.06.1985 р.
• Орден «Дружбы народов» (№ 37599). Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 17.07.1986 р.
• Почесна медаль Радянського фонду миру «За активное
участие в деятельности фонда» (№ 10710). Підписав голова
Фонду миру. 25.04.1986 р.
• Почесна відзнака голови Одеської обласної державної
адміністрації – «За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної політології, становлення
системи підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів
для державної служби і з нагоди 5-річчя від дня заснування
Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України». Розпорядження голови
Одеської обласної державної адміністрації № 715/А-2000
від 07.09.2000 р.
• Орден «За заслуги» 3-го ступеня (№ 4756). Указ Президента
України від 23.09.2002 р.
• Відзнака Головдержслужби України – нагрудний знак
Державної служби України «За сумлінну працю» – за вагомий
внесок у розбудову державної служби України, підготовку
державних службовців. Наказ ГУДС від 25.09.2002 р., протокол № 9.
• Відзнака голови Приморської райадміністрації м. Одеса –
за значний особистий внесок у розвиток Приморського району.
Розпорядження голови райадміністрації від 27.09.2002 р.
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• Почесна відзнака голови Одеської обласної ради» – «За
багаторічну плідну працю в системі освіти, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки
кваліфікованих спеціалістів державного управління та з нагоди
85-річчя з дня створення Всесоюзної Ленінської Комуністичної
Спілки Молоді». Розпорядження голови Одеської обласної
ради 301/2003-01 від 28.10.2003 р.
• Почесна відзнака одеського міського голови «Знак пошани».
Розпорядження одеського міського голови «№1149-01р. від
27.08.2004 р.
• Ювілейна медаль «З нагоди 50-річчя з початку освоєння цілинних земель» (№ 3210). Указ Президента Казахстану. 2004 р.
• Почесна відзнака одеського міського голови «За заслуги
перед містом» – «За багаторічну активну науково – педагогічну
працю, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток
міста Одеси та з нагоди відзначення 70-річчя від дня народження». Розпорядження одеського міського голови № 981-01р.
від 13.09.2007 р.
• Відзнака голови Одеської обласної державної адміністрації –
«За вагомий внесок у розбудову Одеської області, забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку регіону,
багаторічну сумлінну працю та з нагоди 75-річчя утворення
Одеської області». Розпорядження голови ОДА №83/А-2007
від 27.02.2007 р.
• Знак «Війська ППО України» (№ 152). Наказ командувача
Військ ППО України від 26.09.2007 р.
• Знак «Ушинський К.Д.» (№ 611), Наказ президента Національної
академії педагогічних наук від 27.09.2012 р.
• Почесна відзнака одеського міського голови «Трудова
слава» – «За плідну, самовіддану працю, високі трудові
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досягнення і вагомий внесок у підготовку управлінських кадрів
для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
міста Одеси, активну громадянську позицію та з нагоди святкування 20-річчя створення Одеського регіонального інституту
державного управління НАДУ при Президентові України».
Розпорядження одеського міського голови від 15.10.2015 р.,
№ 1002.
почесні звання, подяки

• Диплом Українського республіканського штабу походу комсомольців і молоді по місцях революційної, бойової та трудової
слави радянського народу – «За активну участь в організації
та проведенні походів по місцях революційної, бойової і трудової слави радянського народу». Підписав голова штабу.
04.06.1973 р.
• Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти
України» – «За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання
і виховання молоді». Указ Президента України № 930 від
02.10.1997 р.
• Диплом члена-кореспондента Української академії політичних наук. Обраний рішенням загальних зборів Української
академії політичних наук від 23.12.1999 р., протокол № 2.
• Диплом почесного професора Сучасного гуманітарного
університету (Москва, Росія) – «За развитие современных образовательных технологий и системы высшего гуманитарного
образования». Рішення вченої ради Молдавського філіалу
Сучасного гуманітарного університету від 05.08.2000 р.
• Почесне звання «Почесний доктор Української академії
державного управління при Президентові України» (№ 2) – «За
значні особисті заслуги у становленні та розвитку Академії,
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її Одеського регіонального інституту державного управління,
плідну навчальну, методичну, наукову роботу, вагомий внесок
у підготовку висококваліфікованих кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Рішення
вченої ради Академії від 26.09.2002 р., протокол № 78/9.
• Диплом Всеукраїнської громадської організації «Українська
академія наук з державного управління». На підставі Статуту
Академії 11 лютого 2006 року обраний дійсним членом (академіком) Всеукраїнської громадської організації «Українська
академія наук з державного управління». Підписали президент
і вчений секретар УАНДУ. 11.02.2006 р.
• Диплом почесного доктора Інституту вищої освіти АПН
України. Почесне звання присуджено рішенням ученої ради
Інституту вищої освіти АПН України від 20.09.2007 р., протокол
№ 7/13.
• Подяка Прем’єр-міністра України – «За вагомий особистий
внесок у становлення і розбудову вітчизняної освіти в галузі
державного управління, підготовку управлінських кадрів
для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування».
Підписав Прем’єр-міністр України. 5.09.2012 р., № 15095.
• Подяка Прем’єр-міністра України – «За значні особисті
досягнення в забезпеченні підготовки кваліфікованих кадрів
для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм». Підписав Прем’єр-міністр України. 07.08.2017 р.,
№ 19494.
почесні грамоти

• Грамота виконкому Цілинної краєвої ради депутатів трудящих – «За активное участие в строительстве жилых, производственных, культурно-бытовых объектов, зерноскладов
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и животноводческих помещений для совхозов Целинного
края». Рішення виконкому від 05.08.1965 р.
• Почесна грамота Президії Верховної Ради Казахської
РСР – «За активное участие в строительстве жилых, производственных, культурно-бытовых объектов, зерноскладов
и животноводческих помещений для колхозов и совхозов
республики». Указ Президії Верховної Ради Казахської РСР
від 26.10.1965 р.
• Грамота Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань будівництва, ЦК профспілок будівництва та промисловості, Ради
архітекторів СРСР, Ради НТО – «За высокие показатели, достигнутые в 1965 году во Всесоюзном общественном смотре
качества строительства и конкурсе на лучшее строительство
по экономическим и типовым проектам. За строительство
школы-клуба в совхозе «Октябрь» Целиноградской области
Казахской ССР». 13.05.1966 р.
• Почесна грамота ЦК ВЛКСМ – «За активное участие в строительстве сельских районов Казахстана и большую общественную роботу». Підписав секретар ЦК ВЛКСМ. 23.09.1966 р.
• Почесна грамота ЦК ВЛКСМ – «За активную работу по подготовке и проведению первого фестиваля дружбы советской
и чехословацкой молодежи». Підписав секретар ЦК ВЛКСМ.
11.08.1967 р.
• Почесна грамота ЦК ЛКСМ України – «За активну роботу
по проведенню фестивалю молоді Української РСР, присвяченого 50- річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції».
Підписав секретар ЦК ЛКСМ України. 25.11.1967 р.
• Почесна грамота ЦК ВЛКСМ – «За активное участие в подготовке и проведении 9-го Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Софии». Оргкомітет фестивалю. 30.09.1968 р.
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• Почесна грамота ЦК ВЛКСМ – «В связи с 50-летием
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи». ЦК ВЛКСМ. 1968 р.
• Грамота Головнокомандувача Військово-Морського флоту
СРСР – «За активную работу по военно-патриотическому
воспитанию, подготовку молодежи к военной службе и в связи
с 50-летием шефства комсомола над Военно-Морским флотом».
Підписав Головнокомандувач. 16.10.1972 р.
• Почесна грамота ЦК ЛКСМ України – «За багаторічну активну роботу по комуністичному вихованню молоді». Підписав
секретар ЦК ЛКСМУ 22.05.1973 р.
• Почесна грамота ЦК ВЛКСМ – «За большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи». Підписав секретар
ЦК ВЛКСМ. 7.06.1973 р.
• Почесна грамота Комітету з фізичної культури та спорту
при Одеському облвиконкомі – «За большой вклад в развитие
фехтования в Одесской области и укрепление материально-технической базы». Підписав голова Комітету. 1982 р.
• Почесна грамота Президії Верховної Ради Української РСР –
«За багаторічну активну роботу в партійних органах і в зв’язку
з п’ятдесятиріччям з дня народження». Указ від 25.09.1987 р.,
№ 23741.
• Грамота Президента України – «За сумлінну працю, значний
особистий внесок у розвиток і зміцнення Української держави». Указ Президента України від 31.05.2000 р.
• Почесна грамота Української академії державного управління при Президентові України – «За заслуги перед Українською
академією державного управління при Президентові України».
Наказ ректора Академії від 23.08.2001 р., № 295-к.
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• Грамота Південного оперативного командування – «З нагоди Дня захисника Вітчизни та за значний особистий внесок
у підготовку висококваліфікованих кадрів для Збройних сил
України». Підписав заступник начальника штабу Південного
оперативного командування. 23.02.2001 р.
• Почесна грамота Кабінету Міністрів України – «За багаторічну науково-педагогічну діяльність, особистий вагомий
внесок у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців з врученням пам’ятного знака».
Постанова Ради Міністрів України від 26.09.2002 р., № 1437.
• Почесна грамота Ради Міністрів Автономної Республіки
Крим – «За значительный личный вклад в развитие образования и научно-исследовательскую деятельность, подготовку управленческой элиты Автономной Республики Крым
и в связи с 65-летием со дня рождения». Постанова Ради
Міністрів АРК від 08.10.2002 р., № 418.
• Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – «За
багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку
висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну
діяльність». Наказ Міністра МОН № 1152-к, від 11.11. 2005 р.
• Почесна грамота ОРІДУ НАДУ при Президентові України –
«За вагомий внесок у розвиток та становлення факультету
державного управління». Наказ директора інституту № 198,
від 31.10.2005 р.
• Почесна грамота Інституту вищої освіти Академії педагогічних
наук України. Рішення вченої ради інституту від 27.09.2007 р.
• Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації – «За самовіддане служіння науці, визначний особистий
вклад в становлення й розбудову системи підготовки магістрів
державного управління, високий професіоналізм та з нагоди
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70-річчя від дня народження». Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.10.2007 р., № 667/А-2007.
• Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України – «За багаторічну сумлінну
працю та з нагоди 70-річчя». Наказ президента Національної
академії від 14.09.2007 р., № 900-К.
• Почесна грамота Одеської обласної ради – «За багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-дослідну роботу, значний особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців та з нагоди 70-річчя з дня народження».
Підписав заступник голови Одеської обласної ради. 2007 р.
• Почесна грамота Головного управління державної служби
України – «За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов’язків». Рішення Колегії Головдержслужби
України від 22.02.2007 р., протокол № 1.
• Почесна грамота Національної академії державного
управління при Президентові України – «За вагомий внесок
у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для органів державної влади та місцевого
самоврядування, розвиток науки галузі «Державне управління» та з нагоди 15-річчя заснування Одеського регіонального
інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України». Наказ
президента Національної академії від 15.09.2010 р., № 713-К.
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