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Ювілей

він співавтор понад 40-ка 
монографій, Закону України 
«Про зерно та ринок зерна 
України». Вагомими наробка-
ми вченого є 4-томне видан-
ня «Сільське господарство 
України — від минулого до 
сьогодення», підготовлене за 
спільної участі ННСГБ НААН 
з ННц «інститут аграрної 
економіки» НААН (2005– 
2006 рр.), та 3-томна моногра-
фія «Глобалізація і глобаліс-
тика: історія, теорія, практика, 
персоналії» (2011–2012 рр.).  
В.і. Власов уперше в світі 
сформулював нову теорію 
глобалізаційного впливу в 
міжнародній торгівлі й, фак-
тично, став першим істори-
ком із широким персоніфіко-
ваним наповненням цього 
напряму знань.

Робота вченого на дип-
ломатичній службі відзначе-
на дер жавною нагородою —  
орденом «За заслуги» ііі сту-
пеня. У 2008 р. за багато-
річну плідну працю, високий 
професіоналізм та вагомий 
внесок у розвиток аграрної 
науки В.і. Власову присвоєно 
почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України».
Діяльність ученого відзна-
чена Почесними грамотами 
Вер  ховної Ради і Кабінету 
міністрів України, відзнакою 
Міністерства освіти і науки «За 
видатні наукові досягнення», 
чисельними відомчими наго-
родами, він Стипендіат Пре-
зидента України.

Бажаємо В.і. Власову здо-
ров’я та невпинного руху 
вперед!

В.А. Вергунов,
академік НААН, 

доктор сільсько-
господарських наук

10 березня 2018 р. ви-
повнилося 80 років доктору 
сільськогосподарських та 
економічних наук, професо-
ру — Власову Володимиру 
івановичу. 

Народився він 1938 р. у 
Республіці Казахстан, м. Се - 
 ми палатинськ. Закінчив Семи - 
палатинський зооветеринар-
ний інститут, працював на ви-
робництві. 1965 року вступив 
до аспірантури НДі тварин-
ництва Лісостепу і Полісся 
УРСР, де пройшов шлях від 
аспіранта до завідувача ла-
бораторією (1965–1976 рр.).

У 1976–1979 рр. В.і. Вла-
сов обіймав посаду заступни-
ка директора НДі тваринни-
цтва степових районів України 
ім. М.Ф. іванова «Асканія- 
Нова». У 1979 – 1993 рр. за-
відував відділом АСУ селек-
ційним процесом НДі розве-
дення і генетики тварин (смт 
Чубинське Бориспільського 
р-ну Київської обл.). 

У 1982 р. В.і. Власов захис-
тив докторську дисертацію по 
селекції, а в 1992 р. отримав 
звання професора. 

Впродовж 1993–1998 рр.  
працював радником з питань 
агропромисло вого співробіт-
ництва Посольства України 
в США (м. Ва шин гтон). 

Працюючи з 2001 р. у 
ННц «інститут аграрної еко-
номіки» НААН В.і. Власов 
досліджує проблему забез-
печення людства продоволь-
ством в умовах глобалізації, 
бере активну участь у ство-
ренні Асоціації агроторгових 
домів України, обґрунтуван-
ні пропозицій уряду щодо 
освоєння нових аграрних 
ринків для вітчизняної сіль-
ськогосподарської продукції. 
Результатом напрацювань 

стала підготовлена й опуб-
лікована у 2002 р. моно-
графія «Глобальна продо-
вольча проблема», та ще 
одна докторська дисертація 
«Продовольча проблема в 
умовах глобалізації» за спе-
ціальністю «економіка сіль-
ського господарства», яку 
успішно захистив у 2005 р. 

2006 року В.і. Власова оби-
рають академіком Академії 
сільськогосподарських наук 
Республіки Казахстан.

З 2006 по 2011 р. профе-
сор В.і. Власов працював 
головним науковим співро-
бітником сектору наукознав-
ства інституту історії аграр-
ної науки, освіти та техніки 
Національної наукової сіль-
ськогосподарської бібліотеки 
НААН (ННСГБ). Нині він член 
Спеціалізованої вченої ради 
по захисту дисертацій при 
ННСГБ НААН. 

З 2005 р. В.і. Вла сов є 
членом Польсь кого біоме-
тричного товариства, Все-
українського конгресу вчених 
економістів-аграрників, Євро-
пейської асоціації аграрних 
економістів. 

У доробку вченого понад 
580 друкованих видань, 

В.І. ВЛАСОВУ — 80


