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В.О. ПАБАТУ — 75
Відомому вченому в галузі сільського господарства,
державному діячеві, доктору
сільськогосподарських наук,
професору, заслуженому
працівникові сільського господарства України Віктору
Олексійовичу Пабату випов
нилося 75 років. Народився
Віктор Олексійович 6 березня 1945 р. у селі Вишнівка
Ічнянського р-ну Чернігівської
обл. У 1969 р. закінчив Пол
тавський сільськогосподарський інститут. Трудову діяль
ність розпочав у дослідному господарстві «Степне»
Полтавської сільськогосподарської дослідної станції головним зоотехніком. З 1974
по 1980 р. працював директором навчально-дослідного
господарства «Ювілейний»
Полтавського сільськогосподарського інституту, навчаючись заочно в аспірантурі. У
ці роки разом з ученими дослідних інститутів він створив
2 племінних господарства
по великій рогатій худобі і 3
господарства зі свинарства.
З 1980 по 1987 р. працював
на відповідальних керівних
посадах районного масштабу
Полтавської області.
З 1987 по 2013 р. Віктор
Олексійович працював на
високих державних посадах
концерну «Укрм’ясо», заступником начальника Голов
м’ясопрому Міністерства сільського господарства і продовольства України. Тоді ж він
був одним із організаторів
створення Української академії аграрних наук, першим заступником Міністра сільського
господарства і продовольства
України, заступником Міністра
аграрної політики, помічником
Голови Верховної Ради України, радником Голови Секретаріату Президента України.
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Віктор Олексійович, працюючи на цих посадах, завжди відзначався працьовитістю, новаторством, наполегливістю, а головне —
здатністю порозумітися з
кожною людиною, незважаючи
на її службові ранги. Обирався депутатом Полтав
ської та Київської обласних
рад. У 1995 р. В.О. Пабат захистив кандидатську дисер
тацію «Вплив паратипових
акторів на молочну продуктивність корів» — першу за
таким напрямом, у 1998 р. —
докторську дисертацію «Се
лекційно-генетичні фактори
формування м’ясної продук
тивності великої рогатої
худоби». Він є розробником
і автором понад 20-ти державних програм розвитку галузі тваринництва України,
більшість яких функціонують
і сьогодні.
В.О. Пабат — один із засновників вітчизняного м’яс
ного скотарства на науковій
основі, створення мережі
племінних господарств. Основні напрями його науко-вих
досліджень — м’ясне скотарство, генетика і розведення
тварин, стандартизація у
тваринництві і сертифікація

Вісник аграрної науки

сільськогосподарських продуктів. З 2013 по 2019 р. Вік
тор Олексійович працює у
Національному університеті
біоресурсів і природокористування України заступником
директора Інституту післядипломної освіти, а з січня
2020 р. — професором кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності того самого
інституту. За цей час Віктор
Олексійович багато зробив
щодо розробки нових програм, його виїзні навчання в
регіонах мають велике схвалення.
В.О. Пабат — автор 160-ти
наукових праць, часто публікується у газетах і журналах, виступає на багатьох конференціях, виїжджає у господарства.
Віктор Пабат — дійсний
патріот України, він відзначений багатьма державними нагородами: має звання
«Заслужений працівник сільського господарства України»
(2007), нагороджений ор
деном «За заслуги» III ступеня (2016), орденом «За розбудову України», медаллю
«За плідну працю на землі»,
удостоєний почесних грамот Верховної Ради України,
Міністерства аграрної політики, обласних рад і адміністрацій, багатьма відомчими та
релігійними відзнаками.
Щиро і сердечно вітаємо
шановного Віктора Олек
сійовича з ювілеєм, зичимо
міцного здоров’я, творчого
натхнення, бадьорості, оптимізму, родинного тепла і благополуччя.
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