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ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ФІЛОСОФА

АВЕНІР ІВАНОВИЧ УЙОМОВ

Із сумом повідомляємо, що 29 травня на вісімдесят 

п’ятому році життя пішов від нас видатний філософ, 

професор філософського факультету Одеського наці о-

нального університету імені І.І. Мечникова Авенір Іва-

нович Уйомов.

Авенір Уйомов — філософ, логік і методолог науки, 

автор понад 450 наукових праць, дійсний член Міжна-

родної академії науки, промисловості, освіти та мис-

т ецтва (Каліфорнія, США), академік Академії історії та 

філософії, природничих і технічних наук, академік Ук-

раїнської академії економічної кібернетики, академік 

Міжнародної академії організаційних та управлінських 

наук, дійсний член Міжнародної академії філософії, 

фундатор відомої наукової школи. Підготував понад 

35 кандидатів та 3 докторів наук.

Народився 4 квітня 1928 року у селі Поріччя Шуй-

ського району Іванівської області. 1949 року закінчив 

філософський факультет, а 1952-го — аспірантуру на 

кафедрі логіки Московського державного університету 

імені. М.В. Ломоносова й захистив кандидатську ди-

сертацію «Аналогія в сучасній техніці». У 1964 році 

захистив докторську дисертацію «Речі, властивості та 

відносини і теорія висновків за аналогією».

Працював викладачем, доцентом, завідувачем ка-

федри філософії в Іванівському педагогічному інституті 

з 1952 по 1964 рік, коли його було запрошено на посаду 

завідувача кафедри філософії Одеського державного 

університету, на якій він працював до 1973 року.

Упродовж 1973—1996 років обіймав посаду завіду-

вача відділу теорії управління та системного аналізу в 

Одеському відділенні Інституту економіки АН України 

(зараз — Інститут проблем ринку та економіко-еко ло-

гіч них досліджень НАН України), а за сумісництвом 
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Пам’яті видатного філософа

був професором кафедри філософії природничо-наукових факультетів Одеського 

державного університету, в якому працював загалом 48 років.

Професор Уйомов був членом спеціалізованої ради із захисту докторських 

дисертацій, членом редколеґій збірника «Філософські пошуки» (Львів—Одеса) і 

часопису «Органон» (Братислава). Будучи автором і співавтором численних мо-

нографій і статей, зокрема присвячених проблемам створеної ним параметричної 

загальної теорії систем, він розробив низку посібників з логіки, й деякі з них було 

видано в Китаї та на Кубі. Його праці перекладено в Росії, Китаї, Голландії, Поль-

щі, Угорщині, Чехословаччині, Німеччині, численні статті з питань параметрич-

ної загальної теорії систем та мови тернарного опису — у США та Бразилії. Він 

брав участь у багатьох міжнародних конґресах, з’їздах та конференціях.

Авенір Іванович, знаний як фундатор і незмінний головуючий Одеського 

філософського товариства, яке від 1968 року збиралося на свої засідання не менш 

як раз на місяць, брав також активну участь у створенні першого на півдні Ук ра-

їни філософського факультету й був відчутно присутнім у громадському житті 

міста Одеси.

Пам’ять про професора Авеніра Івановича Уйомова назавжди залишиться в 

наших серцях.


