
ЮВІЛЕЇ 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 1 • 2013 186 

 
НЕЗРИМИЙ СКАРБ ДУШІ 

(доктору економічних наук, професорові А. Т. Опрі – 75 років) 
 

 
11 січня цього року приймав привітання з 

ювілеєм доктор економічних наук, професор 
Анатолій Трохимович Опря. Знаному вченому, 
ім’я якого добре відоме у науковому світі, випо-
внилося 75 років, із яких близько півстоліття він 
присвятив дослідженням у галузях статистики, 
економіки та кібернетики. 
Ювіляр – один із найавторитетніших вітчизня-

них спеціалістів у галузях статистики та аграрної 
економіки. Його концептуальні розробки щодо 
методології статистики та використання матема-
тико-статистичних методів в управлінні вироб-
ництвом визнані науковою громадськістю. Ім’я 
професора А. Т. Опрі занесене до довідників 
«Українські видатні вчені економісти-аграрники 
ХХ століття» та «Енциклопедія сучасної Украї-
ни». У 2006 р. Анатолій Трохимович був відмі-
чений трудовою відзнакою «Знак пошани». 
Анатолій Опря народився 11 січня 1938 року у 

м. Ясенувата Донецької області, де й розпочала-
ся його життєва та трудова біографія.  
Після закінчення у 1962 році Луганського 

сільськогосподарського інституту за спеціальні-
стю «Бухгалтерський облік у сільськогосподар-
ських підприємствах» Анатолій Трохимович 
Опря обрав для себе науково-педагогічну діяль-
ність. Викладацька робота розпочалась у сільсь-
когосподарському технікумі бухгалтерського 

обліку, а в 1964 році його запросили до рідної 
Alma-Mater на посаду асистента кафедри бухгал-
терського обліку і статистики. 
У 1967 році А. Т. Опря вступив до аспіранту-

ри Українського науково-дослідного інституту 
економіки та організації сільського господарства 
ім. О. Г. Шліхтера (м. Київ), яку достроково за-
кінчив у 1969 році, захистивши кандидатську 
дисертацію на тему «Статистичне вивчення еко-
номічної ефективності скотарства». 
Протягом наступного десятиліття Анатолій 

Трохимович Опря працює в УНДІ економіки та 
організації сільського господарства (згодом – 
Інститут аграрної економіки УААН) спочатку на 
посадах молодшого, а з 1971 р. – старшого  
наукового співробітника. 
Із 1979 року А. Т. Опря працює у провідних 

вищих навчальних закладах України. П’ятнад-
цять років (із 1979 до 1994 рр.) він займав посаду 
доцента кафедри статистики та аналізу госпо-
дарської діяльності Української сільськогоспо-
дарської академії (з 1992 року – Національного 
аграрного університету). У цей час ним був роз-
роблений та апробований унікальний навчаль-
ний курс «Методика викладання статистики». 
У 1994 році Анатолій Трохимович пов’язав 

своє життя з Полтавською державною аграрною 
академією, в якій у різні роки він працював про-
фесором, деканом економічного факультету, за-
відувачем кафедр, а нині – професором кафедри 
економічної теорії та економічних досліджень. 
Ювіляр постійно збагачує сучасну аграрно-
економічну науку новими здобутками, виступає 
з проблемними лекціями із питань статистичної 
методології та математико-статистичного аналі-
зу, керує написанням наукових, маґістерських і 
дипломних робіт. 
Вчений зробив суттєвий внесок у розвиток 

статистичної науки, ним виконані фундамента-
льні дослідження у галузях теорії статистики, 
математичної статистики, теоретичних і методо-
логічних концепцій використання статистико-
математичних методів в економіці та управлінні. 
Результатом багаторічної роботи став захист у 
1997 р. докторської дисертації на тему «Статис-
тика (теорія, методологія, практика)».  
Інтелектуальний доробок А. Т. Опрі включає в 

себе значну кількість наукових публікацій та 
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методичної літератури, що втілюють багаторіч-
ний дослідницький пошук автора. Доктор еко-
номічних наук, професор А. Т. Опря – автор 
близько 200 наукових праць, із-поміж яких по-
над 40 монографій, підручників і навчальних 
посібників, термінів у економічних словниках та 
енциклопедіях. За його участі було виконано 
чотири державні науково-дослідні теми Інститу-
ту аграрної економіки УААН, а науково-
навчальні матеріали, розроблені ним, взяті за 
основу типових навчальних програм для ВНЗ зі 
статистики. 
Анатолій Трохимович Опря став справжнім 

наставником і мудрим учителем для багатьох 
науковців. Заснована ним наукова школа плідно 
працює над удосконаленням прийомів і методів 
аналізу ефективності сільськогосподарського 
виробництва та його економічного потенціалу. 
Під керівництвом доктора економічних наук, 
професора А. Т. Опрі захистили дисертації кан-
дидата економічних наук С. В. Тютюнник,  
О. В. Єгорова, Є. О. Кончаковський, Ж. А. Пет-
ренко, І. Г. Миколенко. 
Науково-педагогічну роботу професор Опря 

завжди поєднував з активною науково-організа-
ційною діяльністю. Так, обіймаючи посаду дека-
на економічного факультету ПДАА, він у  
1998 році ініціював і домігся утворення на його 
базі факультетів обліку і аудиту та економіки і 
менеджменту.  
І кожного разу, коли ми чуємо «Гімн Полтав-

ської державної аграрної академії», з вдячністю 
згадуємо авторів його тексту – доцента Анатолія 
Олексійовича Лихошвая і професора Анатолія 

Трохимовича Опрю. Знайомим Анатолія Трохи-
мовича добре відоме його надзвичайне захоп-
лення кіньми й лише небагатьом – його інше  
хобі… голуби. 
Свій славний ювілей Анатолій Трохимович 

зустрічає у розквіті творчих сил. Професора  
А. Т. Опрю постійно запрошують до провідних 
вищих навчальних закладів України в якості  
Голови Державних Екзаменаційних Комісій по 
захисту дипломних робіт та у спеціалізовані 
Вчені Ради із захисту кандидатських і докторсь-
ких дисертацій. Неабияку роботу він проводить 
також як член редколегій кількох провідних на-
укових журналів. 
Колеги по роботі та студенти поважають Ана-

толія Трохимовича Опрю за інтелігентність і 
принциповість, глибоку порядність, скромність, 
високий професіоналізм, невтомність і заповзя-
тість у роботі.  
Щиро бажаємо Вам, шановний Анатолію Тро-

химовичу, міцного здоров’я, трудового неспо-
кою, друзів вірних, наснаги невичерпної, родин-
ного благополуччя! 
Нехай кожен день Вашого життя буде світлим 

і радісним, нехай засіяна Вами науково-творча 
нива колоситься добірним зерном і дає дорідні 
врожаї. Нехай ніколи не покидають Вас енерґія, 
ентузіазм, а життя додає сил ще на багато літ в 
оточенні людей, які поважають і люблять Вас! 
Хай здоров’я б’є ключем джерельним, 
Не знає втоми серце ні на мить. 
Хай доля усміхається доземно 
Й людською вдячністю 
Ваш кожен день благословить! 
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Опара М. М., проректор із науково-педагогічної, 
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обліку та фінансів, завідувач кафедри економіч-
ної теорії та економічних досліджень, доцент 
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