Олексій Петрович Якубовський - член-кореспондент Української
Академії політичних наук, академік Всеукраїнської громадської організації
«Академія наук державного управління», почесний доктор Національної
академії державного управління при Президентові України, почесний доктор
Інституту вищої школи Національної академії педагогічних наук України,
почесний професор Сучасного гуманітарного університету (Москва),
почесний член Ради ректорів Одеського регіону, кандидат історичних наук,
професор.
О.П. Якубовський народився 27 вересня 1937 року в Миколаївській
області. Закінчив з відзнакою Одеський інженерно-будівельний інститут
(1964 р.), аспірантуру в Академії суспільних наук (1977 р.).
Трудову діяльність розпочав у 1956 році слюсарем будівельної
дільниці, по завершенню навчання в інституті працював майстром,
виконробом на новобудовах міста. З його ім’ям пов’язана організація перших
студентських будівельних загонів, засвоєння цілинних земель Казахстану.
О.П. Якубовський багато років працював на виборних керівних
посадах, де завжди розпочинав щось нове, проявляв неабиякий талант
організатора, надзвичайну відповідальність, працьовитість, державницький
підхід до справи.
О.П. Якубовський – невтомний і самовідданий працівник на науковопедагогічній та освітянській ниві. З 1988 р. він - ректор Одеської ВПШ,
Одеського інституту політології та соціального управління. З 1992 р. він декан факультету соціології, економіки та політології, директор інституту
соціальних наук, завідувач кафедри історії та світової політики Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова.
З кінця 1995 р. О.П. Якубовський – директор Одеського філіалу, а з
2001 р. – проректор-директор Одеського регіонального інституту державного
управління УАДУ при Президентові України, завідувач кафедри
філософських та соціально-політичних наук, яку він очолював майже 21 рік.
Під його керівництвом розроблено програму підготовки магістрів
державного управління, яка отримала міжнародне визнання, сертифікована
Університетом Північного Лондону, організовано вперше в Україні
підготовку магістрів з проектного менеджменту, створено одну з перших
серед вищих навчальних закладів України електронну бібліотеку.
Будучи першим директором інституту ювіляр створив чудовий
колектив викладачів і співробітників, завдяки чому в короткий термін
навчальний заклад став провідним на Півдні України з підготовки
високопрофесійних управлінських кадрів, що було дуже важливим на зорі
становлення незалежної української держави.
О.П. Якубовський здійснює науково-дослідну діяльність. Він автор 14
книг і навчальних посібників, більш ніж 100 наукових статей, є автором
освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням «Політологія»
з грифом Міносвіти України. Під його керівництвом підготовлено і захищено
7 кандидатських дисертацій.

Багаторічна та плідна праця О.П. Якубовського отримала високу
оцінку. Він нагороджений орденом «Знак пошани» 3-го ступеня, орденом
Дружби народів, двома орденами Трудового Червоного прапора, шістьма
медалями, у тому числі медаллю «П’ятдесят років Цілині», двома медалями
ВДНГ СРСР, почесними грамотами Верховних Рад УРСР та Казахської РСР,
грамотою Президента України, Кабінету міністрів України, Ради міністрів
АРК, Міносвіти та науки України, пам’ятним знаком «За сумлінну працю»
Головдержслужби України, почесними відзнаками та грамотами голів
Одеської обласної державної адміністрації та Ради, Одеського міського
голови, Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону. Він нагороджений вищим
знаком Національної академії педагогічних наук України - «Ушинський
К.Д.».
О.П. Якубовському присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
народної освіти України».

