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Ювілеї

І.Г. КИРИЛЕНКУ — 60

Доктору економічних наук, 
професору, члену-кореспон-
денту НААН івану Григоро-
вичу Кириленку виповнилося  
60 років.

Народився він 2 жовтня 
1956 р. в с. Берестове Бердян-
ського р-ну Запорізької обл.

У 1978 р. закінчив Дніпро-
петровський сільськогоспо-
дарський інститут за фахом 
учений агроном.

У 1978 – 1981 рр. і.Г. Кири -
ленко — другий, перший се-
кретар Солонянського рай - 
кому комсомолу на Дніпро-
петровщині; 1981 – 1985 рр. — 
секретар, другий секре- 
тар Дніпропетровського об ко-
му; 1985 – 1987 рр. — голова  
колгоспу ім. Петровського Со- 
лонянського р-ну Дніпро пет- 
ровської обл.; 1987 – 1988 рр. — 
заступник завідувача аграрно-
го відділу Дніпропетровського 
обкому КПУ; 1988 – 1990 рр. — 
перший секретар Магда-
линівського райкому КПУ. 
1990 – 1991 рр. — завідувач 
відділу сільського господар-
ства і харчової промисловості 
Дніпропетровського обкому 
КПУ; 1991 – 1992 рр. — заступ-
ник керівника, керівник відділу 
сільгосппродукції АТ «Дніпро-
петровська товарно-фондова 
біржа»; 1992 – 1994 рр. — се-
кретар Дніпропетровської 
облдержадміністрації; 1995 –  
1996 рр. — перший заступ-
ник голови Дніпропетров-
ської облдержадміністрації, 
заступник голови облради; 
1995 – 2000 рр. — народний 
депутат України II і III скликань. 

із січня 2000 по квітень 
2002 р. — міністр аграрної 
політики України, з 2002 р. — 
народний депутат України 
IV скликання, з 2002 р. до 
2005 р. — Віце-прем’єр-міністр 
України з питань АПК; 2005 –  
2007 рр. — старший науковий 
співробітник ННц «інститут 

аграрної економіки» НААН. 
2006 – 2007 рр. — народний 
депутат України V скликання.

У парламенті різних скли-
кань і.Г. Кириленко був чле-
ном Комітету з питань АПК, 
земельних ресурсів і соціаль-
ного розвитку села, очолював 
Комітет з питань молодіжної 
політики, фізичної культури 
і спорту, головою підкоміте-
ту з питань координації ЄС 
Комітету з питань європей-
ської інтеграції. Ним викона-
но належну організаторську 
роботу щодо реформування 
колективних сільськогосподар-
ських підприємств на засадах 
приватної власності на землю 
та майно; вироблено страте-
гію і здійснюється новаторська 
аграрна політика, спрямована 
на стабілізацію і створення пе-
редумов для зростання вироб-
ництва АПК.

З 2007 р. й донині іван 
Григорович — народний де-
путат України VI скликання, 
голова фракції «БЮТ-Бать-
ківщина», член Комітету з 
питань європейської інтегра-
ції у Верховній Раді України.

і.Г. Кириленко захистив кан-
дидатську дисертацію на тему 
«Соціальний розвиток села: 
досвід, проблеми, перспективи 
(на прикладі При дніпровського 

регіону УРСР)» у 1991 р. в Ака-
демії суспільних наук (Москва), 
а в 1997 р. там само — доктор-
ську — «Становлення та роз-
виток форм аграрного госпо-
дарювання в умовах ринкової 
трансформації», у 2001 р., — 
в Україні. З 2001 р. — доктор 
економічних наук.

Основні напрями наукової 
діяльності івана Григорови-
ча — опрацювання аналізу та 
рекомендації щодо розвитку 
вітчизняного агропромисло-
вого комплексу в умовах сві-
тової економічної кризи та в 
післякризовий період; аналіз 
світових тенденцій на агро-
продовольчих ринках, сто-
совно вітчизняних перспектив 
подальшого розвитку АПК, зо-
крема розвитку галузей, що 
забезпечать вирощування 
сировини для біопального: 
біодизеля, біоетинолу. 

Ним опубліковано понад 
100 нау кових праць, з них 
понад 10 книг, у т.ч. 5 у спів-
ав торстві та 2 монографії. 
Підготував 2-х докторів та 3-х 
кандидатів наук. 

2002 р. його обрано чле-
ном-кореспондентом НААН.

Нагороджений орденами 
«Знак Пошани» (1986), «За 
заслуги» I і II ступенів (2002, 
2004), у 1993 р. йому присво-
єно почесне звання «Заслу-
жений працівник сільського 
господарства України».

Сердечно вітаємо ювіляра 
та бажаємо йому міцного 
здоров’я, особистого щастя, 
подальших успіхів та енергії 
у всіх починаннях.
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