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Ювілеї

суспільства на селі в період 
ринкової економіки, аграрного 
виробництва та розвитку сіль-
ських територій, розроб ленню 
нормативно-правової бази та 
функціонуванню сучасної ор-
ганізаційно-функціональної 
системи селекції в Україні для 
генетичного поліпшення наяв-
них порід і типів за максималь-
ного використання вітчизняних 
породних ресурсів, збережен-
ню генофонду вітчизняних 
породних ресурсів та гаранту-
ванню національної безпеки 
щодо виробництва продукції 
тваринництва. Під його керів-
ництвом запроваджено сис-
темний підхід до організації 
науково-експериментальної 
і виробничої діяльності до-
слідних господарств мережі 
НААН за принципом «інститут 
і його мережа дослідних госпо-
дарств — єдиний науково-ви-
робничий комплекс».

М.В. Гладій є автором 
255  нау кових праць з рефор-
мування сільського госпо-
дарства, серед яких 20 мо-
нографій. 

Михайло Васильович має 
почесне звання «Заслужений 
працівник сільського господар-
ства України», нагороджений 
орденом Дружби народів, ор-
деном Святого Володимира 
та двома орденами «За заслу-
ги» — ііі і іі ступенів.

Щиро вітаємо ювіляра і 
ба жаємо міцного здоров’я, 
родинного благополуччя, на-
сиченого творчістю життя та 
подальших успіхів у вирішенні 
важливих для країни завдань. 

Президія НААН
Відділення зоотехнії НААН

Інститут розведення  
і генетики тварин імені 

М.В. Зубця НААН

Відомому вченому в галузі 
аграрної економіки та тва-
ринництва, віце-президенту 
НААН, доктору економічних 
наук, професору, академіку 
НААН Михайлу Васильовичу 
Гладію виповнилося 65 років.

 Народився Михайло Васи-
льович 6 листопада 1952 р. у 
с. Стрілків Стрий ського р-ну 
Львівської обл. У 1975 р. 
після закінчення Омського 
державного ветеринарного 
інституту розпочав трудову 
діяльність на посаді голов-
ного ветеринарного лікаря 
радгоспу «Венгеровський» 
Ново сибірської обл. (Росія), а 
1978 р. повернувся на батьків-
щину до колгоспу імені Кірова 
Львівської обл. Упродовж 
1979 – 1981 рр. був директором 
зонального ри борозплідника 
«Стрий». З 1981 р. — голо-
ва правління колгоспу імені 
Леніна Стрийського р-ну, з 
1985 по 1987 р. — директор 
радгоспу-комбінату «Стрий-
ський» Львівської обл. 

У подальшому свою тру-
дову діяльність Ми хай ло 
Васильович продовжив на 
посадах генерального дирек-
тора Агрокомбінату «Стрий», 
голови Стрийського райвикон-
кому Львівської обл., заступ-
ника голови Львівської облас-
ної державної адміністрації. У 
1996 р. він призначений на 
посаду начальника відділу 
з питань агропромислового 
комплексу Кабінету Міністрів 
України. На кожній посаді 
Михайло Васильович виріз-
нявся професійною компе-
тентністю, наполегливістю й 
організаційними здібностями. 

У 1999 р. М.В. Гладія при-
значено віце-прем’єр-міністром 
Кабінету Міністрів України і 

Міністром аграрної політики 
України. У 2002 р. його обра-
но народним депутатом Вер-
ховної Ради України, а з липня 
2006 р. — головою Комітету 
Верховної Ради України з пи-
тань аграрної політики та зе-
мельних відносин. У цей період 
ним внесено на розгляд парла-
менту 46 законопроектів і де-
сятки пропозицій, спрямованих 
на законодавче забезпечення 
агропромислового комплексу, 
земельних відносин та ін. 

У 1996 р. М.В. Гладій захис-
тив кандидатську дисертацію, у 
1999 р. — докторську. 1999 р. 
Михайла Васильовича обра-
но членом-кореспондентом 
НААН, у 2002 р.  дійсним чле-
ном (академіком) НААН.

З 2014 р. Михайло Васи-
льо вич очолював інститут роз- 
 ведення і генетики тварин іме- 
ні М.В. Зубця НААН, у 2016 р. 
Загальними зборами НААН 
його затверджено на посаді  
ака деміка-секретаря Від ді-
лення зоотехнії НААН. Нині  
М.В. Гладій виконувач обов’я з-
ків віце-президента НААН.

Наукові дослідження вче-
ного присвячено пробле-
мам розвитку громадянського 

М.В. Гладію — 65


