Ювілеї

М.В. Гладію — 65
Відомому вченому в галузі
аграрної економіки та тваринництва, 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 Стрийського р-ну
Львівської обл. У 1975 р.
після закінчення Омського
державного ветеринарного
інституту розпочав трудову
діяльність на посаді головного ветеринарного лікаря
радгоспу «Венгеровський»
Новосибірської обл. (Росія), а
1978 р. повернувся на батьківщину до колгоспу імені Кірова
Львівської обл. Упродовж
1979 – 1981 рр. був директором
зонального риборозплідника
«Стрий». З 1981 р. — голова правління колгоспу імені
Леніна Стрийського р-ну, з
1985 по 1987 р. — директор
радгоспу-комбінату «Стрий
ський» Львівської обл.
У подальшому свою трудову діяльність Мих айл о
Васильович продовжив на
посадах генерального директора Агрокомбінату «Стрий»,
голови Стрийського райвиконкому Львівської обл., заступника голови Львівської обласної державної адміністрації. У
1996 р. він призначений на
посаду начальника відділу
з питань агропромислового
комплексу Кабінету Міністрів
України. На кожній посаді
Михайло Васильович вирізнявся професійною компетентністю, наполегливістю й
організаційними здібностями.
У 1999 р. М.В. Гладія призначено віце-прем’єр-міністром
Кабінету Міністрів України і
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Міністром аграрної політики
України. У 2002 р. його обрано народним депутатом Вер
ховної Ради України, а з липня
2006 р. — головою Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. У цей період
ним внесено на розгляд парламенту 46 законопроектів і десятки пропозицій, спрямованих
на законодавче забезпечення
агропромислового комплексу,
земельних відносин та ін.
У 1996 р. М.В. Гладій захистив кандидатську дисертацію, у
1999 р. — докторську. 1999 р.
Михайла Васильовича обрано членом-кореспондентом
НААН, у 2002 р. дійсним членом (академіком) НААН.
З 2014 р. Михайло Васи
льович очолював Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, у 2016 р.
Загальними зборами НААН
його затверджено на посаді
академіка-секретаря Відді
лення зоотехнії НААН. Нині
М.В. Гладій виконувач обов’яз
ків віце-президента НААН.
Наукові дослідження вченого присвячено проблемам розвитку громадянського

Вісник аграрної науки

суспільства на селі в період
ринкової економіки, аграрного
виробництва та розвитку сільських територій, розробленню
нормативно-правової бази та
функціонуванню сучасної організаційно-функціональної
системи селекції в Україні для
генетичного поліпшення наявних порід і типів за максимального використання вітчизняних
породних ресурсів, збереженню генофонду вітчизняних
породних ресурсів та гарантуванню національної безпеки
щодо виробництва продукції
тваринництва. Під його керівництвом запроваджено системний підхід до організації
науково-експериментальної
і виробничої діяльності дослідних господарств мережі
НААН за принципом «Інститут
і його мережа дослідних господарств — єдиний науково-виробничий комплекс».
М.В. Гладій є автором
255 наукових праць з рефор
мування сільського господарства, серед яких 20 мо
нографій.
Михайло Васильович має
почесне звання «Заслужений
працівник сільського господарства України», нагороджений
орденом Дружби народів, орденом Святого Володимира
та двома орденами «За заслуги» — ІІІ і ІІ ступенів.
Щиро вітаємо ювіляра і
бажаємо міцного здоров’я,
родинного благополуччя, насиченого 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
листопад 2017 р.

