ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

НАШІ ЮВЕЛЯРИ
До 80-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності
доктора економічних наук, професора, академіка-засновника
Академії економічних наук України,
Кукурудзи Івана Івановича
Кукурудза Іван Іванович народився 16 травня
1936 року у селі В’язовець Білогірського району
Хмельницької області. По закінченню семирічки у чотирнадцятирічному віці почав працювати їздовим у
місцевому колгоспі. У 1954 році за путівкою комсомолу поїхав на будівництво Новоздолбунівського цементно-шиферного комбінату (Рівненська область). У
1955-1958 роках служив у Радянській армії. Після служби в армії повернувся на Рівненщину, де працював у
Квасилівському ливарно-механічному заводі електриком. У 1964-1965 роках — голова заводського комітету
профспілки Квасилівського ремонтного заводу. Після
закінчення Квасилівської вечірньої школи робітничої
молоді заочно навчався у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики, який закінчив у 1967 році.
У 1966-1968 роках — завідуючий відділом, відповідальний секретар редакції Здолбунівської районної
газети “Шлях Ілліча” Рівненської області. У 19681970 роках — слухач Вищої партійної школи при ЦК
Компартії України. У 1970-1971 роках завідуючий відділом, заступник редактора Здолбунівської районної
газети “Шлях Ілліча” Рівненської області. У 19711973 роках навчався в аспірантурі кафедри політичної
економії Київського інституту народного господарства
імені Дем’яна Коротченка.
Після дострокового захисту кандидатської дисертації був розподілений Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти на роботу у Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, де послідовно займав посади
старшого викладача, доцента, професора кафедри політичної економії. З 1987 по 2005 рік — проректор з
наукової роботи, завідувач кафедри політичної економії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. З 2005 року по сьогодні — завідувач кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки цього університету.
Саме на науково-педагогічній діяльності сповна
розкрилися його талант і здібності як науковця, педагога та організатора. Очоливши кафедру політичної
економії, Кукурудза Іван Іванович став ініціатором і
організатором економічного факультету і низки інших
кафедр економічного, управлінського та обслуговуючого спрямування. Саме він почергово організовував
ліцензування та акредитацію восьми спеціальностей,
за якими сьогодні успішно навчаються студенти. Працюючи проректором з наукової роботи, чимало зусиль
доклав для розширення аспірантури та збільшення
кількості аспірантів, зростання кількості захистів кандидатських і докторських дисертацій, залучення до наукової роботи студентів, започаткування видання наукового журналу “Вісник Черкаського університету”,

в тому числі і серії “Економічні науки”, який входить
до Переліку наукових фахових видань України.
Як науковець, І.І. Кукурудза опублікував понад
200 наукових праць, у тому числі 10 монографій та
9 навчальних посібників. Монографії присвячені
проблемам науково-технічного прогресу, економічної
безпеки, міграції, надання освітніх послуг у вищих
навчальних закладах, соціально-економічних наслідків ринкових перетворень, активізації інноваційної діяльності, удосконалення механізму державного регулювання економіки. Крім того опублікував понад
500 публіцистичних праць, присвячених актуальним
питанням суспільного життя. Очолювана ним кафедра
систематично проводить міжнародні конференції, на
яких розглядаються найбільш важливі питання соціально-економічного розвитку України та інших постсоціалістичних країн. Торік, зокрема, таку конференцію було проведено за темою “Соціально-економічні
наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах
Європейської інтеграції”. Як досвідчений вчений, успішно здійснює наукове керівництво аспірантами.
І.І. Кукурудза та очолювана ним кафедра одними
з перших в Україні почали розробляти тему “Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у
постсоціалістичних країнах” і аргументували можливість виникнення кризових явищ. За результатами дослідження організовано шість міжнародних наукових
конференцій з публікацією доповідей та сповіщень і
прийняттям рекомендацій щодо недопущення негативних наслідків ринкової трансформації. На основі
результатів дослідження були підготовлені аналітичні
записки Кабміну України та Верховній Раді України.
І.І. Кукурудза — досвідчений педагог. Він 43 роки
віддає свої знання, своє серце майбутнім фахівцям,
прищеплює їм любов до рідного краю, виховує їх у
дусі патріотизму, поваги до історії народу.
Саме за це його поважають і шанують у колективі
університету, в області та Україні. За високий професіоналізм та активну громадську позицію виборці обирали його депутатом Черкаської обласної ради, в якій
він очолював комісію з питань освіти і науки. Він був
у складі тих вчених, які брали участь у започаткуванні
роботи Академії економічних наук України.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у
справу підготовки фахівців з вищою освітою та розвиток науки І.І. Кукурудзі присвоєно звання Заслужений
працівник народної освіти України, нагороджений медаллю “За трудову доблесть”, Грамотою Кабінету Міністрів України та Грамотою Верховної Ради України.
Як завжди І.І.Кукурудза і сьогодні має достатньо
творчих сил та енергії для здійснення задумів і планів,
що постають перед українською освітою та наукою на
благо народу та держави України.
Президія АЕН України
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