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Академіку Академії економічних наук України, 
доктору економічних наук,  професору 

МИЦЕНКУ ІВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ — 70! 

! 

Миценко Іван Михайлович народився 22 грудня 
1949 року в с. Злинка Маловисківського району Кіро-
воградської області. Після закінчення Злинської се- 
редньої школи з 1968 по 1970 рік проходив службу в 
збройних силах радянської армії. Свій трудовий шлях 
розпочав у 1971 році. З 1971 по 1982 рік працював у 
Капустянському кар'єроуправлінні Новоукраїнського 
району Кіровоградської області на посадах: механік, 
інженер, начальник відділу технічного контролю  
якості, з 1982 по 1985 рік — заступник голови колгоспу  
Маловисківського району Кіровоградської області. З 
1985 року і по теперішній час працює в Кіровоград- 
ському національному технічному університеті, обій-
маючи посади інженера науково-дослідного сектору, 
наукового співробітника, старшого викладача, до- 
цента. Закінчив аспірантуру КНТУ та захистив канди-
датську дисертацію в 1997 році. Без відриву від вироб-
ництва в Інституті економіки промисловості Націона-
льної академії наук України закінчив докторантуру та  
у 2005 році захистив докторську дисертацію. Має на- 

уковий ступінь доктора економічних наук України, 
професор І.М. Миценко є академіком Академії еконо-
мічних наук України. 

З 2000 року за безпосередньої участі І.М. Ми- 
ценка відкрито та акредитовано за ІV рівнем спеціаль-
ність «Міжнародна економіка», а в 2008 році — спеці-
альність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяль-
ності». З 2000 року по теперішній час він є завідувачем 
кафедри міжнародних економічних відносин, яка зай-
має лідируючі позиції серед кафедр університету.  

Він є автором 6-ти навчальних посібників з гри-
фом Міністерства освіти і науки України та 5-ти мо-
нографій. Його видання отримали визнання у науко-
вих і освітянських колах і використовуються в нав-
чальному процесі у вищих навчальних закладах Укра-
їни. Загальний обсяг друкованих праць складає понад 
200 найменувань. Наукові розробки І.М. Миценка ви-
користовуються як на державному, так і регіональному 
рівнях при підготовці законотворчих проектів еконо-
мічної політики, сприяючи розбудові незалежної Ук-
раїни. 

Неодноразово був відзначений почесними грамо-
тами Міністерства освіти і науки України, Кіровоград-
ської області та міської ради. В 1999 році І.М. Мице-
нко нагороджений знаком «Відмінник освіти Укра-
їни», у 2006 році — знаком «За наукові досягнення», у 
2008 році — золотою медаллю імені М.І. Туган-Бара-
новського Академії економічних наук України. За  
значний особистий внесок у соціально-економічний, 
культурний розвиток Української держави, вагомі  
трудові досягнення Указом Президента України в  
2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений пра-
цівник освіти України».  

І.М. Миценко ініціював розгляд багатьох питань 
серед яких питання розвитку міжнародної співпраці з 
вищими навчальними закладами країн Європейського 
Союзу, проходження стажування та навчання студен-
тів і співробітників за кордоном. Проходив стажу-
вання в навчальних закладах Данії, Англії, Німеччини, 
Франції. За вагомий внесок у розвиток міжнародної 
співпраці є почесним громадянином міста Бейсенак 
(Франція).  

В день Вашого Ювілею, Вельмишановний Іване 
Михайловичу, ми ради бачити Вас, як завжди, енер-
гійним і бадьорим, мудрим і далекоглядним, повним 
творчих планів, націлених у майбутнє. Щиро бажаємо 
Вам, міцного здоров’я, сімейного щастя, благопо-
луччя. Нехай усі Ваші плани неодмінно втіляться в ре-
альність, майбутнє принесе успіх і задоволення від ви-
конаної роботи, і нехай удача яскраво освітлює Ваш 
життєвий шлях! 
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