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70-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.К. СИМОНЕНКА

4 липня виповнилося 70 років відомому 
економісту, політичному і державному 

діячу членові-кореспондентові НАН Украї-
ни Валентину Костянтиновичу Симоненку.

В.К. Симоненко народився у 1940 р. в 
Одесі в робітничій родині. Упродовж 1957—
1962 рр. він навчався в Одеському ін же-
нерно-будівельному інституті, після чого 
працював майстром на будівництві Київ-
ської ГЕС. Подолав шлях від інженера-
конструктора до директора заводу залізо-
бетонних конструкцій № 3 тресту «Одеса-
залізобетон». Упродовж 1973—1976 рр. — 
завідувач відділу будівництва Одеського 
міськкому Компартії України. 

З 1983 р. Валентин Костянтинович був 
головою виконкому Одеської міськради,  з 
1991 — головою міськ ради та міськвиконко-
му. У 1992 р. його призначено представни-
ком Президента України в Одеській області, 
а невдовзі — Першим віце-прем'єр-міністром 
України. У цей же період він очолив Со-
ціально-еко но мічну раду при Президенті 
України. В.К. Симоненко був народним де-
путатом Вер ховної Ради України першого і 
другого скликань. У 1996 та 2003 рр. його 
обрано Головою Рахункової палати. 

У 1992 р. Валентин Костянтинович за-
хистив кандидатську дисертацію на тему 
«Удосконалення організаційно-еконо міч но-
го управління великим містом», а через два 
роки — докторську дисертацію на тему 
«Удосконалення управління соціально-еко-

номічними процесами в регіонах». 2006 ро-
ку В.К. Симоненка обрано членом-ко рес-
пондентом НАН України. 

З-під його пера вийшло понад 200 науко-
вих праць з проблем соціально-еко но міч-
ного розвитку України, становлення рин-
кової економіки, регіональної політики, 
формування і виконання державних бю-
джетів, ролі виконавчих і законодавчих ор-
ганів у цьому процесі тощо. Він автор книг 
«Украину возродят регионы» (1995), «Ук-
раинское Причерноморье: потенциальные 
возможности и перспективы развития» 
(1996), «Основи економічної теорії» (2000), 
«Основи єдиної системи державного фі-
нансового контролю в Україні» (2006), 
«Пятилетки независимости: Экономические 
эссе» (2007). 

В.К. Симоненко має численні державні 
нагороди, серед них ордени Трудового Чер-
воного Прапора (1976), Дружби Народів 
(1981), князя Ярослава Мудрого V ступеня 
(2006), «За заслуги» І, ІІ і ІІІ ступенів, 
шість медалей, Почесні  грамоти Президії 
Верховної Ради УРСР. Він лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і тех-
ніки (2003), йому присвоєно звання Заслу-
жений економіст України (2000) та Герой 
України (2009). 

Наукова громадськість, колеги та друзі 
вітають Валентина Костянтиновича з юві-
леєм, зичать йому міцного здоров’я, на-
снаги і нових вагомих здобутків.




