А В Т О Б І О Г РА Ф І Я
ІВАНИШИН ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА
Я, Іванишин Володимир Васильович, народився 6 вересня 1961 року в
с. Юр’ямпіль Борщівського р-ну, Тернопільської обл. Громадянин України.
П’ятдесят сім років проживаю на території України.
Освіта: вища, з 1983 року по 1986 рік навчався на загальнотехнічному
факультеті Чернівецького державного університету, після чого перевівся в
Одеський політехнічний інститут, який закінчив в 1989 році за спеціальністю
автомобілі і автомобільне господарство та отримав ступінь спеціаліста.
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Лізинг в
сільськогосподарському виробництві”.
Докторську дисертацію на тему: «Система розвитку технічного
забезпечення аграрного сектора АПК України: методологія і організація»
захистив у 2011 році.
Звання професора присуджено в 2013 році.
Є автором, співавтором понад 150 науково-методичних праць, в тому
числі 8 монографій, 128 статей, 65 з яких у фахових виданнях, 4 – у виданнях,
які індексуються у Міжнародних наукометричних базах. Автор, співавтор 3
патентів, 26 навчально-методичних робіт, 5 посібників, 1 підручника. Вивчаю
питання лізингу та його розвиток в Україні. Автор ряду наукових праць,
пов’язаних з лізинговою діяльністю в Україні.
Керую підготовкою докторантів, аспірантів. Підготував 4 кандидатів
наук, 1 доктора наук. Голова спеціалізованої ради з захисту докторських
дисертацій із двох економічних спеціальностей: «Економіка та управління
національним господарством» та «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)».
Трудова діяльність:
З липня 1977 року по листопад 1979 року працював трактористом
колгоспу «Перемога».
З листопада 1979 року по листопад 1981 року проходив дійсну строкову
службу в Радянській Армії.
З грудня 1981 року по листопад 1983 року обраний секретарем комітету
комсомолу колгоспу „Перемога”.
З листопада 1983 року по червень 1984 року – інженер по експлуатації
МТП колгоспу „Перемога”.
З червня 1984 року по лютий 1987 року – головний інженер колгоспу
„Перемога”.
З лютого 1987 року по вересень 1987 року — головний інженер
колгоспу „Росія”.
З вересня 1987 року по квітень 1989 року – заступник голови
колгоспу „Жовтень”.
З квітня 1989 року по липень 1992 року – голова колгоспу
ім. Шевченка.
З липня 1989 року по листопад 1989 року — голова спілки селян

«Колос».
З листопада 1992 року по червень 1994 року – директор Борщівського
радгоспу-технікуму.
З червня 1994 року по січень 1998 року — директор Борщівського
агротехнічного коледжу.
З січня 1998 року по лютий 1998 року призначений на посаду першого
заступника голови Борщівської райдержадміністрації.
З лютого 1998 року по вересень 1999 року — голова Борщівської
райдержадміністрації.
З вересня 1999 року по березень 2000 року – заступник начальника
Головного управління технічної політики Мінагропрому України.
З березня 2000 року по травень 2000 року — заступник начальника
Департаменту науково-технічної політики Міністерства аграрної політики
України.
З травня 2000 року по липень 2000 року — заступник генерального
директора Державного лізингового підприємства „Украгролізинг”.
З липня 2000 року по червень 2001 року — перший заступник
генерального директора ДЛП „Украгролізинг”.
З червня 2001 року по квітень 2002 року — перший заступник голови
правління Національної акціонерної компанії „Украгролізинг”.
З квітня 2002 року по серпень 2003 року — голова правління
Національної акціонерної компанії „Украгролізинг”.
З серпня 2003 року по липень 2004 року — директор Державного
департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування
Міністерства промислової політики України.
З липня 2004 року по квітень 2005 року — заступник Міністра
промислової політики України-директор Державного департаменту
тракторного і сільськогосподарського машинобудування.
З квітня 2005 року по серпень 2007 року — директор Українського
науково-дослідного інституту прогнозування та випробовування техніки і
технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого.
З серпня 2007 року по квітень 2010 року — генеральний директор
Аграрного фонду України.
З квітня 2010 року по жовтень 2010 року — радник Віце-прем’єрміністра України.
З квітня 2011 року по липень 2011 року — професор кафедри тракторів
та сільськогосподарських машин Миколаївського державного аграрного
університету.
З липня 2011 року по червень 2012 року — директор Технічного ННІ
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
З червня 2012 року по липень 2013 року — проректор з навчальнонауково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської
діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування
України.
З серпня 2013 року по січень 2014 року професор кафедри
транспортних технологій і технічного сервісу Миколаївського національного
аграрного університету.
З січня 2014 року по жовтень 2019 року — ректор Подільського
державного аграрно-технічного університету.

З жовтня 2019 року – голова вченої ради Подільського державного
аграрно-технічного університету, професор кафедри транспортних технологій
та засобів в АПК.
ради.

Громадська робота: з грудня 2015 року депутат Тернопільської обласної
Партійність: безпартійний

Склад сім’ї: Дружина — Іванишин (Федус) Галина Богданівна, 1965
року народження, директор ТОВ «Корпорація «Колос-ВС».
Донька – Равлюк (Іванишин) Мар’яна Володимирівна, 1984 року
народження, менеджер з адміністративної діяльності ТОВ «Корпорація
«Колос-ВС».
Син – Іванишин Олександр Володимирович, 1992 року народження,
начальник відділу групи компаній ПрАТ «Миронівський хлібопродукт».
Судимість відсутня.
Місце проживання: 48702, Тернопільська обл., м. Борщів, вул.
Шевченка буд. 46, кв. 3.
Контактний номер телефону: 067 401 00 03
Нагороди
За багаторічну, сумлінну трудову діяльність неодноразово отримував
державні і урядові нагороди і відзнаки.
Указами Президента України присвоєно почесне звання “Заслужений
працівник сільського господарства України” (2003), нагороджено орденом “За
заслуги” ІІІ-го (2009) і ІІ-го (2017) ступенів.
Рішенням науково-Експертної Ради Міжнародної іміджевої програми
«Лідери ХХІ століття» у лютому 2018 року за високу якість наукових та
освітніх послуг, що відповідають національним та міжнародним стандартам
якості, номіновано на вручення почесного нагрудного знака «Кращий
керівник року», а колективу Подільському державному аграрно-технічному
університету присуджено «Золотий символ якості національних товарів та
послуг».
Нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України (2017),
Кабінету міністрів України (2008), Міністерства аграрної політики України
(2005), Міністерства промислової політики України (2006).
Міністерством аграрної політики та продовольства України
нагороджений знаком “Відмінник аграрної освіти та науки України” і
трудовою відзнакою «Знак пошани».
За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної
Української Православної Церкви Патріархом Київським і всієї Руси-України
Філаретом нагороджено Орденом Святого Рівноапостольного князя
Володимира Великого ІІІ-го ступеня, золотим Орденом Святого Миколи
Чудотворця, Суверенним Християнським Лицарським Орденом Святого
Архистратига Михаїла, а також золотим Орденом князя Костянтина
Острозького.
21 жовтня 2019 року

Володимир Іванишин

