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22 липня 
 

«Чим більше віддаєш ти людям, 
тим більше залишається тобі» 

До 65-річчя з дня народження 
Михайла Петровича Войнаренка 

 
Серед яскравих особистостей, котрі своєю невтомною, 

титанічною працею, світлим розумом, організаторським талантом 
роблять потужний внесок у розвиток науки, освіти і культури в 
Україні і утверджують авторитет нашої держави у світовому 
співтоваристві, особливе і почесне місце належить автору багатьох 
монографічних узагальнень, підручників, посібників, доктору 
економічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки 
України, дійсному члену Академії економічних наук України, 
проректору з науково-педагогічної роботи, першому проректору 
Хмельницького національного університету Михайлу Петровичу 
ВОЙНАРЕНКУ. 

Народився він 22 липня 1950 р. у с. Струга Ново-
ушицького району в селянській сім’ї. Закінчив середню школу,  
працював робітником на Кам’янець-Подільському цукровому 
заводі, навчався в Кам’янець-Подільському індустріальному 
технікумі, відслужив два роки в армії. В 1975 р. закінчив з 
відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового 
обслуговування.  

Починаючи із студентських років, його життя стає 
багатовекторним, проявляється його талант організатора молоді. 
Він поєднує навчання з роботою на виробництві, громадські 
обов’язки з педагогічною діяльністю, наукові пошуки з 
поетичною творчістю, роботу керівника підрозділу інституту з 
роботою координатора міжнародних проектів. 

 А студентський будівельний загін «Поділля–76», 
командиром якого був Михайло Войнаренко, став переможцем 
республіканського змагання будівельних загонів Казахстану.  

У 1980 році перейшов на викладацьку роботу. 
У 1995 році захистив докторську дисертацію. Під час 

навчання в докторантурі брав участь у підготовці проектів двох Х
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законів України «Про підприємства в Україні» і «Про державну 
податкову адміністрацію України», які були прийняті 
Верховною Радою України. 

За останні двадцять років під керівництвом М.П. Война-
ренка підготовлені і захищені 22 кандидатських і 2 докторські 
дисертації, створена в університеті наукова школа з проблем: 
реформування економіки України і її регіонів на засадах 
кластерних технологій; удосконалення систем управління 
господарськими об'єктами у промисловості та сфері послуг; 
розробки концепцій залучення інвестицій та впровадження 
інновацій у регіональну економіку; покращення фінансових 
показників діяльності підприємств та системи оподаткування; 
вдосконалення систем оплати праці; трансформації національної 
системи обліку до міжнародних стандартів. 

З 1995 року під його керівництвом результативно виконані 
майже два десятки  держбюджетних і госпдоговірних наукових 
тем. У теперішній, складний для фінансування науки час, 
щорічно виконує три-п'ять науково-дослідних тем. У 1997 році 
виступав з доповіддю в Берліні на 15-му Конгресі Світу з 
наукових обчислень, моделювання і прикладної математики. Він 
став ініціатором і безпосереднім організатором наукової 
співдружності Хмельницького національного університету з 
провідними університетами Санкт-Петербурга і Твері в Росії, 
Кракова у Польщі та інших. 

М.П. Войнаренко з 1996 року член, а з 2002 року голова 
спецрад К70.052.01 та Д70.052.01 з захисту кандидатських і 
докторських дисертацій з економічних наук при Хмельницькому 
національному університеті і член аналогічної спецради із 
захисту докторських дисертацій при Національному 
університеті харчових технологій (м.Київ). Опублікував більш 
як 400 наукових праць, у тому числі 24 наукові монографії, 11 
підручників і навчальних посібників, 6 брошур з результатами 
наукових досліджень, при цьому 5 книг і 12 статей опубліковано 
за кордоном. 

М.П. Войнаренко є членом Координаційної ради Західного 
Наукового центру НАН України і МОН України, член Комітету 
з державних премій України в галузі науки і техніки секції 
соціальних і економічних наук. З 2004 року – член експертної Х
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комісії Наукової ради Міністерства освіти і науки України з 
оцінки держбюджетних науково-дослідних робіт. З 2006 року - 
член експертної комісії секції «Економіка» Акредитаційної 
комісії України. Він віце-президент Асоціації «Поділля-
Перший», яка впроваджує вперше на Поділлі і в Україні 
кластерні моделі об’єднання підприємств  за пріоритетними 
напрямками розвитку.  

Широту і актуальність мислення М.П. Войнаренка, високу 
ефективність його громадської діяльності і активну 
громадянську позицію підтверджує й те, що він є 
координатором, директором центру з реалізації на 
Хмельниччині одного з проектів Програми TACIS щодо 
перепідготовки та працевлаштування офіцерів запасу. У 2006 
році ним виграний грант на фінансування аналогічного проекту 
Трастовим фондом програми НАТО «Партнерство заради миру» 
на три роки обсягом фінансування 300 тисяч євро. Після 
позитивної оцінки результатів роботи Хмельницького центру 
перепідготовки та соціальної адаптації за 2006-2008 рр. 
керівництвом Північноатлантичного альянсу (НАТО) було 
прийнято рішення продовжити проект, підтримуючи 
фінансування щодо його реалізації у Хмельницькому регіоні та 
розширити проект на Харківський регіон. На реалізацію цього 
проекту Хмельницький національний університет отримав 
протягом 2006-2013 років безоплатної фінансової допомоги на 
суму більше 1 млн. дол. США. 

М.П. Войнаренко нагороджений Почесними грамотами 
Міністерства освіти України, нагрудним знаком «Відмінник 
освіти України». У 2002 році йому присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». Нагороджений 
Орденом України «За заслуги» ІІІ ступеня, почесними 
Грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради 
України та іншими нагородами. 

Ще однією, особливою сферою реалізації багатогранного 
таланту Михайла Войнаренка є поезія. Зворушливі рядки, що 
виходять з-під його пера спроможні торкнутися найтонших 
струн людської душі. Тематика його поезій найрізноманітніша – 
це і громадянська, і філософська, і пейзажна, і інтимна лірика. Її 
високо оцінили відомі майстри пера нашої країни. У творчому Х
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доробку Михайло Петрович має збірку віршів «Істина», збірку 
пісенної лірики «Добра не буває багато», а також численні 
публікації своїх віршів на сторінках різноманітних періодичних 
видань, альманахів, колективних збірників. Значна кількість 
його поезій стала піснями, які виконували і виконують відомі 
зірки української естради, скажімо,  народні артисти України 
Анатолій Горчинський, Василь Зінкевич, Микола Свидюк, Алла 
Кудлай, Олег Слободенко, Марія Ясіновська та  багато інших. 
Велика творча дружба поєднує Михайла Войнаренка з 
подільськими композиторами, а саме, з народним артистом 
України Миколою Балемою, Іваном Пустовим, Ігорем 
Юрковським. 

А для рідного університету Михайло Петрович разом із 
Олегом Слободенком написав чудовий гімн, який надихає вже 
не одне покоління студентської молоді на повагу і любов до 
рідного навчального закладу. 

М.П. Войнаренко всім своїм єством, усією душею 
відданий Україні. Це трибун, борець, громадянин, людина, яка 
не може миритися з неправдою та несправедливістю. Від цього 
йому не завжди легко і комфортно в житті, він інколи зазнає 
прикрощів і душевних  страждань. Але  інакше  жити  він  не 
може, бо визначальними для нього є слова материнського 
заповіту: «Чим більше віддаєш ти людям, тим більше 
залишається тобі». 
 

Юрій Блажевич,  
ОлександрГригоренко 

 
Праці  М.П. Войнаренка 
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