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Н ародився 28 вересня 1966 р. в с. Пекарево 
Сосницького району Чернігівської об-
ласті. У 1990 р. закінчив (з відзнакою) 

Харківський сільськогосподарський інститут ім. 
В. В. Докучаєва за спеціальністю «економіка та 
організація сільського господарства». Трудову ді-
яльність розпочав у 1991 р. у Харківському дер-
жавному аграрному університеті ім. В. В. Докуча-
єва на посаді молодшого наукового співробітника 
лабораторії економічних досліджень; з 1991 р. по 
1994 р. – аспірант цього університету; з 1994 р. по 
1997 р. – викладач, потім старший викладач, до-
цент кафедри економіки сільського господарства, 
за сумісництвом – старший науковий співробіт-
ник лабораторії економічних досліджень універ-
ситету. З 1997 р. працював у Чернігівському дер-
жавному інституті економіки і управління МОН 
України спочатку доцентом, потім завідувачем 
кафедри економіки сільського господарства та 
аграрного менеджменту, а з 2000 р. по 2008 р. – за 
сумісництвом деканом аграрного факультету.

З 2008 р. А. М. Москаленко працює в Інсти-
туті сільськогосподарської мікробіології УААН 
спочатку заступником директора з маркетингу 
та інноваційної діяльності, з 2015 року – заступ-
ником директора з наукової та інноваційної ді-
яльності, а з лютого 2019 р. – директором. Вод-
ночас від 2016 р. – за сумісництвом професор 
кафедри аграрної економіки Ніжинського агро-
технічного інституту НУБіП України.

У 2015 р. Анатолій Михайлович захистив ди-
сертацію на тему: «Формування ефективного ви-
користання сільськогосподарських земель Полісся 
України в ринкових умовах» та здобув науковий 
ступінь доктора економічних наук зі спеціаль-
ності 08.00.06 «Економіка природокористування 
та охорони навколишнього середовища». У 2021 р. 
йому присвоєно вчене звання професора.

Основні наукові інтереси А. М. Москаленка зо-
середжені на питаннях економіки природокорис-
тування, зокрема розробки теоретичних, мето-
дологічних засад і прикладних положень у сфері 
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формування ефективного використання сіль-
ськогосподарських земель та сталого розвитку 
АПК, біологізації сільськогосподарського вироб-
ництва. 

З ім’ям А. М. Москаленка пов’язано станов-
лення та розвиток такого напряму економіки 
природокористування як економіка застосування 
засобів біологізації. Його актуальною розробкою 
є економічне обґрунтування необхідності пере-
гляду наявних стратегій застосування мінераль-
них (азотних) добрив з метою підвищення ефек-
тивності використання сільськогосподарських 
земель під час вирощування сільськогосподар-
ських культур. А. М. Москаленком здійснено на-
укове обґрунтування застосування різних типів 
сівозмін для зони Полісся, які дають змогу отри-
мати як позитивний баланс гумусу, так і еконо-
мічний ефект від їх запровадження.

Ним розроблено та впроваджено у практику 
методичний підхід застосування штрафних санк-
цій до господарюючих суб’єктів за порушення 
агротехніки вирощування окремих сільськогоспо-
дарських культур, з урахуванням рівня віднов-
лення вмісту поживних речовин у ґрунті та вели-
чини їх прибутковості відносно озимої пшениці.

У складі авторського колективу А. М. Моска-
ленко приймав участь у розробленні наукових ос-
нов формування та оцінки еколого-економічної 
ефективності моделей органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції в умовах Полісся 
та досліджує еколого-економічну ефективність 
систем удобрення в сівозмінах органічного ви-
робництва і теоретичні та практичні аспекти роз-
витку дорадництва.  

Анатолій Михайлович є керівником завдань 
першого та другого рівня за ПНД НААН «Сіль-
ськогосподарська мікробіологія».

У науковому доробку А. М. Москаленка 

176 наукових, науково-методичних та навчаль-
но-методичних праць, з яких дві монографії та 
три навчальні посібники. Отримано два автор-
ські свідоцтва.

Є членом редакційних колегій міжнарод-
ного фахового видання «Agricultural and Resource 
Economics: International Scientific E-Journal», нау-
ково-практичного журналу «Збалансоване приро-
докористування», міжвідомчого наукового збір-
ника «Сільськогосподарська мікробіологія» та 
головним редактором періодичного науково-по-
пулярного видання «Чернігівщина аграрна». Він 
керівник секції науково-інноваційного розвитку 
АПК Чернігівської області Північного міжрегіо-
нального наукового центру НААН.

А. М. Москаленко нагороджений Почесними 
грамотами Міністерства освіти і науки (2002 р.), 
Міністерства аграрної політики (2004, 2005 рр.), 
Президії НААН (2013, 2016, 2016 рр.), Президії 
Спілки економістів України (2017 р.), знаком Мі-
ністерства освіти і науки «Відмінник освіти Укра-
їни» (2003 р.), відзнакою Міністерства аграрної 
політики «Знак пошани» (2008 р.) Має почесне 
звання «Заслужений економіст України» (2018 р.).


