
Ірина Миколаївна КРАВЧЕНКО

Обіймає  посаду  генерального директора  ДЕРЖАВНОГО  ПІДПРИЄМСТВА
“КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ  ЦЕНТР  СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ” з серпня 2015 року
Громадянство: України 
Число, місяць і рік народження: 19 квітня 1955 року
Місце народження: Україна, м. Херсон
Освіта: вища, Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, у 1977 році
Донецький інститут радянської торгівлі, у 1988 році
Науковий  ступінь,  вчене  звання:   доктор  філософії  в  галузі  державного
управління
Володіння мовами: українська, російська – вільно, англійська зі словником
Нагороди, почесні звання: “Заслужений працівник сфери послуг України” Указ
Президента України від 08.10.2007 № 949
Орден  княгині  Ольги  ІІІ  ступеня  Указ  Президента  України  від  28.06.2021
№ 274/2021
Стаж роботи на керівних посадах: 32 роки
Загальний стаж роботи: 42 роки

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

з 08.1974 по 08.1977 Херсонська середня школа № 32, старший піонервожатий;
з 08.1977 по 01.1979 Херсонська середня школа № 29, вчитель молодших 

класів; вчитель російської мови та літератури 4-10 класів;
з 01.1979 по 09.1982 Херсонський завод напівпровідникових приладів, 

вихователь дитячого садочку № 4;
з 10.1982 по 01.1985 Херсонський облпотребсоюз, інженер диспетчер відділу 

оперативно-диспетчерського управління; ревізор по  
контролю загального відділу; начальник загального 
відділу;

з 01.1985 по 12.1985 Управління торгівлі Херсонського облвиконкому, 
інспектор відділу організації торгівлі;

з 12.1985 по 12.1988 Суворівський райхарчоторг, начальник оргвідділу;
з 01.1989 по 03.1992 Виробничо-торговельне об’єднання їдалень при 

промислових підприємствах Суворівського району, 
директор;

з 03.1992 по 10.1993 Комерційно-підприємницька фірма “АГС”, заступник 
директора;

з 10.1993 по 05.1996 ТОВ з обмеженою відповідальністю “Кіра”, директор;
з 05.1996 по 07.1997 Херсонське обласне державне сільськогосподарське 

рибоводне підприємство, заступник директора з 
комерційних питань;

з 07.1997 по 10.1999 Державне підприємство торгова фірма “Садвинсервіс”, 



генеральний директор;
з 10.1999 по 11.2000 Херсонське обл. управл. з монополії на виробництво та 

обсяг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, 
заступник нач. управління; начальника управління;

з 11.2000 по 11.2001 Херсонське обласне управління державного регулювання 
виробництва та обігу алкоголю і тютюну, 
начальник управління;

з 11.2001 по 01.2004 Управління переробної промисловості і продовольства 
Херсонської облдержадміністрації, начальник управління;

з 01.2004 по 07.2005 Херсонське обласне управління у справах захисту прав 
споживачів, начальник управління;

з 07.2005 по 12.2007 Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої потреби, заступник директора 
департаменту у справах захисту прав споживачів у м. 
Києві; Головне Київське міське управління у справах 
захисту прав споживачів, перший заступник начальника; 
начальник;

з 12.2007 по 03.2009 Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики, перший заступник 
голови державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики;

з 03.2009 по 07.2009 Київське обласне управління у справах захисту прав 
споживачів, перший заступник начальника;

з 07.2009 по 02.2011 Головне Київське міське управління у справах захисту 
прав  споживачів,  виконувач  обов'язків  першого

заступника 
начальника; перший заступник начальника;

з 02.2011 по 04.2011 Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики, директор 
Департаменту споживчої політики;

з 08.2015 по ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” 
теперішній час генеральний директор


