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НААН України
Народився 24 червня 1949 р. на Тернопільщині. За фахом —
землевпорядник, у 1973 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію
за спеціальністю «Землеустрій», увійшовши в історію землевпорядної науки як перший на території колишнього Радянського
Союзу районний землевпорядник — кандидат наук. Докторську
дисертацію захистив у 1995 р. за спеціальністю «Економіка землекористування». В 1999 р. обраний членом-кореспондентом
НАН України за спеціальністю «Землевпорядкування». Вчене
звання професора кафедри землевпорядного проектування
Національного аграрного університету йому присвоєно в 2002 р.
Робота А. М. Третяка завжди сповнена наукових творчих пошуків,
активної законодавчої, нормотворчої діяльності. За час багаторічної
праці обіймав такі посади: старший, головний інженер-землевпорядник Муровано-Куриловецького районного управління сільського
господарства Вінницької області (з 1973 р.); головний інженер
(з 1987 р.), директор (з 1990 р.) Чернівецького філіалу Інституту землеустрою Української академії аграрних наук; перший заступник голови
Державного комітету України по земельних ресурсах України (1996–
2000, 2008–2009); віце-президент Національної академії аграрних
наук України (з 2001 р.); академік-секретар Відділення економіки та
земельних відносин НААН (2005–2008). У 2010 р., у складі Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства
екології та природних ресурсів України, створив та очолив Навчальнонауковий інститут економіки та екології природокористування.
Є фундатором наукової школи з економіки землекористування
та землевпорядкування, розробником новітньої теорії землеустрою. За 44 років старанної праці у сфері землевпорядкування
має чимало публікацій: понад 500 наукових робіт, з них 51 монографія, 19 навчальних посібників, підручників, 80 методичних і навчальних робіт, 37 авторських свідоцтв, 57 законодавчих і нормативних
актів. Серед наукових розробок А. М. Третяка, на які видані свідоцтва про реєстрацію авторського права, фундаментальними є такі:
– «Основні положення концепції розвитку земельної реформи
в Україні» (№ 3227 від 11.07.2000 р.);
– «Концепція та наукові принципи консервації деградованих
і малопродуктивних угідь України» (№ 753 від 06.03.2001 р.);
– «Концепція оцінки земель в Україні» (№ 7709 від
09.06.2003 р.);
– «Концептуальні положення державного земельного кадастру
в Україні» (№ 7334 від 27.03.2003 р.);
– «Методи оцінки вартості права постійного користування
землею для відображення його в бухгалтерському обліку»
(№ 9599 від 19.03.2004 р.);
– «Метод еколого-економічної класифікації придатності земель для вирощування основних сільськогосподарських
культур» (№ 9598 від 19.03.2004 р.);
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– «Концепція зонування земель України» (№ 26359 від
05.11.2008 р.);
– «Концепція єдиної системи нормативно-правових актів
у сфері державного земельного кадастру» (№ 26355 від
05.11.2008 р.);
– «Концепція системи стандартизації та нормування у сфері
охорони земель» (№ 26357 від 05.11.2008 р.);
– «Концепція єдиної системи нормативно-правових актів
у сфері землеустрою» (№ 26356 від 05.11.2008 р.);
– «Концепція класифікації типів землекористування, цільового
призначення, функціонального і дозволеного використання
земель» (№ 26358 від 05.11.2008 р.);
– «Класифікатор цільового призначення земельних ділянок та дозволеного використання земель за складом угідь»
(№ 34262 від 27.07.2010 р.);
– «Методика та порядок проведення екологічного аудиту землекористування в Україні» (№ 34261 від 27.07.2010 р.):
– «Методика економічної оцінки територій і об’єктів природно-
заповідного фонду» (№ 40019 від 07.09.2011р.).
– «Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування» (№ 50627 від 08.08.2013 р.);
– «Екологія землекористування: теоретико-методологічні
основи формування та адміністрування» (№ 50626 від
08.08.2013 р.).
Надзвичайно велика заслуга Антона Миколайовича полягає у забезпеченні практично всіх дисциплін з економіки
землекористування, землевпорядкування та новітньої теорії
землеустрою посібниками і підручниками. Підготовлено та видано 19 підручників і навчальних посібників, з них 17 — уперше
в Україні. Сьогодні вчений займається формуванням галузі земельних відносин, землеустрою, економіки землекористування
та земельного кадастру, а також відповідної наукової школи.
Підготував 13 кандидатів економічних наук і 3 докторів. Керує
написанням дисертацій 3 докторів і 5 кандидатів економічних
наук.
А. М. Третяк в 2005–2010 рр. входив до складу експертної ради з економічних наук Атестаційної комісії Міністерства
освіти і науки України. У 2009–2014 рр. працював у складі секції сільського господарства Комітету з державних премій України
в галузі науки і техніки. Протягом 2009–2017 рр. був членом
спеціалізованих вчених рад Національного університету біоресурсів і природокористування України та Національного університету «Львівська політехніка».
Активний популяризатор наукових знань. Заснував і був головним редактором журналу «Землевпорядний вісник» (з 1997 р.).
Ініціював створення журналу «Землевпорядкування» (з 2001 р.),
де обіймав посаду заступника головного редактора. У 2010–
2013 рр. працював головним редактором журналу «Земельне
право України». З 2011 р. — заступник головного редактора журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель».
Є визнаним в Україні громадським діячем. Протягом
1998–2010 рр. був головою Всеукраїнської громадської організації «Спілка землевпорядників України», яку знову
очолює з 2016 р. Головою Всеукраїнської громадської організації «Товариство садівників і городників України» обраний
у 2009 р.
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України
(2004), Почесною грамотою Президії Української академії
аграрних наук України (2004), Почесною відзнакою Президії
Української академії аграрних наук України (2007).

