
ВИПУСКНИКИ – ГОРДІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Учені-випускники ХСГІ – ХНАУ 

 

Амбросов Володимир Якович 

(1936–2014 рр.) 

Доктор економічних наук, професор. 

Харківський сільськогосподарський інститут 

ім. В.В. Докучаєва закінчив у 1958 р. 

У 1964 р. успішно захистив кандидатську 

дисертацію, а в 1991 р. − дисертацію на здобуття 

наукового степеня доктора економічних наук. 

Автор і співавтор понад 700 публікацій. Під його 

керівництвом захистили дисертації 19 аспірантів і 4 докторанти. 

Нагороджений п'ятьма медалями ВДНГ СРСР, дипломом 

ВДНГ України, медалями «За трудову доблесть», «Ветеран праці»,  

Почесною відзнакою Української академії аграрних наук, 

Почесною грамотою Міністра освіти і науки України, дипломом 

обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена», 

трудовою відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної 

політики України, дипломом за вагомий внесок у розвиток науки і 

техніки та інженерної справи Інженерної академії України.  

 

Андрусенко Григорій Олександрович  

(1939–2012 рр.) 

Кандидат економічних наук, професор. У 

1969 р. закінчив економічний факультет 

Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва й отримав спеціальність 

«вчений агроном-економіст».  

У 1975 р. захистив дисертацію і отримав 

учений ступінь кандидата економічних наук, а в 

1993 р. йому присвоєно вчене звання професора.  

Підготував чотири кандидати економічних наук. Має державні 

нагороди і відзнаки: медаль “За доблесный труд” (1970 р.), знак 

«Победитель социалистического соревнования 1976 года» (1977 р.), 

медаль «Ветеран труда» (1987 р.), знак «Ударник одиннадцатой 

пятилетки» (1985 р.), «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ 

ступеня (2006 р.), почесні грамоти Національної академії 

державного управління при Президентові України (2004, 2007 рр.) 



Анічин Леонід Михайлович 

(нар. 1930 р.) 

Доктор економічних наук, професор. У 

1953 р. закінчив агрономічний факультет 

Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва, отримавши спеціальність 

ученого агронома-селекціонера-насіннєзнавця. З 

1961 до 2015 рр. працював у ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва. Науковий ступінь доктора 

економічних наук отримав у 1992 р., а звання 

професора присвоєно в 1994 р. Учений має понад 80 наукових 

праць, підготував десять кандидатів наук. Основний напрям 

наукової діяльності Л.М. Анічина – методологія формування та 

ефективного використання матеріальних ресурсів в АПК. 

Значний внесок у розвиток економічного факультету 

Л.М. Анічін зробив перебуваючи на посаді декана факультету 

(1970-1977 рр.), а також завідувача кафедри економічної 

кібернетики (1977–1987 рр.). З 1990 до 2000 рр. він очолював 

спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
 

Бєсєдін Микола Олександрович  

(1929–2012 рр.) 

Доктор економічних наук, професор. У 

1965  р. під науковим керівництвом доктора 

економічних наук, професора К.Г. Телешека 

захистив кандидатську дисертацію, а у 1991 р. - 

дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. Автор понад 

200 праць, його прізвище викарбувано в 

Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» на 

стелі видатних учених, що внесли помітний вклад у розвиток 

науки. Нагороджений трьома медалями «За Перемогу у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»; за відмінні успіхи у роботі 

нагрудними знаками «Вища школа» і «Відмінник аграрної освіти і 

науки»; трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики 

України «Знак Пошани»; дипломом і стипендією імені М.І. Туган-

Барановського. 



Брюховецький Іван Миколайович 

(нар. 1936 р.) 

Кандидат економічних наук, професор.  

У 1958 р. закінчив економічний факультет 

Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва, одержав спеціальність 

«вчений агроном-економіст». 

У 1968 р. захистив кандидатську 

дисертацію, у 1991 р. одержав вчене звання 

професора. 

Опублікував понад 200 наукових праць та шість навчальних 

посібників з грифом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України. Підготував шість кандидатів економічних 

наук. 

З 1997 р. і по теперішній час – радник ректора Сумського 

національного аграрного університету, заслужений працівник 

народної освіти України, нагороджений відзнакою «Відмінник 

аграрної освіти і науки» І ступеня. 

 

Варченко Ольга Миронівна 

(нар. 1965 р.) 

Доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової та інноваційної діяльності 

Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

Вищу освіту здобувала у Харківському 

сільськогосподарському інституті 

ім. В.В. Докучаєва, який закінчила у 1987 р. за 

спеціальністю «економіст-організатор сільсько- господарського 

виробництва». 

У 1993 p. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук, а у 2005 р. – докторську дисертацію. 

Нагороджена почесною грамотою Міністерства аграрної 

політики України, їй присвоєно звання «Заслужений працівник 

вищої освіти України». Під її керівництвом захищено три 

докторські та одинадцять кандидатських дисертацій. 

 

 

 



Гончаренко Оксана Григорівна 

(нар. 1967 р.) 

Доктор економічних наук, професор, 

начальник кафедри економіки та соціальних 

дисциплін Академії державної пенітенціарної 

служби. У 1995 р. закінчила Харківський 

державний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Аграрний 

менеджмент». 

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка 

сільського господарства і АПК. У 2011 р. отримала вчене звання 

доцента кафедри економіки та менеджменту. У 2016 р. захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. У 2019 році отримала вчене звання 

професора. 

Наукову діяльність спрямовує на вивчення соціальної та 

економічної ефективності функціонування пенітенціарної системи 

України. Автор понад 150 наукових публікацій. 

 

Гуторов Андрій Олександрович 

(нар. 1987 р.) 

Доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу організації менеджменту, 

публічного управління та адміністрування 

Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» НААН України. 

У 2009 р. з відзнакою закінчив факультет 

менеджменту і економіки Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.  

У 2011 р. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь 

кандидата економічних наук, учене звання старшого наукового 

співробітника отримав у 2014 р., а у 2018 р. захистив дисертаційну 

роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.  

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, у 

т.ч. чотирьох одноосібних монографій. Під його керівництвом 

захищено дві кандидатські дисертації. Нагороджений золотою 



медаллю виставки «Агро-2014», дипломом ІІ ступеня Президії 

Національної академії аграрних наук України та ін. 

 

Гуторов Олександр Іванович 

(нар. 1961 р.) 

Доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва. У 1978–1983 рр. 

навчався на економічному факультеті 

Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва, який закінчив з відзнакою. 

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 2010 р. – 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук. 

Є автором понад 245 наукових та навчально-методичних 

праць, під його керівництвом захищено 10 кандидатських 

дисертацій. У 2006 р. став лауреатом обласного конкурсу «Вища 

школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Декан факультету». 

У 2009 р. його нагороджено трудовою відзнакою «Знак Пошани», у 

2011 р. –  «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня.  

 

Здоровцов Олександр Іванович 

(1928 - 2013 рр.)  

Доктор економічних наук, професор. Вищу 

освіту одержав у Харківському сільськогоспо-

дарському інституті ім. В.В. Докучаєва. 

Протягом 1954–1963  рр. підготував і захистив 

кандидатську дисертацію, а в 1974 р. - 

дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. У період з 1973 по 

1995 рр.. працював ректором Уманського 

сільськогосподарського інституту.  

Олександр Іванович створив наукову школу підготовки 

економічних кадрів, підготував 16 кандидатів і докторів наук. У 

2004 р. йому присвоєно звання заслуженого професора Уманського 

державного аграрного університету, у березні цього року він був 

призначений радником ректора УДАУ. 

Нагороджений орденом Дружби народів, Почесною грамотою 



Президії Верховної Ради України, медалями, є заслуженим 

працівником вищої школи України. 

 

Калінчик Микола Володимирович 

(нар. 1949 р.) 

Доктор економічних наук, професор.  

У 1972 р. закінчив Харківський сільськогоспо-

дарський інститут ім. В.В. Докучаєва за 

спеціальністю «Економіка та організація 

сільського господарства». З 1978 р. – кандидат 

економічних наук. У 1998 р. захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

Під науковим керівництвом Миколи Володимировича вісім 

аспірантів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук. Ученим опубліковано більше 250 

друкованих праць, у т.ч. 14 монографій, брошури, ряд методик, 

нормативних і керівних матеріалів та рекомендацій. 

Нагороджено почесними грамотами Міністерства аграрної 

політики України (2005 р.), НААН України (2009 р.). почесною 

грамотою та нагрудним знаком Кабінету Міністрів України 

(2009 р.). 

 

Кісіль Микола Іванович  

(нар. 1947 р.)  

Кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник, заслужений економіст 

України, завідувач відділу інвестицій 

Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ»).  

У 1965 - 1970 рр. навчався на економічному 

факультеті Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В.В. Докучаєва. У 1978 р. закінчив 

аспірантуру в ННЦ «ІАЕ» і в 1979 р. захистив кандидатську 

дисертацію. 

Трудова діяльність Миколи Івановича пов’язана з ННЦ «ІАЕ» 

з 1975 р. до сьогодні: був аспірантом, молодшим науковим 

співробітником, старшим науковим співробітником, завідувачем 

сектора, заступником завідувача відділу, завідувачем відділу. 



Працював викладачем і науковцем у ряді вищих навчальних 

закладів і наукових установ за сумісництвом. 

Член учених рад ННЦ "ІАЕ" та Інституту експертизи сортів 

рослин, робочих груп Мінагропроду України, Фонду державного 

майна України та НААН України. Під керівництвом ученого 

захищено 19 кандидатських дисертацій. Автор понад 320 

опублікованих наукових праць. 

 

Коваленко Юрій Сергійович 

(1937–2009 рр.) 

Доктор економічних наук, професор. Вищу 

освіту здобув у Харківському сільськогоспо-

дарському інституті ім. В.В. Докучаєва на 

економічному факультеті за спеціальністю 

«Економіка і організація сільського 

господарства». У 1959 р. отримав кваліфікацію 

вченого агронома-економіста.  

У 1968 р. захистив кандидатську 

дисертацію, у 1991 р. - дисертацією на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. Працював на посадах наукового та 

науково-педагогічного працівника в Харківському сільськогоспо-

дарському інституті, Київському інституті народного господарства, 

Інституті аграрної економіки. 

Учений одноосібно та в співавторстві опублікував близько  

200 наукових праць, у т.ч. монографії, підручники, брошури, статті 

в наукових виданнях, схвалені органами господарського управління 

АПК методичні рекомендації. Підготував п’ять кандидатів 

економічних наук. 

 

Криворучко Віктор Іванович 

(1936–2003 рр.) 

Доктор економічних наук, професор. 

У 1959 р. закінчив економічний факультет 

Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В. В. Докучаєва і здобув кваліфікацію 

«ученого агронома-економіста».  

У 1967 р. захистив кандидатську 

дисертацію, у 1995 р. на вченій раді Інституту 

аграрної економіки - докторську дисертацію. У 



1999 р. йому присвоєно вчене звання професора. 

Професор В.І. Криворучко підготував двох кандидатів і 

одного доктора економічних наук. Опублікував 125 наукових робіт. 

 

Латинін Микола Анатолійович  

(нар. 1968 р.)  

Доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри економічної 

політики та менеджменту Харківського 

регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України.  

У 1994 р. з відзнакою закінчив Харківський 

державний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка і управління в 

галузях АПК».  

З 1994 до 1997 рр. навчався в аспірантурі Інституту 

тваринництва УААН, захистив кандидатську дисертацію. У 2006 р. 

закінчив докторантуру і захистив докторську дисертацію. 

Учений опублікував понад 160 наукових і навчально-

методичних праць, підготував 11 кандидатів наук. Нагороджений 

почесною грамотою НАДУ при Президентові України (2009 р.), 

дипломами XII та ХVI обласного конкурсу «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець» і «Завідувач 

кафедри» та ін. 

 

Лозинська Тамара Миколаївна 

(нар. 1956 р.) 

Доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Полтавської 

державної аграрної академії. 

У 1978 р. закінчила Харківський сільсько-

господарський інститут ім. В.В. Докучаєва за 

спеціальністю «Економіка та організація 

сільськогосподарського виробництва». У 1996 р. захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук, у 2008 р. − докторську дисертацію. 

За весь період науково-педагогічної роботи опублікувала 



понад 220 наукових і навчально-методичних робіт. Під 

керівництвом Тамари Миколаївни підготовлено до захисту шість 

кандидатських та одну докторську дисертацію. 

Професора Т. М. Лозинську за сумлінну роботу і наукові 

здобутки нагороджена почесними грамотами Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, 

Полтавської державної аграрної академії та Полтавської обласної 

ради. 

Ломовських Людмила Олександрівна 

(нар. 1977 р.) 

Доктор економічних наук, професор ХНАУ, 

завідувач кафедри прикладної економіки і 

міжнародних економічних відносин Харківського 

національного агарного університету 

ім. В. В. Докучаєва. 

У 1994–1999 рр. навчалася на економічному 

факультеті Харківського державного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва, який закінчила з відзнакою. 

У 2003 р. захистила дисертацію на тему «Мотивація праці в 

сільськогосподарських підприємствах» і здобула науковий ступінь 

кандидата економічних наук. У 2018 р. захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.  

Людмила Олександрівна є автором понад 100 наукових і 

навчально-методичних праць. 

 

Лукінов Іван Іларіонович  

(1927–2004 рр.)  

Член президії Національної академії наук 

України, директор Інституту економіки НАНУ, 

широко відомий у багатьох країнах академік, 

учений світового рівня. 

У 1951 р. з відзнакою закінчив економічний 

факультет Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В.В. Докучаєва. У 1954 р. захистив 

кандидатську дисертацію.  

Академік І.І. Лукінов є автором близько 550 наукових праць. 

Під науковим керівництвом Івана Іларіоновича підготовлено до 

захисту 21 кандидатську і 10 докторських дисертацій. Ученого 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02llopsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02llopsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


обрано дійсним членом (академіком) восьми академій – 

Національної академії наук України (1976 р.), АН СРСР (1984 р.), 

Російської академії наук (1992 р.), ВАСГНІЛ (1973 р.), Російської 

академії сільськогосподарських наук (1992 р.), Української академії 

аграрних наук (1991 р.), Академії економічних наук України 

(1993 р.), Шведської Королівської академії сільського та лісового 

господарства (1975 р.).  

Наукові здобутки академіка І.І. Лукінова відзначено 

урядовими нагородами: орденом Леніна, двома орденами 

Трудового Червоного Прапора, трудовою відзнакою «Знак 

Пошани», медалями. 
 
 

Македонський Анатолій Васильович 

(нар. 1937 р.)  

Кандидат економічних наук, професор. У 

1960 р. закінчив економічний факультет 

Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Вчений 

агроном-економіст».  

Під керівництвом заслуженого діяча науки 

України, доктора економічних наук, професора 

К.Г. Телешека підготував і в 1968 р. захистив 

кандидатську дисертацію. У 1970 р. А.В. Македонському 

присвоєно вчене звання доцента, а в 1992 р. − професора кафедри 

організації сільськогосподарського виробництва.  

Підготував 19 кандидатів економічних наук. Опублікував 

більше 170 наукових праць. 

Анатолій Васильович має такі нагороди і відзнаки: «Diploma 

de Merito» уряду Республіки Куба (1964 р.); почесну грамоту ЦК 

ВЛКСМ СРСР «За добросовестный и самоотверженный труд по 

оказанию практической помощи в развитии социалистического 

сельского хозяйства Республики Куба»; знак «Победитель 

социалистического соревнования 1976 года» (1977 р.), медаль 

«Ветеран труда» (1987 р.), знак «Ударник одиннадцатой 

пятилетки» (1985 р.), «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ 

ступеня (2006 р.), похвальні грамоти обласних і районних 

організацій, ректорату і профкому університету. 

 



Мартьянов Віктор Павлович 

(1938–2007 рр.)  

Доктор економічних наук, професор. У 

1961 р. з відзнакою закінчив агрономічний 

факультет Харківського сільськогоспо-

дарського інституту ім. В.В. Докучаєва. У 1972 

р. захистив кандидатську дисертацію під 

керівництвом заслуженого діяча науки, 

професора К.Г. Телешека, у 1994 р. – 

дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

Опублікував понад 120 наукових і навчально-методичних 

робіт, зокрема монографії, один одноосібний навчальний посібник 

та вісім - у співавторстві. Під керівництвом Віктора Павловича 

підготовлено і захищено сім дисертацій на здобуття наукового 

степеню  кандидата економічних наук. 

Нагороджений трьома відзнаками Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, медаллю «Ветеран праці», 

численними грамотами міністерств і відомств України, ветеран 

праці. 

 

Мельниченко Олександр Анатолійович 

(нар. 1968 р.) 

Доктор наук з державного управління, 

професор, кафедри громадського здоров’я та 

управління охороною здоров’я і культурології 

Харківського національного медичного 

університету. У 1994 рр. з відзнакою закінчив 

економічний факультет Харківського сільсько-

господарського інституту ім. В.В. Докучаєва. 

У 1999 р. захистив кандидатську 

дисертацію, у 2010 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеню 

доктора наук з державного управління. Олександр Анатолійович 

автор (співавтор) понад 190 наукових і навчально-методичних 

праць, підготував одного кандидата наук. 

 

 

 

 



Михайлова Любов Іванівна  

(нар. 1953 р.)  

Доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту зовнішньо-

економічної діяльності та євроінтеграції 

Сумського національного аграрного 

університету. У 1985 р. закінчила 

Харківський сільськогосподарський інститут 

ім. В.В. Докучаєва та отримала спеціальність 

«Економіст-організатор сільськогосподар-

ського виробництва». 

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2004 р. 

здобула ступінь доктора економічних наук. Під керівництвом 

Любові Іванівни підготовлено та успішно захищено 16 

кандидатських та одну докторську дисертацію. 

Професор Л.І. Михайлова неодноразово отримувала 

міжнародні гранти на наукові стажування за кордоном, її 

нагороджено грамотами Мінагрополітики, МОН, вищим знаком 

Міністерства освіти та науки України «Петро Могила». 

Л.І. Михайловій присвоєно звання «Заслужений працівник освіти 

України». 

 

Москаленко Анатолій Михайлович 

(нар. у 1966 р.) 

Доктор економічних наук, доцент, академік 

Академії економічних наук України, заслужений 

економіст України, провідний учений відділення 

аграрної економіки і продовольства НААН, 

голова Чернігівського обласного правління 

Спілки економістів України, член правління 

СЕУ, керівник Чернігівської регіональної 

науково-координаційної секції Північного 

міжрегіонального наукового центру НААН, директор Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН України. 

У 1990 р. закінчив Харківський сільськогосподарський 

інститут ім. В.В. Докучаєва. У 1995 р. захистив кандидатську 

дисертацію, у 2015 р. − докторську дисертацію.  

Дослідження науковця знайшли відображення у понад 175 



наукових працях, він керує підготовкою аспірантів. 

А.М. Москаленко неодноразово отримував міжнародні гранти 

на наукові стажування за кордоном, нагороджений почесними 

грамотами МОНу, Мінагрополітики, Президії НААН, відзнакою 

МОНу «Відмінник освіти України», відзнакою Мінагрополітики 

«Знак пошани». 

 

Муковоз Володимир Олександрович 

(1935–2011 рр.) 

Кандидат економічних наук, професор. У 

1963 р. закінчив економічний факультет 

Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В.В. Докучаєва. У 1971 р. 

захистив кандидатську дисертацію.  

Автор близько 100 наукових та науково-

методичних праць. Створив наукову школу з 

проблем розвитку овочево-продуктового підкомплексу України в 

умовах ринку, підготував шість кандидатів економічних наук. 

Нагороджений нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі». 

 

Олійник Таміла Іванівна  

(нар. 1960 р.) 

Доктор економічних наук, професор кафедри 

прикладної економіки і міжнародних економічних 

відносин Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. У 1982 р. 

закінчила Харківський сільськогосподарський 

інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 

«Бухгалтерський облік і аналіз господарської 

діяльності у сільському господарстві». 

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 2010 р. − 

докторську. Результати досліджень Т.І. Олійник відображено у 

понад 150 наукових працях. Вона підготувала до захисту вісім 

здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук та 

одного доктора наук. 

Професора Т.І. Олійник нагороджено почесним знаком 

Міністерства аграрної політики «Відмінник аграрної освіти і 

науки» ІІІ ступеня, почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України та ін. 



Онищенко Олексій Мусійович 

(1928–2006 рр. ) 

Доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України. Навчався на 

економічному факультеті Харківського 

сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва. У 1955 р. захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук, у 1973 р. − 

докторську дисертацію.  

У 1990 р. обраний академіком НАНУ, що стало визнанням 

його особливих заслуг в аграрно-економічній науці. Наукові 

надбання О.М. Онищенка широко застосовуються у сільському 

господарстві. 

Керував підготовкою 7 докторів і 40 кандидатів наук. Автор 

близько 340 праць. Має велику кількість нагород і грамот різних 

рівнів. 

 

Полтавський Юрій Андрійович 

(1942–2007 рр.)  

Доктор економічних наук, професор. Після 

закінчення у 1964 р. ХСГІ ім. В.В. Докучаєва за 

спеціальністю «Агроном-насіннєвод» без відриву 

від виробництва успішно захистив дисертацію і в 

1974 р. отримав учений ступінь кандидата 

економічних наук, а у 2003 р. захистив 

докторську дисертацію. 

Наукові публікації професора становлять 

110 найменувань. Під його керівництвом захистили кандидатські 

дисертації два здобувачі.  

Багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність 

Ю.А. Полтавського було відзначено «Знаком Пошани» та багатьма 

почесними грамотами, дипломами, преміями. 

 

 

 

 

 

 



Сатир Лариса Михайлівна 

(нар. 1961 р.) 

Доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Білоцерківського 

національного аграрного університету. У 

1983 р. закінчила Харківський сільськогоспо-

дарський інститут ім. В.В. Докучаєва та 

отримала спеціальність «Економіст-

організатор сільськогосподарського виробництва». У 1998 р. 

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук, у 2013 р. − на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук. 

Опублікувала 90 наукових праць. Є членом спеціалізованої 

Вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, з 

2016 р. − академік Академії економічних наук України. Пройшла 

стажування із курсу «Economics» the title of the Workis «Modern 

Methods of Business Processes managementin the Organization». 

 

Сєвідова Ірина Олександрівна 

(нар. 1977 р.) 

Доктор економічних наук, доцент кафедри 

маркетингу і медіакомунікацій Харківського 

національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра 

Василенка. У 2003 р. закінчила Харківський 

національний аграрний університет 

ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю 

«Менеджмент організацій». 

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 2018 р. − 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук. З 2012 по 2018 рр. працювала на кафедрі прикладної 

економіки та міжнародних економічних відносин Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 

Результати досліджень науковця знайшли відображення у 

понад 100 наукових працях. Доцент І.О. Сєвідова нагороджена 

грамотою Верховної ради України та золотою медаллю виставки 

«Агро-2014». 

 



Соловйов Микола Федорович 

(1938–2013 рр.) 

Кандидат економічних наук, професор. У 

1961 р. закінчив економічний факультет 

Харківського сільськогосподарського 

інституту ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 

«Економіка і організація сільського 

господарства». У 1968 р. захистив 

кандидатську дисертацію. Звання професора 

кафедри організації виробництва та агробізнесу 

одержав у 1992 р.  

Підготував 17 кандидатів економічних наук, опублікував 

понад 150 наукових праць та понад 100 навчально-методичних 

розробок. 

Має значну кількість нагород і відзнаки, основними з них є 

ювілейна медаль «За доблестный труд», медаль «Ветеран труда», 

відзнака «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня та ін.  

 

 

 

Статівка Наталія Валеріївна 

(нар. 1971 р.) 

Доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці Харківського 

регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України. У 1994 р. закінчила з 

відзнакою економічний факультет Харківського 

державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 

У жовтні 2003 р. отримала науковий ступінь кандидата 

економічних наук, а у 2011 р. захистила докторську дисертацію. 

Під її керівництвом підготовлено одного кандидата наук з 

державного управління. Є автором 70 науково-методичних праць, 

неодноразово нагороджувалася дипломами обласного конкурсу 

«Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінаціях «Викладач 

фундаментальних дисциплін», «Викладач професійно орієнтованих 

дисциплін» та ін.  



Степаненко Іван Хомич 

(1936–2004 рр.) 

У 1959 р. закінчив Харківський 

сільськогосподарський інститут 

ім. В.В. Докучаєва за фахом ученого агронома-

економіста. 

У 1966 р. захистив кандидатську, а у 1991 р. 

− докторську дисертації.  

Науковий доробок ученого становить 

понад 200 опублікованих за матеріалами досліджень наукових 

праць. Підготував чотирьох кандидатів наук. Протягом 10 років був 

постійним членом Варшавського форуму країн Центральної і 

Східної Європи, активним учасником міжнародної групи Везле (за 

назвою міста в Бургундії у Франції), яка об’єднує науковців більше 

170 країн і за рішенням ЮНЕСКО стала надбанням людства щодо 

його захисту. 

 

Строченко Наталія Іванівна 

(нар. 1962 р.) 

Кандидат економічних наук, професор, 

декан факультету менеджменту і економіки 

Сумського національного аграрного 

університету. У 1984 р. закінчила Харківський 

сільськогосподарський інститут 

 ім. В.В. Докучаєва. 

Маючи великий виробничий досвід, у 1996 

р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. У 1997 р. прийнята на посаду доцента кафедри 

статистики, маркетингу та аналізу господарської діяльності СНАУ, 

де до цього часу здійснює свою трудову діяльність, 

пропрацювавши на посадах: декана економічного факультету, 

завідувача кафедри економіки АПК, завідувача кафедри економіки і 

контролінгу та завідувача кафедри економіки. 

У 2016 р. отримала вчене звання професора кафедри 

економіки. Є науковим керівником робіт аспірантів і має більше 

150 наукових праць. 

 

 



Суска Анастасія Анатоліївна  

(нар. 1988 р.) 

Доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри деревооброблювальних 

технологій та системотехніки лісового 

комплексу Харківського національного 

технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка.  

У 2010 р. закінчила Харківський 

національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка підприємства». 

У 2013 р. захистила кандидатську, а у 2019 р. − докторську 

дисертації. результати Досліджень науковця відображено в понад 

80 наукових працях. 

Нагороджена Почесною грамотою Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації та подякою 

Харківської обласної ради за високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти. 

 

 

Ульянченко Олександр Вікторович  

(нар. 1954 р.) 

Доктор економічних наук, професор, 

ректор Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва. У 1977 р. з 

відзнакою закінчив Харківський 

сільськогосподарський інститут 

ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка 

та організація сільського господарства».  

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук, у 2008 р. здобув науковий ступінь 

доктора економічних наук. 

Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних 

праць, підготував 34 кандидати та 10 докторів економічних наук. 

Має велику кількість нагород та відзнак, зокрема медаль «За 

трудовое отличие», відзнаку «Відмінник аграрної освіти та науки» 

І, ІІ та III ступенів, «Знак Пошани» та ін.  

 

 



Ульянченко Юрій Олександрович  

(нар. 1979 р.) 

Доктор наук з державного управління, 

професор кафедри економічної політики та 

менеджменту Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної 

академії державного управління при 

Президентові України. У 2001 р. закінчив 

Харківський державний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій». 

У 2005 р. захистив кандидатську, а у 2014 р. − докторську 

дисертацію. Результати досліджень науковця відображено в понад 

100 наукових працях. 

Дипломант обласних конкурсів «Вища школа Харківщини – 

кращі імена» у номінації «Молодий науковець», нагороджений 

грамотою Головного управління освіти і науки Харківської 

обласної державної адміністрації, подякою Харківського міського 

голови за добросовісну плідну працю, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у розвиток науки Харківського регіону. 

 

Шиян Віктор Йосипович 

(нар. 1936 р.) 

Кандидат економічних наук, професор. У 

1960 р закінчив економічний факультет 

Харківського сільськогосподарського інституту 

ім. В.В. Докучаєва з відзнакою. У 1967 р. 

В.Й. Шиян захистив кандидатську дисертацію, у 

1969 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а 

у 1989 р. – професора.  

Автор понад 250 наукових праць. 

Підготував більше 50 кандидатів економічних наук, 10 з них 

захистили докторські дисертації. 

Віктор Йосипович більше 50 років присвятив Харківському 

національному аграрному університету ім. В.В. Докучаєва, 

працюючи на посадах асистента, викладача, доцента, декана 

факультету та проректора, у тому числі 35 років був завідувачем 

кафедри. Має велику кількість нагород, дипломів, грамот. 

 

 



ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ, КЕРІВНИКИ ОРГАНІВ ВЛАДИ, 

УСТАНОВ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Божко Іван Карпович 

(нар.1925 р.) 

Народився 11 вересня 1925 р. на хуторі 

Червоне озеро Куйбишевського району 

Запорізької області у сім’ї селянина-бідняка. У 

1945–1949 рр. служив у Радянській Армії. Після 

демобілізації почав працювати в колгоспі імені 

Ілліча Куйбишевського району Запорізької 

області. У 1950 р. закінчив тримісячні курси 

колгоспних рахівників. Виконував обов’язки голови ревізійної 

комісії колгоспу і секретаря комсомольської організації. Із січня по 

жовтень 1951 р. працював бригадиром рільничої бригади колгоспу 

імені Ілліча. 

У 1951–1954 рр. Божко І. К. навчався в Запорізькій середній 

сільськогосподарській школі з підготовки голів колгоспів. Був 

обраний головою колгоспу імені  Свердлова Куйбишевського 

району Запорізької області.  

У 1955–1960 рр. навчався на факультеті економіки і 

організації сільськогосподарського виробництва ХСГІ ім. В.В. 

Докучаєва. Після закінчення інституту Іван Карпович очолював 

різні ділянки сільськогосподарського виробництва і всюди досягав 

вагомих результатів. За високі показники у виробництві 

сільськогосподарської продукції йому присвоєно звання Героя 

Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і медалі «Золота 

Зірка». 

 
Ванін Дмитро Юхимович 

(нар. 1928 р.) 

Відомий економіст, доктор 

економічних наук, професор. Народився 6 

вересня 1928 р. у с. Щегольок Бєловського 

району Курської області в селянській сім’ї. У 

1944–1947 рр. навчався в Кучерівському 

сільськогосподарському технікумі, який 

закінчив з відзнакою; у 1947–1952 рр. − на 

економічному факультеті Харківського 



сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва, який теж 

закінчив з відзнакою. Працював викладачем економіки Курської 

обласної школи керівних кадрів колгоспів, головним агрономом 

Лукашівської МТС, потім головним агрономом колгоспу «Родина 

Хрущова» (Курська 

область) і одночасно навчався в аспірантурі, проводив досліди, 

займався вдосконаленням внутрішньо-господарського розрахунку. 

У 1961–1965 рр. працював викладачем, доцентом, завідувачем 

кафедри економіки сільського господарства, деканом 

агрономічного факультету Курського СГІ.  

У 1964 р. у Московській сільськогосподарській академії імені 

К. А. Тимірязєва Дмитро Юхимович захистив кандидатську 

дисертацію на тему: «Обоснование структуры использования 

пашни». У 1971 р. - докторську дисертацію «Экономика и 

организация производства сахарной свеклы в Российской 

Федерации». У 1974–1988 рр. учений був директором ВНДІ захисту 

ґрунтів від ерозії. Із 1988 до 1990 рр. працював завідувачем 

кафедри організації сільськогосподарського виробництва 

Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. 

Наукові дослідження Ваніна Д. Ю. характеризуються 

широким діапазоном інтересів. Як економіст він досліджував 

господарський розрахунок, оплату праці в господарствах і 

підрозділах, форми організації сільськогосподарського 

виробництва; сформулював рекомендації щодо організації річного 

колективного підряду в механізованих бригадах у землеробстві і 

поглиблений господарський розрахунок з оплатою за валовим 

прибутком. Як агроном дослідив технології виробництва коноплі, 

цукрового буряку, озимої пшениці, кукурудзи, їх суміщення; дав 

оцінку якості польових робіт, сформулював вимоги до розробки 

систем землеробства. 

Ванін Д. Ю. опублікував 234 наукових праці, у тому числі 

монографії «Экономика производства сахарной свеклы», 

«Организация и оплата труда в свекловодстве», «Водная эрозия и 

борьба с ней» (у співавторстві).  

Як директор ВНДІ захисту ґрунтів від ерозії Ванін Д. Ю. 

представляв в Австрії, Франції, Болгарії, Чехословаччині, НДР 

вітчизняну аграрну науку на міжнародних форумах учених із 

захисту еродованих земель  

Батьківщина високо оцінила внесок Дмитра Юхимовича 



Ваніна в аграрну науку й освіту: йому було присвоєно звання Героя 

Соціалістичної Праці, нагороджено двома золотими, срібною і 

бронзовою медалями ВДНГ СРСР, грамотами і відзнаками. 

 

Гревцов В’ячеслав Дмитрович 

(нар. 1935 р.) 

Народився 28 вересня 1935 року в місті 

Макіївка Донецької області. Після 

закінчення семи класів вступив в 1951 році 

до Донецького сільськогосподарського 

технікуму, який закінчив з відзнакою у 1955 

році. У подальшому – служба в рядах 

збройних сил, праця агрономом відділку в 

радгоспі і знову навчання на економічному 

факультеті Харківського сільськогосподарського інституту в 1958-

1963 рр., який закінчує з відзнакою. 

Наступні шість років Гревцов  В. Д. працює в радгоспах 

Миколаївської і Київської областей, зарекомендувавши себе як 

фахівця високого рівня і 

умілого організатора. Тож логічним було затвердження його в 1969 

році заступником директора, начальником планового економічного 

відділу Дарницького спеціалізованого тресту овочево-молочних 

радгоспів. І на цій посаді В.Д. Гревцов зарекомендував себе з 

найкращого боку, що слугувало підставою для переводу його на 

посаду заступника начальника головного планово-економічного 

управління Міністерства радгоспів України. У 1981 році В.Д. 

Гревцов призначається начальником Головного планово-

економічного управління Міністерства продовольчого господарства 

України. 

У 1986 р. відбулося чергове призначення – на посаду 

начальника головного управління планування, економічного і 

соціального розвитку галузей АПК, члени колегії Держагропрому 

України. Про складність і відповідальність завдань, які доводилося 

вирішувати на цій посаді, свідчить той факт, що до складу 

Держагропрому увійшли всі господарства, установи та наукові 

заклади, вісім міністерств та відомств сільськогосподарського 

напряму. У 1992 р. відбулося нове призначення  - на посаду 

заступника Міністра сільського господарства і продовольства 

України. 



На цій посаді в 1996 році В.Д. Гревцов завершив свій 

трудовий шлях займаючись питаннями прогнозування, економіки 

та аналізу, фінансування, бухгалтерського обліку і звітності, 

контрольно-ревізійної роботи, юридичного забезпечення, 

зовнішньо - економічних зв’язків інформаційно – обчислювального 

забезпечення, організації та оплати праці, реформування АПК. 

Очолював комісію Міністерства з проведення та 

запровадження науково-економічних розробок в агропромисловому 

комплексі України. В.Д. Гревцов автор понад 40 наукових праць. 

Понад 16 років входив до складу колегій Міністерств, є державним 

службовцем другого рангу. Нагороджений орденом Пошани, 

трьома медалями, знаком Пошани Міністерства сільського 

господарства і продовольства. 

 

Есін Станіслав Вікторович 

(1935-1993 рр.) 

Народився 15 вересня 1935 р. у місті 

Донецьк в сім’ї службовця. В 1951-1955 рр. 

навчався в Донецькому 

сільськогосподарському технікумі, який 

закінчив з відзнакою і отримав право вступу до 

вищого навчального закладу. В якості такого 

закладу було обрано Харківський 

сільськогосподарський інститут, а за 

рекомендацією на той час декана економічного 

факультету саме цей факультет. У період навчання (1955-1960 рр.) 

проявив себе як лідер молоді, а також відзначався великим потягом 

до набуття знань 

Після закінчення інституту з відзнакою працює економістом 

радгоспу «Бешевський» Донецької області і уже в 1962 році 

обирається замісником голови виконкому Старобешівського 

району районної Ради народних депутатів Донецької області. Потім 

працює секретарем Донецької сільської ради профспілок.  

У подальшому переходить на партійну роботу і довгий час 

працює на посаді завідуючого сільськогосподарським відділом 

Донецького оболкома партії.  

Невичерпна енергія, діловитість, відчуття нового, націленість 

на допомогу підлеглим у вирішенні поставлених завдань на посаді 

голови агропромислового комітету області, на якій він почав 



працювати в 1986 році і одночасно на посаді першого замісника 

голови виконкому Донецької обласної ради народних депутатів. 

Останні роки свого життя обіймає посаду замісника начальника 

головного управління економіки і прогнозування.  

 

 

Котляревський Олексій Іванович 

(1936–2015 рр.) 

Народився 7 березня 1936 р. на хуторі 

Аврамківщина Охтирського району Сумської 

області у родині лісника. Після школи 

працював на комсомольській роботі, зокрема 

другим секретарем Грунського райкому 

комсомолу. 

У 1958 р., демобілізувавшись із рядів 

військово-морського флоту, О.І.Котляревський 

вступив на економічний факультет ХСГІ і отримав спеціальність 

«агроном–економіст». Відмінне навчання поєднував з активною 

життєвою позицією – два роки очолював комсомольську 

організацію інституту. 

З 1963 р. почав працювати старшим економістом радгоспу 

«Кегичівка». У подальшому його організаторські здібності, 

самовіддача справі, відповідальність, самовимогливість яскраво 

проявилися на посадах секретаря Сахновщинського райкому 

комсомолу і райкому партії першого секретаря, Шевченківського 

райкому партії, начальника держінспекції по закупівлях і якості 

сільськогосподарської продукції Харківської області. Всюди 

багатогранна діяльність О.І. Котляревського давала відчутні 

результати як в районах, так і в області. 

Особливо продуктивними були роки праці в Шевченківському 

районі, який за результатами роботи в економічній і соціальній 

сферах виходив переможцем не тільки на рівні області, а й країни. 

Серед господарств району не було збиткових, а переважна 

більшість була високоприбутковими. 

Майже 60-річний трудовий шлях О.І. Котляревського на благо 

Вітчизні відзначили орденами: Трудового Червоного Прапора, 

Жовтневої революції, Знак Пошани, За заслуги ІІІ ступеня, 

медаллю «За трудову доблесть», срібною медаллю ВХНГ СРСР, 

Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 



України, Харківської обласної ради та облдержадміністрації, 

почесною відзнакою «Слобожанська слава», пам’ятним знаком 

Міжнародного Союзу ветеранських організацій незалежних держав 

«Наша слава». Він є Почесний ветеран України, Почесний 

громадянин Харківської області і Шевченківського району. Йому 

присвоєно звання «Харків’янин 2004 року». 

 

Лобас Сергій Вікторович 

(нар. 1960 р.) 

Член комісії з питань аграрної 

політики, земельних відносин та 

природокористування Харківської обласної 

ради. Народився 21 травня 1960 р. в сел. 

Старий Мерчик Валківського району 

Харківської області в сім'ї службовця. У 

1977 році закінчив десять класів Валківської 

середньої школи. У цьому ж році поступив в 

Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, 

який закінчив у 1982 р. за спеціальністю «економіка та організація 

сільськогосподарського виробництва». 

Після закінчення інституту майже рік працював у колгоспі 

«Схід» Валківського району техніком нормування. З осені 1982 

року по 1984 рік проходив військову службу. Після закінчення 

служби в армії працював головним економістом Нововодолазького 

племрепродукторного підприємства з птахівництва. У січні 1986 

року був прийнятий на роботу заступником голови 

Нововодолазького РАПО. 

З червня 1987 року по березень 1990 року працював головою 

РАПО, першим заступником голови райвиконкому. Закінчив 

академію державного управління і став магістром. З 1990 року 

працював у Харківському районі, спочатку завідувачем 

райфінвідділом, а з червня 1991 року - начальником управління 

сільського господарства, заступником і першим заступником 

голови райвиконкому. З лютого 2001 року по грудень 2003 року 

працював начальником головного управління сільського 

господарства і продовольства Харківської обласної державної 

адміністрації. 

У грудні 2003 р. був запрошений на роботу в міністерство 

аграрної політики України. На різних посадах працював Сергій 



Вікторович. Він трудився і директором департаменту в 

Мінагрополітики, і керував харківським райфінвідділом, і 

головував в Первомайської райдержадміністрації. Кілька разів 

Сергій Лобас обирався депутатом Харківської обласної ради, 

нагороджений почесними знаками "Знак пошани" Міністерства 

аграрної політики (01.06.01), відмінність обласної ради 

"Слобожанська слава" (04.01.02), Грамота Харківської обласної 

ради (2010 р.). З квітня 2004 по квітень 2005 року - голова 

райдержадміністрації Первомайського району. 

З червня місяця 2005 року був запрошений в ДАК «Хліб 

України», де працюю на посаді заступника голови Правління по 

теперішній час. 

 

Пазій Іван Пилипович 

(нар. 1938 р.) 

Визначний агроном-економіст, 

організатор сільськогосподарського 

виробництва, кандидат економічних наук, 

заслужений працівник сільського 

господарства України. Народився 15 січня 

1938 р. у с. Пазіївка Балакліївського району. 

Іван Пилипович привчений з малих літ до 

сумлінної праці і відповідальності, готовий 

завжди прийти на допомогу. Йому притаманні порядність і 

доброзичливість у взаємовідносинах, у спілкуванні зі всіма людьми 

незалежно від посад і рангів, виняткова   чесність, самовіддана  

праця, патріотизм 

та подвижництво на всіх щаблях професійної діяльності.  

Він один з тих шестидесятників, які освоювали цілинні землі 

Казахстану, хто в неповні 24 роки відповідав не тільки за долю 

врожаю, а насамперед за долю людей, які його вирощували. 

Агрономічну діяльність розпочав на посаді головного 

агронома колгоспу «Червоний Маяк» Тернопільської області. Був 

на керівних посадах у Балаклійському районі, начальником 

Харківського обласного управління сільського господарства, 

заступником декана економічного факультету ХСГІ, заступником 

директора ІР імені В. Я.Юр’єва УААН.  



Має урядові нагороди: два ордени «Знак Пошани», медалі «За 

трудовую доблесть», «Трудова відзнака», «Ветеран праці», срібну 

медаль ВДНГ СРСР, найвищу нагороду академії Почесна відзнака. 

 

Ракітіна Ольга Михайлівна  

(нар. 1952 р.) 

У 1974 р. закінчила економічний 

факультет ХСГІ ім. В.В. Докучаєва. Трудову 

діяльність розпочала в статистичному 

управлінні Харківської області (нині 

Головне управління статистики у 

Харківській області – територіальний орган 

Державного комітету статистики України), де 

працювала спочатку економістом у відділі 

статистики сільського господарства, потім – 

старшим економістом. У 1979 р. її було призначено начальником 

цього відділу, в 1986 р. – начальником відділу переписів та 

обстежень населення, а у 1994 р. – заступником начальника 

управління. 

За керівництва Ракітіної О.М. очолюваний нею підрозділ 

здійснює поточне управління роботою відділів статистики 

сільського господарства та навколишнього середовища, населення, 

соціальних послуг, нефінансових послуг та управлінь (відділів, 

секторів) статистики у районах області. 

Має державні нагороди: медаль «За трудову доблесть» – за 

успішну підготовку і проведення в області Всесоюзного перепису 

населення (1989 р.), орден княгині Ольги ІІІ ступеня – за успішну 

підготовку і проведення в області першого Всесоюзного перепису 

населення (2001 р.). Нагороджена почесною відзнакою голови 

Харківської обласної державної адміністрації «За рекордний 

урожай 2008 року». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сирий Ігор Миколайович 

(нар. 1972  р.) 

Народився 8 жовтня 1972 року в Харкові. 

У 1990-1995 роках навчався на економічному 

факультеті Харківського державного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. На 

четвертому курсі пройшов програму навчання 

за обміном в Auburn University (США). 

1994-1995 рр. – заступник інвестиційного 

менеджера у компанії «Агропромінвест». 

1995-1997 рр. – менеджер з кредитів у 

Western NIS Enterprise Fund (Київ). 

1999-2002 рр. – старший консультант PriceWaterhouseCoopers 

(Київ). 

2002-2006 рр. – старший менеджер ЗАТ «System Capital 

Management» (Донецьк).  

2006-2013 рр. – генеральний директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» (Донецьк). 

З 2013 р. і донині – виконавчий директор АТ «System Capital 

Management» (Донецьк). 

У 1999 році отримав ступінь магістра управління бізнесом 

(MBA) в Cornell Unіversіty (США). Член Асоціації дипломованих 

бухгалтерів (ACCA), сертифікований фінансовий аналітик (CFA).  

Автор концепції розвитку гірничо-металургійного бізнесу 

СКМ, один з ініціаторів створення Групи компаній «Метінвест». 

У 2013 році зайняв шосте місце рейтингу «25 найкращих 

CEO» за версією «Forbes» та п’яте місце рейтингу «100 найкращих 

топ-менеджерів України» за версією «Інвестгазети». 
 

Шумаков Микола Миколайович 

(нар. 1950 р.) 

 

Народився 1 вересня 1950 р. у 

с. Черкаське Слов’янського району Донецької 

області. У 1967 році закінчив середню школу. 

У 1970 р. закінчив Слав’янський 

сільськогосподарський технікум за 

спеціальністю технік-механік.  

У 1977 рр. закінчив Харківський 



сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, спеціальність – 

“Економіка та організація сільського господарства”, кваліфікація — 

економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. З 1989 

р. – кандидат економічних наук. 

З 1977 по 1988 рр. працював головним економістом на 

сільгосппідприємствах Харківської області. З 1988 по 1991 рік – 

перший заступник голови районної ради Харківського району. З 

1991 по 2000 рік – генеральний директор науково-виробничого 

підприємства “Акціонер”. З 2000 по 2001 рік – начальник 

райфінуправління Дергачівського району Харківської області. З 

2001 по 2002 рік – перший заступник голови Дергачівської 

райдержадміністрації. З 2002 по 2005 рік – голова Нововодолазької 

райдержадміністрації Харківської області. У 2005 р. працював 

директором департаменту ДАК “Хліб України”. У 2007-2009 рр. 

обіймав посаду начальника Державної інспекції по контролю за 

цінами у Харківській області, працював директором комунального 

підприємства “Фонд підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі”. З 1982 по 1992 рік – депутат районної ради 

Харківського району, з 2002 по 2006 рік – депутат Дергачівської 

районної ради. У 2006-2012 рр. депутат Харківської обласної ради. 

Нагороджений срібною медаллю ВДХ СРСР (1988 р.), 

почесною грамотою Верховної Ради України, цінним подарунком – 

годинником з логотипом «Голова Харківської обласної ради». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


