
ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Гордістю університету є кращі з кращих випускники економічного 

факультету, а саме: Бобов Г.Б., Герой України, генеральний директор ТОВ 

«Панда»; Гудзенко В.І., Полочанінов В.Г., Скуратовський С.І., народні депутати 

Верховної Ради України; Дзендзелюк О.М., кантрі-менеджер компанії “Кронікс 

Кемікел” (Великобританія); Степанова О.В., доктор економіки Норвезького 

аграрного університету; Пустовіт Н.М., доктор економіки Університету Юстуса 

Лібіха м. Гіссен (Німеччина); Жижко О.А., начальник відділу контролю за 

зовнішньоекономічною діяльністю Міністерства економіки України; Супрун 

С.П., начальник відділу з питань міжнародного оподаткування та моніторингу 

податкових угод Управління міжнародного співробітництва Міністерства 

фінансів України; Вахній А.С., директор ПрАТ “Росич”; Юлдашев Р.Е., 

начальник відділу торговельної політики та  міжнародних ринків Департаменту 

зовнішньоекономічного співробітництва Міністерства аграрної політики 

України; Бібік О.О., фінансовий менеджер фармацевтичної Компанії  

NYCOMED; Видиборець Р.О., директор ТОВ «Logos Development Group»; 

Задворний А.С., керівник маркетингового напряму компанії ТОВ «Дікергофф 

Україна», Павленко В.М., фінансовий директор «Фокстрот»; Науменко А., 

президент компанії «Український аграрний холдинг»; Пономаренко О.Б., 

головний економіст СВК ім. Щорса с. Яблунівка; Діденко М.В., начальник 

відділу постачань Групи компаній  «Fozzy»; Діденко С.В., комерційний 

директор агрохолдингу ТОВ «Овостар»; Байда В.В., фінансовий директор МК 

ПАТ «Запоріжсталь». 

Сьогодні наших магістрантів  Сидоренко Т., Сидоренко О., Сову О. 

відібрано для роботи в провідних банківських установах України. 

 



ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ АГРОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

ЧЕРНИШЕНКО Володимир Ілліч 

Указом Президента України  В.І.Чернишенку присвоєно звання Герой 

України з врученням ордена Держави.  

З 1981 р. очолює радгосп-комбінат «Тепличний» (нині – відкрите 

акціонерне товариство «Комбінат «Тепличний») Броварського району Київської 

області, який сьогодні є одним з основних постачальників екологічно чистих 

овочів для населення. 

В.І. Чернишенко нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, 

орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, почесною нагородою «Золотий 

Ягуар» за бездоганну репутацію в бізнесі та високу якість продукції і послуг, 

трудовими відзнаками. 

 

БОРИМСЬКИЙ Іван Арсеньович 

Указом Президента України І.А. Боримському присвоєно звання Герой -

України з врученням ордена Держави. 

З 1980 року – голова колгоспу (нині – сільськогосподарське товариство) 

«Промінь» села Черепашинці  Калинівського району Вінницької області. 

Спеціалізацією товариства є відгодівля ВРХ та свиней, вирощування цукрових 

буряків, зернових та кормових культур. Рентабельність підприємства дорівнює  

27%. За рівнем оснащення інженерно-технічного комплексу йому нема рівних 

по всій Вінниччині. Нагороджений орденом «За заслуги» трьох ступенів, –

Почесною грамотою Верховної Ради України. Відзначений Почесною 

відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною». 

 

КРАВЧЕНКО Олександр Іванович 

За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу 

України, досягнення високих показників у виробництві сільськогосподарської 



продукції, багаторічну сумлінну працю О.І. Кравченку присвоєно почесне 

звання «Заслужений працівник сільського господарства». 

З 2000 року і дотепер працює директором ТОВ Агрофірми «ДіМ». З 2016 

року член Ради работодавців агробіотехнологічного факультету БНАУ. 

Олександр Іванович є депутатом сільської та районної ради. За значні 

досягнення у сільському господарстві  та соціально-економічному розвитку 

району був відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України та 

Подякою Президента України. 

 

РЯБОКОНЬ Олександр Григорович 

Президент Київської обласної торгово-промислової палати. 

Випускник  факультету, тривалий час очолював колгосп «Заповіт Ілліча», 

обирався депутатом Верховної Ради України.  

Працював заступником голови Державного комітету України з земельних 

ресурсів, заступником голови Київської облдержадміністрації.  

Нагороджений орденами «За заслуги» II і III ступенів. Нині Олександр 

Григорович займається зовнішньоекономічною діяльністю і залученням 

інвестицій, товарознавчою експертизою і сертифікацією походження товарів і 

послуг, проведенням аукціонів, організацією виставок, конференцій і ділових 

місій. 

 

 

 


