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Заслужений економіст України

Н

ародився 23 січня 1954 р. в с. Красна Слобідка
Обухівського району Київської області в сім’ї
колгоспників — Василя Григоровича і Надії Арсентіївни. З дитинства мріяв бути моряком, бо майже всі
родичі служили на флоті. Після закінчення школи прагнув вступити до Одеського вищого інженерного морського училища, однак доля склалася інакше. Зважаючи
на спогади, коли допомагав батькам-господарникам,
юнак все ж вирішив піти їхніми стопами і навчатися
в Одеському сільськогосподарському інституті.
Іван Васильович наголошує на високому рівні викладання в ОСГІ. З особливою повагою згадує викладачів: доц. К. О. Черно («Політекономія»), ст. викл.
Е. Б. Лейбмана («Вища математика»), Л. Ш. Кожухова
(«Статистика»), деканів факультету, доцентів Є. В. Несвященка, А. М. Тимчуренка та В. Д. Затворницького,
а також проф. А. П. Лущука. Яскраві спогади залишилися
і про літні практики. Першу проходив у с. Ставкове Березівського району Одеської області під керівництвом новатора сільськогосподарського виробництва, двічі Героя
Соціалістичної Праці П. П. Ведути. Безперечна заслуга
у його професійному становленні належить керівнику дипломної роботи М. М. Савенку.
Трудову діяльність Іван Васильович розпочав головним економістом колгоспу «Україна» Чечельницького
району Вінницької області, звідки його призвали до лав
Радянської армії. Після демобілізації в 1977 р. — заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер Київського

обласного управління ТОВ «Сільгоспкомлект». Протягом
1981–1992 рр. був інструктором, заступником головного
бухгалтера, завідувачем фінансово-економічного відділу
ЦК ЛКСМ України.
Після здобуття Україною незалежності долучився
до розбудови фінансово-кредитної системи, створення
АППБ «Аваль», де працював головним бухгалтером, заступником і першим заступником голови Правління.
У той час став співавтором навчального посібника, рекомендованого МОН України для ВНЗ, — «Стратегічний менеджмент банку» (2003). За заслуги в розбудові банківської
системи отримав звання «Заслужений економіст України».
Сьогодні І. В. Волошко є директором з фінансовоекономічних питань холдингу «Престиж груп», до складу
якого входить низка підприємств з виробництва молочної продукції під загальновідомими торговими марками
«Яготинське», «Яготинське для дітей», «Славія», «Пирятин», а також елеваторне господарство, управління нерухомості та ін.
Підтримує ветеранський рух учасників війни в Аф
ганістані, не забуває й про рідне село, допомагає школі,
дитячому садочку, селищній раді та церкві.
І. В. Волошко тримає руку на пульсі життя альмаматер, бере участь у багатьох ювілейних конференціях.
Кожні п’ять років відвідує зустрічі випускників, підтримує стосунки з багатьма одногрупниками: Н. Марчук,
Г. Кривим, Г. Кисельовим, В. Нікуліним, Г. Скрипником
(староста групи).

Іван Васильович з групою економістів-організаторів,
1973 р.

Президент України Л. Кучма вручає звання «Заслужений
економіст України» І. В. Волошку, 2003 р.
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