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Н

ародився 28 січня 1987 р. в м. Кривому Розі Дніпропетровської області в сім’ї Юрія Володимировича
(бізнесмен) та Лариси Іванівни (викладач) Головіних. Старанність і наполегливість Сашка з ранніх років допомагала йому досягати успіхів, працювати на результат.
У 2004 р. хлопець з відзнакою закінчив гімназію
№ 28 м. Запоріжжя, де навчався у класі з економічним нахилом. Здібності до точних наук школяр розвивав із великим
ентузіазмом та сумлінністю, мріяв стати висококваліфікованим фахівцем у цій галузі. Любов до математики головним чином вплинула на вибір майбутньої професії.
Упродовж 2004–2009 рр. О. Ю. Головін був студентом
економічного факультету Запорізького національного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика». Попри складні фахові дисципліни та високі вимоги до рівня
знань студентів, юнак навчався, отримуючи вагомі освітні
результати своєї діяльності.
У цьому ВНЗ Олександр був членом студентської ради
та студентського деканату, завдяки чому здобув цінні організаторські навички. Брав участь і надавав допомогу
в організації економічних конференцій. Окрім того, був
учасником олімпіади з економічної кібернетики, переможцем всеукраїнського конкурсу наукових робіт.
З 2006 р. — засновник і директор ТОВ «Алгол-87». Основний вид діяльності підприємства — переробка зерна сої
та виробництво соєвої макухи і соєвої олії для комбікормового споживання. За чотири роки діяльності підприємства
обсяги виробництва збільшилися із 150 до 1000 т на місяць.
У 2010 р. було розширено асортимент продукції, що
виробляється: рапсова олія, екструдований горох і макухові суміші. Позитивна динаміка роботи очолюваного та
організованого Олександром Юрійовичем підприємства
свідчить про мудру управлінську політику та плідну працю
його спеціалістів, спрямовану на виробництво якісної
продукції.
У 2013 р. О. Ю. Головін створив фірму в Німеччині. Напрям діяльності — імпорт в Україну обладнання та допоміжних матеріалів для підприємств сільського господарства.
В 2014 р. Олександр Юрійович запустив цех з виробництва
біодизеля потужністю 20 т на місяць.
З 2014 р. — член Наглядової ради ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», яке є одним із найбільших підприємств України з виробництва м’ясопродуктів. За 70 річну
історію існування підприємство не тільки зберегло

традиційні технології виробництва ковбасних виробів, але
й успішно освоїло нові — прогресивні, що відповідають сучасним вимогам за всіма показниками.
Напрями роботи ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»:
–	розвиток мережі роздрібної торгівлі (за три роки збільшилася кількість фірмових магазинів — з 30 до 50);
–	акредитація підприємства та отримання дозволу на експорт м’яса свинини та птиці;
–	прямий імпорт ковбасних оболонок і пакувальних
матеріалів.
Продукція м’ясокомбінату представляється на багатьох
виставках, які проводяться в Україні. Результат участі — неодноразове нагородження медаллю «Найкраща торгова
марка України», грамоти за високу якість продукції, золоті
та срібні медалі.
Олександр Юрійович відзначає важливу роль у своєму
житті Запорізького національного університету. Він і нині
підтримує дружні відносини з викладачами кафедри економічної кібернетики. Його постійно запрошують на вручення дипломів випускників кафедри.
У вільний час любить займатися риболовлею та полюванням. Щасливий сім’янин. Дружина, Анна Миколаївна, — випускниця економічного факультету Запорізького
національного університету за спеціальністю «Фінанси та
кредит». Подружжя виховує двох прекрасних донечок —
Марію (шість років) та Анастасію (один рік).
Життєве кредо О. Ю. Головіна: «Наявність бажання —
мільйон можливостей, його відсутність — мільйон причин».

Захист дипломної роботи, 2009 р.
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