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Шостак
Руслан Станіславович
Випускник економічного факультету (1996)

Н

Співвласник мережі супермаркетів «VARUS»
та лінії магазинів «EVA»
Кандидат економічних наук

ародився 20 березня 1973 р. у м. Дніпропетровську. Батько, Станіслав Леонтійович, працював проректором з адміністративно-господарської роботи у ПДАБА. Мати, Людмила
Семенівна, за фахом — музичний педагог.
Протягом 1991–1996 рр. Р. С. Шостак навчався у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства», після закінчення якої здобув кваліфікацію економіста. Ще в студентські
роки відбувся успішний кар’єрний старт молодого спеціаліста у НВКФ «Геснерія ЛТД» на посаді генерального директора,
де працював упродовж 1992–2000 рр. В межах компанії була
створена і розроблена ТМ дитячого харчування «Карапуз».
У той же час Руслан Станіславович створив та керував АТЗТ
«Асоціація дитячого харчування».
У 2000 р., в партнерстві з багатогалузевою корпорацією
«Ольвія», заснував та брав активну участь у подальшому розвитку низки бізнесів, таких як: мережа супермаркетів «ПІК»,
ТОВ «РУШ» (лінія магазинів «EVA»), ТОВ «Омега» (мережа
супермаркетів «VARUS»).
Бізнесові успіхи Р. С. Шостака постійно підтверджуються
престижними національними нагородами. Так, лінія магазинів
«EVA» визнана кращою національною торговельною мережею
краси, здоров’я і побутової хімії, а «VARUS» — кращою мережею супермаркетів Дніпропетровська у 2014 та 2015 рр. Також, за версією журналу «Forbes Україна», фірми, співвласником яких є Руслан Станіславович, входять до 200 найбільших

компаній України: лінія магазинів «EVA» посідає 125 сходинку
у рейтингу, а мережа супермаркетів «VARUS» — 132.
Р. С. Шостак — спеціаліст у галузі управління виробництвом. Кандидатську дисертацію захистив на тему «Ефективність розвитку торгових мереж в системі національного господарства» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та
управління національним господарством». Отримав сертифікат міжнародної наукової конференції «Стабільний розвиток підприємств, регіонів, країн». Автор наукових і методичних робіт, книг, наукових статей та навчально-методичних
посібників. У співавторстві видав книгу «Операційний менеджмент», яка розкриває весь спектр питань операційного
менеджменту, що забезпечує ефективне управління діяльністю будь-якої виробничої структури.
Руслан Станіславович наголошує на визначальній ролі
у його житті величної будівельно-архітектурної альма-матер,
адже отримані у стінах академії знання безпосередньо вплинули на вибір його професійного шляху та допомогли побудувати ефективний бізнес. На науковій базі Придніпровської
державної академії будівництва та архітектури було створено чимало наукових і методичних робіт, книг, наукових статей та навчально-методичних посібників.
Головними захопленнями Р. С. Шостака є бізнес та авіація, а його життєвим кредо — вислів Штірліца з кінострічки
«Сімнадцять миттєвостей весни»: «Выдержка — оборотная
сторона стремительности». Одружений, виховує сина.
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