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Перша студентська страхова компанія, яка діє на базі  навчально-прак-
тичного  центру  кафедри  страхування, за  рік  своєї  діяльності  провела
чимало  практичної  роботи  щодо підготовки  молодих  спеціалістів  зі
страхування. Студенти – співробітники першої студентської  страхової
компанії – під контролем та  керівництвом  кафедри страхування КНЕУ та
ПАТ СК «Скайд»  проходять школу страхового  бізнесу, відчувають  себе
фахівцями  на робочих  місцях, поєднують   теорію  та  практику, навча-
ються   заробляти  свої  перші  гроші. Така  можливість  для  студентів
дозволяє випускникам КНЕУ підвищити свої конкурентні переваги на
ринку праці, значно підвищує шанси на отримання першого робочого
місця в страховій галузі або в інших галузях економіки України.

Протягом останніх двох  років  в  Навчально-практичному центрі стра-
хового  бізнесу (НПЦСБ) проводилася  велика  робота щодо організації
співпраці з  факультетами  університету. Наші співробітники  за узгоджен-
ням з ректоратом, деканатами та кафедрами університету відвідують лек-
ційні, семінарські та практичні  заняття  з метою надання кваліфікованої
інформації щодо  роботи  НПЦНБ та Студентської страхової компанії. На
початку  вересня  2014  р. наші  студенти (100 осіб – громадяни України, та
100 осіб – громадяни інших країн) придбали страхові  поліси  зі страху-
вання від нещасного випадку. Вартість полісу – 50,00  грн.  на  рік. Цей
поліс захищає  студента від  ненавмисних, незалежних  від  волі застрахо-
ваної особи страхових ризиків, які  привели до заподіяння  шкоди його
життю  та  здоров’ю, включаючи утоплення, опіки, травми, удар  блискав-
кою або  електричним  струмом, обморожування, випадкові  гострі  отру-
єння  газами  чи  парами, отруйними  чи  хімічними  речовинами, ліками.
Були  також придбані  поліси  зі страхування  майна (меблі, комп’ютерна
техніка, сантехнічні  прилади, господарський  інвентар тощо), яким
користуються  студенти  в  університеті та  в  гуртожитку. Такий поліс теж
коштує 50,00  грн.  на  рік. Викладачі  оформляють  страхові поліси з

обов’язкового страхування відповідальності автовласників («автоцивіл-
ка»). Студенти різних  факультетів та  курсів звертаються   до  центру  за
допомогою у вирішенні питань, які стосуються страхування, фінансових
питань  та  тимчасового  працевлаштування як додаткового заробітку.
Наші  викладачі  та  студенти  влітку  оформляли  поліси  медичного стра-
хування для  поїздки  за  кордон.

Студенти та працівники КНЕУ одержують страхові послуги на пільгових
умовах! Серед  застрахованих  студентів  проводяться  розіграші  призів  та
лотерей.

Працівники   НПЦСБ   беруть   участь  в наукових конференціях, у тому
числі студентських; надають студентам практичні рекомендації при підго-
товці наукових доповідей, написанні курсових та дипломних робіт.  

В навчально-практичному   центрі  студенти  мають змогу  отримувати
та опрацьовувати практичну документацію  справжньої  Страхової  компа-
нії «СКАЙД», зустрічатися  в  теплій, невимушеній  обстановці  з  фахів-
цями цієї  компанії, проводити дискусії та круглі столи, отримувати необ-
хідні консультації. Співробітники НПЦСБ радо працюють не тільки зі
старшокурсниками, а й зі студентами молодших курсів. 

Запрошуємо  всіх охочих  до  спілкування.
Дислокація Першої студентської страхової компанії –  

бібліотечний корпус КНЕУ, приміщення Навчально-практич-
ного центру страхового бізнесу КНЕУ (кімнати  № 801, 802). 

Телефони для довідок: 501-93-74,  050-412-22-10,  
097-629-56-00 – Валентина  Іванівна Тронц – координатор 

роботи Першої студентської страхової компанії. 

День матері — міжнародне свято. Вперше встановлене офіційно
Конгресом США 8 травня 1914. Після Першої світової війни це свято

почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині.
В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у

другу неділю травня.
День матері відзначають другої неділі травня, який вважається міся-

цем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертаються християни, про-
сячи заступництва та допомоги. В травні, коли Природа-Мати виряджає
свою Доню-Землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці

та радості, люди висловлюють подяку материнській самопожертві й
відзначають День матері.

Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості українців. Це
пов'язане з ментальністю та суспільним ладом. Ще здавна князі бла-

гали її про заступництво, віддавали честь і хвалу Марії за перемо-
гу в битвах. Богородиця стала опікункою лицарів українського

духу — козацтва.

За день до народження Дитина спитала у Бога:
– Я дуже боюсь! Я зовсім не знаю, 
що маю робити  у цьому світі?

Бог відповів:
– Я подарую тобі Ангела, він буде завжди поряд.

Він охоронятиме тебе від всіх бід.
– А як його звати?

– Це не важливо. Ти його називатимеш
«мамою»!

За інформацією  інтернет-видань

З Днем матеріЗ Днем матері
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Готуємо майбутнє

Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів
Державного вищого навчального закладу «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та сту-
дентський актив від щирого серця вітають вас, шановні вете-
рани та учасники Другої світової війни, з найвеличнішим свя-
том – Днем Перемоги!

Дорогі ветерани, нехай міцнішає з роками ваше здоров’я та
завжди будуть поруч святковий настрій, добробут та родинна
злагода. Нехай мир та спокій завжди живуть у ваших душах і
серцях, хай це світле травневе свято і наші щирі побажання
додадуть усім вам нових сил і натхнення для здійснення май-
бутніх сподівань і трудових звершень.

Ваша мужність, життєва мудрість, ставлення до громадян-
ського обов’язку – це належний приклад для наслідування. І, на
жаль, вже сьогодні наші зовсім молоді, але відважні хлопці
мають захищати нашу країну від ворога, виборювати право

кожного українця  на життя в  незалежній Україні. І пам’ять
про ваш героїзм та мужність надають їм силу та впевненість
в своїх діях. Вони виконують свій обов’язок нащадків, обов’язок
бути гідними вашого життєвого подвигу, усіма своїми справа-
ми утверджувати мир, злагоду та суспільну гармонію на укра-
їнській землі. У нашій пам’яті назавжди залишиться ваш урок
честі й слави, героїзму й самопожертви, патріотизму і вірнос-
ті Вітчизні і ми також будемо свято стояти на варті миру,
який ви вибороли для нас. Ми зробимо все від нас залежне, щоб
розквітав, ставав красивішим і заможнішим наш рідний край.
Зі святом вас! 

З повагою,
Ольга Чабанюк,

голова профкому студентів та аспірантів,
і весь студентський актив

Свято, що об’єднуєСвято, що об’єднує
Вітаємо

««ССТТРРААТТЕЕГГІІЯЯ  ФФІІРРММИИ--22001155»» ::   ККННЕЕУУ  ЙЙ  ККІІННТТ  
ВВІІДДШШУУККУУЮЮТТЬЬ ББІІЗЗННЕЕСС--ТТААЛЛААННТТИИ

Освіта – це вміння правильно діяти в 
будь-яких життєвих ситуаціях. 

Джон Хіббен

Економічні спеціальності сьогодні досить престижні, і біль-
шість молодих людей прагне їх здобути заради високої зарпла-
ти та широких можливостей для кар’єри. Однак економіка,
маркетинг, фінанси, бізнес-аналітика і, тим більше, управлін-
ня власною фірмою, – не настільки легка справа, як може зда-
тися на перший погляд. Як без п’яти хвилин абітурієнту зрозу-
міти, чи зможе він у майбутньому стати своїм у світі великого
бізнесу? Дуже просто – взяти участь у бізнес-турнірі
для учнів 8-11 класів «Стратегія фірми», який уже дру-
гий рік поспіль організовується кафедрою стратегії під-
приємств КНЕУ та Компанією Інтелектуальних
Технологій (КІНТ).

Цей турнір дає молодим і амбітним людям можли-
вість спробувати себе в ролі керівника фірми без ризи-
ку для жодної компанії та самого учасника. На допомо-
гу приходить симулятор ViAL+ – потужна комп’ютерна
програма, що моделює середовище реального виробни-
чого підприємства (до речі, її творцями стали випус-
кники та викладачі КНЕУ). Керуючи шістьма струк-
турними підрозділами компанії – виробничим, марке-
тингу та збуту, аналітики, персоналу, фінансів, бухгал-
терією – учасник отримує повне уявлення про те, як
твориться бізнес. Він розробляє унікальні продукти,
просуває та рекламує їх на ринку, обходить конкурен-
тів, домовляється з партнерами… Можна навчитися
уникати збитків, примножувати капітал фірми, ефек-
тивно економити на сировині, розпоряджатися торго-

вими площами. І це все – у зручній програмі, яка дозволяє
коригувати кожне рішення до його відправки на обробку.  

Пропозиція спробувати себе в ролі підприємця у ViAL+
знайшла відгук у молоді 14-18 років з усіх регіонів України
(майже у сім разів більше, ніж минулого року). Зареєструвалося
понад 700 учасників, а шістнадцять найуспішніших юних під-
приємців були запрошені на очний фінал у КНЕУ, що відбувся 
4 квітня та багато чим здивував навіть досвідчених викладачів
нашого університету. Усього кілька раундів у симуляції ViAL+
мали вирішити, хто ж завоює всеукраїнську першість цього року.
І все це – в атмосфері щирих переживань самих учасників та їхніх

батьків, учителів, друзів, які приїхали вболівати за гравців.
Після цікавої й запеклої боротьби за ринок перше місце

заслужено посіла учениця Київського ліцею «Наукова зміна»
Марія Петрович та її компанія «Innov@tion». Друге місце вибо-
ров  Владислав Мамушев із Запорізького ліцею №34, творець і
власник віртуального підприємства «ЗАТ Paper Airplane», а
третє – Михайло Сівер з Конотопської спеціалізованої школи
І-ІІІ ст. №9 («Siver Milk Industry»). Михайло увійшов у число
лідерів турніру «Стратегія фірми» не вперше – у 2014 р. його
фірма  також стала третьою в рейтингу симуляції.

На цьогорічних переможців і фіналістів масштабного
бізнес-змагання від КНЕУ та Компанії  Інтелектуальних
Технологій чекали не тільки бурхливі емоції та визнан-
ня, а й цінні призи від спонсорів заходу. 

Першими приємними бонусами стали екскурсія на
завод головного спонсора турніру ІП «Кока-Кола
Бевериджис Україна» та цікава зустріч з Директором
департаменту персоналу України і Молдови Іриною
Брижак. А під час нагородження свідоцтвами й сертифі-
катами на юних підприємців чекали подальші сюрпризи.
Їм вручили сертифікати на купівлю  техніки для подаль-
шого саморозвитку від Cocа-Cola (1-ше місце було від-
значене сертифікатом на 16 тис. грн, 2-ге – на 8 тис. грн.,
3-тє – на 4 тис. грн.) та сувеніри від міжнародної кон-
салтингової компанії КПМГ.

Більшість фіналістів цього року планує взяти участь і в
турнірі «Стратегія фірми-2016». А отже – далі буде! 

Віталій Паздрій, 
викладач кафедри стратегії підприємств

Фіналісти турніру «Стратегія фірми – 2015»
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Офіціоз
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Шановний Голово! Шановні народні депу-
тати, гості, що присутні в залі!

У своєму виступі я хотів би зосередити свою
увагу на економічних механізмах встановлен-
ня безвізового режиму з державами
Шенгенської зони, який є важливим напрям-
ком і, водночас, результатом розвитку сучас-
них економічних і політичних відносин між
Україною та ЄС, а у багатьох випадках й сим-
волом руху нашої держави в європейському
напрямку.

Сучасна Шенгенська зона є унікальним
паспортно-громадянським утворенням в
Європі, яка об’єднує не лише держави-члени
ЄС (за виключенням Об’єднаного Королів-
ства та Ірландії, а також нових країн-членів
Євросоюзу Болгарії, Румунії, Хорватії, Кіпру),
а й країни, що не входять до інтеграційного
угрупування, але мають з ним повноцінні тор-
гово-економічні і політичні відносини, полі-
цейське та інше співробітництво – Ісландія,
Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія. Окрім
цього, своєрідний різнодоговірний статус
Шенгенської угоди мають декілька малих дер-
жав Європи, які офіційно не є членами
Європейського Союзу – Андорра, Сан-
Марино, Монако, Ватикан. Підписана у 1985
році Шенгенська угода була імплементована в
законодавче поле держав-учасниць лише у
1995 році і в наш час об’єднує 26 держав кон-
тиненту із загальною площею 4,3 млн. км2, що
у 7 разів перевищує площу України, та з насе-
ленням у 400 млн. жителів (перевищення
майже у 9 разів). Основними рівнями взаємо-
дії в Шенгенській зоні є міждержавні відноси-
ни між країнами-учасницями та третіми дер-
жавами, які мають відповідний паспортно-
візовий статус стосунків з країнами-підписан-
тами.

Попри відносно недавній вік існування
Шенгенської угоди (у цьому році виповнилося
20 років з її практичного втілення і 30 років
формального існування), вона стала потуж-
ним інструментом впливу на характер та дина-
міку руху робочої сили, а також на інтенсив-
ність міграційних процесів в Європі, попри те,
що визначеними компетенціями при створен-
ні були: повітряні кордони, візи, поліцейське
співробітництво, захист персональних даних.

Слід зазначити, що Шенгенська зона упро-
довж періоду свого існування зазнала не лише
свого країнового розширення, а й модернізації

власної (Шенгенської) інформаційної систе-
ми – ШІС, наявні дані якої виступали важли-
вим аргументом при прийнятті рішення про
видачу або ж відмовлення у видачі візи. Втім, й
вона зазнала змін, адже, як відомо, з квітня
2013 року всі країни Шенгенської зони пере-

йшли на систему ШІС другого покоління, що
дозволило повністю автоматизувати процес
прийняття рішень та більш ретельно відстежи-
ти рух тих іноземців, що скоїли злочини та
розшукуються Інтерполом, Європолом,
Митними службами тощо. Глибоко симпто-
матичним є те, що штаб-квартира ІТ-агент-
ства Шенгенської зони Європейського Союзу
знаходиться в Талліні (Естонія), в якому про-
тягом 5 років зберігаються усі особисті дані на
аплікантів на отримання відповідного типу
шенгенських віз. Разом з тим, можна ствер-
джувати, що поширення Шенгенської угоди
не є самоціллю Європейського Союзу, адже
більшість країн погоджуються на це лише за
умов виконання усіх без виключення правил.
У якості прикладу можна навести доволі три-
валу історію приєднання Ліхтенштейну до
Шенгенської угоди. Причинами затягування
прийняття рішення про вступ стали запере-
чення Німеччини і Швеції щодо недостатньої

боротьби з ухилянням від сплати податків у
цій країні. У вересні 2011 р., а потім у березні
2012 р. було відкладено дуже болісне для
Болгарії і Румунії рішення про їх приєднання
до Шенгенської  зони. Ініціаторами відтермі-
нування на цей раз виступили Фінляндія та
Нідерланди, а офіційною причиною стала
недостатня боротьба держав-аплікантів із
корупцією.

Шановні народні депутати! Сказане вище
дозволяє вважати, що характер економічних і
правових відносини між країнами та оціню-
вання ризиків виступають домінуючою осно-
вою як при прийнятті рішень про приєднання
країни до Шенгенської зони, так і про укла-
дання угоди з третіми державами про безвізо-
вий режим.

З огляду на це, хотілося б виокремити п’ять
важливих економічних і політичних аргумен-
тів, що певною мірою викликають побоюван-
ня тих, від кого залежить прийняття відповід-
них рішень.

По-перше, геоекономічний аргумент. У разі
прийняття безвізової процедури, так звана
«візова лояльність» розширюватиметься відте-
пер на велику європейську країну, прикордон-
ний периметр якої перевищує 2000 км.
Основною загрозою при цьому може стати
розширення нелегального каналу мігрантів з
країн Азії та Африки, які стали «новими укра-
їнцями», за аналогією з тією асиметрією, що

існує в басейні Середиземного моря. Як відо-
мо, окремі острови, приміром, в Італії суттєво
страждають від нелегальної міграції з
Північної Африки, насамперед, з Лівії. Відтак
завжди виникатиме цілком зрозуміле питання
про необхідність управління міграційним
потоком, його об’єктивізації та регулювання.

По-друге, економічний аргумент. Після
недавнього катастрофічного знецінення віт-
чизняної валюти заробітна плата пересічного
українця зменшилася в рази. Відповідним
чином відреагували ціни на продукти харчу-
вання, комунальні послуги тощо. Зайве гово-
рити, що число охочих легально або ж неле-
гально мігрувати з України зросло, що доволі
ілюстративно відображає ажіотажний попит
на біометричні паспорти, який трохи вщух
після того, як було повідомлено, що на
Ризькому саміті цього року не буде прийняте
кінцеве рішення про безвізовий режим з
Україною.

Наведу декілька цифр, які визначають еко-
номічну асиметричність теперішньої ситуації
в Україні та ЄС.

Середній ВВП на душу населення за парите-
том купівельної спроможності у передкризо-
вому 2013 р. виявився меншим в Україні, ніж в
ЄС у 5 разів. Середня заробітна плата в
Спільноті (2014) становила 1850 євро, нато-
мість в Україні не перевищувала 150 євро.
Індекс людського розвитку в ЄС – 0,858, в
Україні – 0,734. Незіставними є реальні рівні
безробіття, хоча офіційний показник за 
2014 р. – 9,5%, мало чим відрізняється. Без
сумніву, що така соціально-економічна аси-
метрія підштовхує українців до міграції, що
для ЄС є суттєвим застережним фактором.

По-третє. Боротьба з корупцією, хоча й
почалась, проте її темпами поки що невдово-
лені всі: як в Україні, так і в державах
Європейського Союзу. Попри декларативну
відданість боротьбі, цей процес може розтяг-
нутися на роки. Адже всім зрозуміло, що
одними превентивними правовими заходами
тут не обійтись. Йдеться про зміну ідеології
чиновництва, подальшу автоматизацію
рішень, що приймаються, зменшення числа
дозвільних документів. Природно, що євро-
пейців цікавить, чи не потраплять на терито-
рію Шенгенської зони небажані для країн-
учасниць громадяни України з новенькими
біометричними паспортами, які ведуть
боротьбу проти нашої країни на Донбасі.

По-четверте. Наявність окупованих терито-
рій та відсутність на них законної української
влади. Вимушена безконтрольність частини
українсько-російського кордону на Сході,
ніким не ідентифіковані обсяги зброї та кон-
трабанди, що там з’являються – теж не є кра-
щим аргументом для прийняття відповідних
позитивних рішень. Втім й в Європейському
Союзі є чимало проблемних регіонів: країна
Басків та Каталонія в Іспанії, двох Кіпрів,
недавні (до референдумні) суперечки між
Шотландією і Англією в Об’єднаному
Королівстві; різні погляди валонців та фла-
манців на подальшу долю Бельгії тощо. Не
слід забувати також й про те, що будь-яка краї-
на у разі загрози для своєї національної безпе-
ки може призупинити своє членство в
Шенгенській угоді, що не так давно було про-
демонстровано під час терористичних актів в
Норвегії.

Важливим елементом майбутніх дискусій є
так званий «євро склероз», адже чимало євро-
пейців настільки звикли до переваг євроінтег-
рації, до свого тихого та спокійного життя, що
не звертають увагу на ті повсякденні зручнос-
ті, які їм, власно кажучи, дає членство в
Європейському Союзі.

По-п’яте. Безвізовий режим, який поєдна-
ється у подальшому з ініціативою «Відкрите
небо», максимально сприятиме розвиткові
іноземного туризму, як з українського боку,
так і, з часом, європейського, що сприятиме
ефективному використанню креативного
потенціалу, розширенню наукових, політич-
них та гуманітарних контактів з державами
ЄС.

Ось чому ми в Україні очікуємо на «візовий»
сигнал з ЄС, який попри всі перелічені
ускладнення має пролунати вже найближчим
часом, а також на перспективу членства нашої
країни в цьому найбільшому в світі інтеграцій-
ному угрупованні. Цей сигнал потрібен
Україні, адже ситуація старого мюзиклу про
мушкетерів наближається до завершення «Я
не сказала «так», месьє, Ви не сказали «ні»!». 

У вересні цього року виповнюється п’ять років з дня відкриття в
нашому університеті кафедри європейської інтеграції та десять
років існування магістерської програми з такою ж назвою. За цей
період кафедра разом з колегами з КНЕУ була залучена до
виконання трьох грантів ЄС, а її завідувач – професор 
В. І. Чужиков став ще й професором програм Моне, отримав
запрошення до Палати Лордів та Палати Общин Британського
парламенту, Європейської Комісії. Члени кафедри беруть
активну участь у трьох глобальних дослідницьких мережах:
Центру європейських досліджень Колумбійського університету
(США), Асоціації регіональних досліджень (Великобританія),
Професорів Моне (ЄС). Розроблені ними експертні висновки
лягли в основу багатьох важливих державних документів та
численних виступів на конференціях у т. ч. у Верховній Раді
України. 
До уваги читачів “Економіста” виступ доктора економічних
наук,  завідувача кафедри європейської інтеграції КНЕУ Віктора
Івановича Чужикова у Верховній Раді України15 квітня 2015 року.
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Це круто

«Що? Де? Коли?» з Борисом Бурдою 
у КНЕУ вчетверте 

Страховий клуб кафедри страхування Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана 
15 квітня провів Четвертий щорічний інтелектуальний турнір «Що?
Де? Коли?» з Борисом Бурдою. 

Перед початком гри ведучий студентської страхової ліги «Що? Де? Коли?», старший викладач
кафедри страхування КНЕУ ім. В. Гетьмана Володимир Веретнов представив Бориса Бурду грав-
цям. Особливістю цього турніру було те, що Борис Бурда знаходився у себе вдома в Одесі, та
через скайп вів гру, задавав питання та давав правильні відповіді на них з великого екрану 419
аудиторії.

В турнірі взяло участь 14 команд (на 6 команд менше, ніж минулого року). Страховий клуб
докладає максимум зусиль для того, щоб зацікавити майбутніх спеціалістів поглиблювати свої
знання у сфері страхування. Щороку збільшується чисельність студентів, які прагнуть перевіри-
ти та покращити свої знання, а також учасниками турніру є провідні спеціалісти: генеральний
директор Української федерації убез-
печення Галина Третьякова, співро-
бітники  страхових компаній (СК
«Провідна», CК «Стройполіс», СК
«Сузірья», СК «Alico MetLife»,
фінансового холдингу «OVB Holding
AG»), страхувальників – власників та
керівників суб’єктів господарювання
(ПП «Діджитрон Україна», ТОВ
«Голд логістик», ТОВ «Нанотехноло-
гії і наноматеріали») та викладачі
провідних університетів країни (зок-
рема, Київського національного уні-
верситету імені Тараса Григоровича

Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
Київського національного торгово-економічного університету).

Традиційно гра складалась з 2 турів по 15 запитань.  
Команда «Страхолюди» з капітаном В’ячеславом Черняховським втретє стає переможцем тур-

ніру «Що? Де? Коли?» з Борисом Бурдою.
Друге місце зайняли команда “Сьоме небо” (КНЕУ) з капітаном Олегом Усовим – збірна

викладів і випускників. Третє місце посіла  команда “Пінгвіни” – збірна студентів КНЕУ, КНУ,
капітан Дмитро Полешко. Із вдалим дебютом можна привітати команду студентів 4-го курсу
ФЕФ “Сосіска  в тесті” на чолі з капітаном Микитою Боярчуком.

В перерві між турами  від партнера турніру фінансового холдингу «OVB All finance», було розіг-
рано корисні книжки з ефективного фінансового управління,  саморозвитку, ділові щоденники.
Також команда-переможець отримала  призи від нього. Інший партнер турніру Тренінгова ком-
панія “UP Club” нагородила команду  студентів-переможців сертифікатами на відвідання 10-
годинного інтенсивного навчання зі страхування.

Страховий клуб КНЕУ щиро дякує всім
капітанам, учасникам та партнерам за
участь у грі, а також співробітникам відді-
лу технічного забезпечення КНЕУ за під-
тримку та вдале проведення турніру!

До зустрічі на П’ятому  щорічному інте-
лектуальному турнірі «Що? Де? Коли?»  з
Борисом Бурдою в наступному році!

Володимир Веретнов, 
ведучий страхового клубу КНЕУ,

старший викладач кафедри
страхування

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
з науки «Регіональна економіка»

Програма проведення II етапу Всеукраїнської
олімпіади була розрахована на три дні. Реєстрація
та поселення учасників і гостей олімпіади здійс-
нювалися у першій половині дня 15 квітня в
головному корпусі та готелі ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана». Цього ж дня студентам-учас-
никам та гостям олімпіади були запропоновані
тематичні екскурсії: компанія Microsoft; музей
коштовностей (Києво-Печерська Лавра); прогу-
лянка містом.

Відкриття олімпіади відбулося 16 квітня. Із
привітаннями учасників й гостей олімпіади вис-
тупили: перший проректор з науково-педагогіч-
ної та наукової роботи ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», доктор економічних наук, професор
Дмитро Григорович Лук’яненко; директор
Інституту регіоналістики ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», доктор економічних наук,
професор, академік НАН України Богдан
Михайлович Данилишин; голова журі олімпіади,
доктор географічних наук, професор Микола
Іванович Фащевський; завідувач кафедри регіо-
нальної економіки і туризму, доктор економіч-
них наук, доцент Олександра Володимирівна
Ольшанська.

Конкурсні випробування в рамках олімпіади
проходили 16 квітня у два тури. Перший тур
передбачав комп’ютерне тестування учасників,
яке здійснювалося в середовищі Web CT.
Кожному учасникові під наглядом мандатної
комісії було присвоєно персональний логін, від-
повідно до якого здійснювався вхід до індивіду-
ального варіанту тестових завдань. Перевірка
правильності відповідей учасників олімпіади від-
бувалася автоматично, на основі попередньо
сформованої бази правильних відповідей. Під час
проведення другого туру учасники виконували
письмові завдання з регіональної економіки, які
містили питання теоретичного характеру, творчі
завдання та задачі.

Під час проведення І туру (комп’ютерне тесту-
вання) для членів журі, викладачів та гостей олім-

піади був організований круглий стіл на тему:
«Прикладні аспекти викладання науки
«Регіональна економіка» в контексті взаємодії
науки та бізнесу». Під час роботи круглого столу
провідними вченими та викладачами найбільших
вишів України були обговорені актуальні питан-
ня розширення співпраці бізнесу та науки з
метою створення інноваційних навчальних про-
дуктів, здатних сформувати у студентів найваж-
ливіші професійні компетентності. У результаті
роботи круглого столу було прийнято та одного-
лосно підтримано резолюцію:

�� у контексті конституційної реформи
України, подальшої децентралізації влади,
визначити необхідним і важливим завданням для
подальшого розвитку регіонально-просторових
досліджень, координацію зусиль професорсько-
викладацького складу провідних українських
вишів на  удосконаленні навчальної програми з
науки «Регіональна економіка» шляхом впровад-
ження інноваційних навчальних продуктів з
метою надання студентам найсучасніших знань,
здатних сформувати найважливіші професійні
компетенції у сфері регіонального управління та
місцевого самоврядування;

� �� ініціювати створення бакалаврських та

магістерських програм у провідних економічних
вишах України з управління регіональним роз-
витком та місцевого самоврядування;

� �� продовжити обговорення зазначених про-
блем на ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Регіональний розвиток України:
проблеми та перспективи», яка відбудеться 21–22
травня 2015 року у Київському національному
економічному університеті з прийняттям відпо-
відної резолюції щодо практичних заходів з вико-
нання вищезазначених завдань.

Після закінчення ІІ туру (письмові завдання)
члени мандатної комісії зашифрували роботи й
передали їх членам журі. З метою забезпечення
прозорості проведення олімпіади студенти-учас-
ники до початку конкурсних випробувань, які
проходили під наглядом членів мандатної комісії,
були ознайомлені з критеріями оцінювання зав-
дань.

Протягом усього періоду проведення олімпіа-
ди працювала апеляційна комісія. Після завер-
шення першого та другого турів заяви до апеля-
ційної комісії не подав жоден з учасників.

17 квітня, під час роботи журі, для студентів-
учасників та гостей було організовано екскурсію
до фармацевтичної компанії «Дарниця».

До складу журі Всеукраїнської студентської
олімпіади входили представники десяти вищих
навчальних закладів різних регіонів України, в
тому числі Києва, Тернополя, Сум,  Харкова,
Чернігова, Львова, Івано-Франківська,
Запоріжжя.

Відповідно до Положення про проведення 
ІІ туру Всеукраїнської олімпіади кількість пере-
можців було визначено так: І місце – один пере-

можець, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 3 переможці. 
Серед переможців олімпіади: Козій Маргарита

Вікторівна, студентка факультету міжнародної
економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»; Юсупова Маліка Фархадівна,
студентка факультету економіки та менеджменту
Сумського державного університету; Калініченко
Олег Миколайович, студент факультету економі-
ки, менеджменту і права Київського національ-
ного торговельно-економічного університету;
Самошко Павло Олександрович, студент фінан-
сового факультету Харківського національного
економічного університету імені Семена
Кузнеця; Аларікі Сергій Надімович, студент
факультету менеджменту та маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»; Матвійчук
Роксолана Ярославівна, студентка фінансового
факультету Тернопільського національного еко-
номічного університету; Подгорний Олександр
Сергійович, студент факультету економіки і
менеджменту Національного університету харчо-
вих технологій. 

Також оргкомітетом олімпіади були визначені
додаткові номінації для учасників:  

��за креативність мислення;
��за логічність мислення;
��за оригінальність ідеї;
��за глибоке знання теоретичних основ;
��за обґрунтованість висновків;
��за критичність мислення;
�� за глибоке розуміння демографічних про-

блем України;
��за оригінальність розв’язання задач;
��за знання понятійного апарату;
�� за глибоке знання теорій економічного

районування;
��за знання зарубіжних джерел;
��за сучасний підхід;
�� за вільне оперування статистичними дани-

ми;
��за аргументованість думки;
��за самостійність викладу.
Закриття олімпіади відбулося 17 квітня на пле-

нарному засіданні, де були нагороджені пере-
можці. Вони отримали грамоти, сертифікати та
наукову літературу. 

Олександра Володимирівна
Ольшанська, 

заступник голови оргкомітету
олімпіади, завідувач кафедри

регіональної економіки і туризму

У середині квітня в ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» на базі кафедри регіональної
економіки і туризму відбувся II етап Всеукраїнської студентської
олімпіади серед студентів економічних вищих навчальних закладів
України з науки «Регіональна економіка». У ІІ етапі олімпіади взяли
участь 44 студенти із 24-х вищих навчальних закладів 15-ти областей
України.
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Спортивні пристрасті

«СтудБУМ» як феномен творчої «СтудБУМ» як феномен творчої 
діяльності в університетідіяльності в університеті

В цьому році пройшов ювілейний, 10-й фестиваль «СтудБУМ» –
Студентський бенефіс університетської молоді. Вже 10 років сту-
денти нашого університету показуюють, здавалося б, неможливі
речі для людей з аналітичним складом розуму, що присвятили
свое життя економічній науці (і юридичній, не будемо забувати,
що студенти юридичного факультету також беруть участь у фести-
валі творчості і навіть змогли знайти свій стиль і любов у глядачів).

БУМ-2015 традиційно почався з урочистого відкриття фестива-
лю. Третього березня всі команди 9-ти факультетів презентували
на суд журі та на радість глядачам свої «візитки», тобто коротень-
кі виступи на 7-10 хвилин, по яким можна зрозуміти, якою є
команда та  який характер виступів буде на фестивалі. В цьому
році візитки були різноманітними, але можна було виокремити
дві тематики: «Як же нам підготуватися до БУМу і зібрати гарну
команду?»  та «Найкращі номери, що ми робили на цій сцені за всі
роки!». Не знаю, добре це чи погано, але з’явилося більше тексто-
вих візиток, хоча все одно вони поєднувались разом із неймовір-
ною кількістю танців і пісень у вирі творчого натхнення (в гарно-
му розумінні цього слова). 

Загалом з відкриття БУМу-2015 багато що можна згадати,
таким воно вдалося цікавим та захоплюючим. Найбільше

запам’яталися енергійні танці від ФЕФ – танцювальне попурі за
минулі роки фестивалю, які залишили питання у всіх глаядачів:
«Як дівчата встигали  так швидко переодягатись?». Також, весе-
лою ноткою відкриття фестивалю стала візитка ЮФ з їх
«Дурдомом». І дійсно, це було «крейзі». Спостерігати за таким
«божевіллям» було цікаво і, мимоволі, у всіх на обличчі з’являли-
ся посмішки. ФМЕіМ виділився своєю «доброю вдачею» і в цьому
році: втретє поспіль капітан команди ФМЕіМ щасливою рукою
витягнула першу дату виступу, але команда не розгубилась і пока-
зала чудове танцювально-співоче попурі під акомпанемент

запальних інструменталістів. Всі дівчата точно запам’ятали тала-
новитого капітана команди КЕФ та його динамічний танок, який
вже став дуже знаменитим і навіть був об’єктом пародій на висту-
пах команд інших факультетів. І завершує список візиток 2015
року, які найбільше запам’ятались, ФЕтаУ, команда якого змогла
перенести всіх присутніх в дитинство і разом із залом і Дашою
пошукати свою візитку. Загалом, усі факультети старались, хви-

лювались і виступали дуже добре, зриваючи овації глядацького
залу.

І от після відкриття почалося найцікавіше: п’ять тижнів трудо-
місткої праці, недоспаних ночей, репетицій танців у гуртожитках,
на вулицях, в корпусах, обговорення виступів команд, дискусії,
навіть словесні «батли». Здавалося, що весь університет живе
БУМом. І дійсно, в цьому році фестиваль був настільки насиче-
ним, яскравим, що «Краще один раз побачити, ніж 10 разів розка-
зати». Описати вир емоцій, щастя від виступу і смуток через те, що
більше не буде репетицій і не треба буде кожен день забігати до
улюбленного ЦКМ, неможливо. Так прекрасно, що в нашому
економічному університеті є місце творчості, що це підтримуєть-
ся нашою профспілковою організацією, яка кожен рік виділяє
всім факультетам грошову допомогу для створення чудових деко-
рацій і пошиття костюмів. Хочеться також відмітити, що цього
року профком нагородив капітанів усіх команд, які доклали мак-
симум зусиль для створення незабутніх постановок, грошовими
преміями, а усіх членів команд солодкими подарунками. Також
дуже допомагала слушними порадами Дана Ростиславівна Бабіч –
директор ЦКМ КНЕУ, чиї двері завжди відкриті для всіх активіс-
тів. Всі керівники творчих студій теж протягом місяця були в лег-
кій напрузі та в очікуванні, чим ще здивують їх талановиті студен-
ти, і, звичайно, допомагали всім командам, які зверталися до них.

Але найбільший «удар» прийняв на себе художній керівник – Олег
Володимирович Гаращенко, який переглядав всі виступи декілька
разів, редактував сценарії та працював над цілісним виглядом
постановок. І, як завжди, профком не зміг не відмітити і не подя-
кувати усім співробітникам ЦКМ за їх плідну працю – з нагоди
10-го ювілейного фестивалю «СтудБУМ» профкомом студентів та
аспірантів, а також студентською профспілковою асоціацією
міста Києва нашому ЦКМ був подарований ноутбук!

Як мені здається, адміністрації КНЕУ дійсно потрібно задума-
тись про створення нового факультету для сценаристів, режисе-
рів-постановників або факультету будь-якого іншого виду творчої
діяльності, тому що величезний творчий потенціал наших студен-
тів просто вражає.

І, звичайно, хочеться привітати переможців цьогорічного фес-
тивалю, команду фінансово-економічного факультету, яка вже
другий рік поспіль здобуває перемогу на фестивалі. Бажаємо вам
зберегти ту чудову та сильну команду, яку ви зараз маєте, і про-
довжити і надалі радувати глядачів своїми чудовими виступами. 

БУМ-2015 з гуркотом увірвався в наше життя і пронісся, як
блискавка. Студенти КНЕУ, які  із року в рік беруть участь у фес-
тивалі творчості, знайшли тут нових друзів, знайшли те, чим так
мріяли займатися, або чим займалися усе життя і тепер розвива-
ють це, і мають нагоду показати усьому університету, на що вони
здатні. Атмосфера свята, радості, дружби, підтримки і любові – це
те, що спонукає сотні студентів кожен рік виходити на сцену
ЦКМ, брати у руки мікрофон і творити свою яскраву історію
СтудБУМУ.

Юлія Ямкова, 
голова комісії профкому з питань культури

Захоплююча боротьба за Кубок
Зовсім недавно відбувся щорічний університетський турнір з більярду на "Кубок Профкому".

У цьому змаганні взяли участь найкращі гравці від кожного факультету та коледжу.
Загалом, більярд – це одна з багатьох сучасних розваг. Ця гра достатньо популярна і навколо

неї склалася своєрідна аура інтелектуальної боротьби. Наприклад, всі, хто брав участь у турнірі,
або хоча б спостерігав, дізналися багато нових професійних слів. Такі слова, як «клапштос»,
«абриколь» або «масі». Цікаво було спостерігати, які вимоги ставить ця гра людині, і яка части-
на людського інтелекту при цьому використовується.

Цікавим є те, що гру на більярді вважають однією із найдос-
тупніших: вона сприяє підтримці правильної постави та гарної
фізичної форми.

Більярд є, перш за все, видом фізичного гарту організму.
Відтак він розвиває окомір, виробляє чіткість і координацію
рухів, швидкість реакції та винахідливість. Сам гравець, по мірі
набування навичок гри, привчається до терпіння й холоднокров-
ності. Отже, студенти, які полюбляють грати на більярді, отри-
мують не лише насолоду, а й користь від гри.

Процес визначення переможця серед студентів у турнірі з
більярду на «Кубок Профкому» був не зовсім швидким, але дуже
цікавим і непередбачуваним. Особливо хочеться відзначити
останні партії, в яких до останньої хвилини точилася напружена
боротьба між студентами, і неможливо було однозначно сказати,

хто ж виграє, тому що ці два хлопці демонстрували неймовірно високий рівень гри! Але все ж
непереможним виявився Еміль Маргарян, гравець від факультету економіки агропромислово-
го комплексу.

Брали участь у турнірі не лише гравці чоловічої статі. Один з коледжів представляла дівчина,
яка дуже вправно володіла києм та чарівною посмішкою. Кожен учасник отримав величезне
задоволення від гри з сильними та гідними суперниками, а також насолодився атмосферою
більярдного клубу «New York».

Дуже приємно, що наші студенти займаються не тільки навчанням, але й мають таке чудове
хобі. І зустрівшись на нашому турнірі, вони мали змогу поділитися своїми навичками та «при-
йомчиками». Також на турнірі відбувся майстер клас від професіоналів. Дуже приємно було

бачити групи підтримки, які хвилювалися за учасників від своїх
факультетів та уважно слідкували за перебігом подій. Всі, хто не
брав участь у турнірі, мали змогу пограти з гравцями чи між
собою і просто гарно провести час в дружній компанії профкому.
Усі присутні отримали задоволення від гри і залишали клуб з
чудовим настроєм.

Хочеться висловити вдячність всім учасникам, групам під-
тримки та подякувати профкому за гарну організацію турніру,
веселий настрій та ще один чудовий спортивний день в нашому
студентському житті, який був насичений подіями, хвилюван-
ням та посмішками.

Олександр Сіроштан,
голова комісії профкому з питань спорту

та туризму факультету МЕіМ
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Круглий стіл

ННААУУККООВВЕЕ  ББААЧЧЕЕННННЯЯ  ЕЕККООННООММІІЧЧННИИХХ  
ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ

Наприкінці лютого кафедра менеджменту банківської
діяльності КНЕУ та Українське товариство фінансових ана-
літиків (УТФА) провели круглий стіл на тему: «Тенденції та
перспективи економіки та фінансової системи України».
Було заслухано доповідь президента УТФА Юрія Прозорова.
В процесі обговорення відбулась дискусія, в якій здійснили
співдоповіді та активну участь взяли члени УТФА та запро-
шені експерти, зокрема:

� Олександр Вальчишен, керівник аналітичного підрозді-
лу ICU, член Виконкому УТФА;

� Анатолій Дробязко,  банківський експерт, член УТФА;
� Ігор Волошин, член Робочої групи Експертної Ради

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України;
� Олександр Мертенс, професор кафедри фінансів

Національного університету "Києво-Могилянська академія",
член УТФА;

� Тетяна Унковська, головний консультант експертно-
аналітичного центру з питань грошово-кредитної політики
Ради Національного банку України, член УТФА;

� Ігор Івасів, професор кафедри банківської справи,

директор Інституту кредитних відносин КНЕУ;
� Віталій Шапран, головний аналітик РА «Експерт-

Рейтинг», член Громадської ради НКЦПФР, голова комісії
УТФА з банківського аналізу;

� Сергій Москвін, народний депутат України 3-го скли-
кання, екс-президент УТФА;

� В’ячеслав Черняховський – страховий експерт, голова
комісії УТФА зі страхування; 

� Андрій Нікітін, доцент, заступник завідувача кафедри
менеджменту банківської діяльності КНЕУ, член УТФА.

Також серед присутніх були викладачі кафедри менедж-
менту банківської діяльності: доценти Ірина Краснова,
Валентина Шевалдіна, Тетяна Іванова, асистент Максим
Щеглюк, доцент кафедри банківської справи Роман
Корнилюк. Обговорювались проблеми девальвації націо-
нальної валюти, рівня керованості банківської системи,
рівня довіри вкладників до фінансових інститутів. Проект
пропозицій передано до виконкому УТФА з метою поширен-
ня їх серед наукової громадськості та органів державної
влади.

Після круглого столу відбулись річні збори УТФА, на яких
було переобрано Юрія Прозорова президентом Товариства
на наступні два роки та вирішені організаційні питання. 

Максим Щеглюк, асистент кафедри менеджменту
банківської діяльності

Cпортивні пристрасті

Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст"

ХХ ХХ ХХ ХХ     СС пп аа рр тт аа кк іі аа дд аа     КК НН ЕЕ УУ   зз   фф уу тт бб оо лл уу
Більше ста учасників взяли участь у футбольних змаганнях цього року. Вони

подарували яскраве свято спорту численним уболівальникам, які несамовито під-
тримували збірні команди своїх факультетів.

Сюрпризи почались уже з першого ігрового дня, коли команда КЕФ відібрала
очки у головного претендента на звання чемпіона збірної ФЕФ. Та футбол завжди
був непередбачуваним видом спорту. Всі факультети дуже серйозно віднеслись до
формування складу, але продемонструвати максимум своїх можливостей вдалось
не всім. Майже у кожному матчі інтрига зберігалась до фінального свистка. І сюр-
призи продовжувались: у півфіналах КЕФ несподівано подолав одного з найсиль-
ніших учасників – команду ФМЕіМ, а ФЕтаУ у запеклій боротьбі обіграв ФЕФ.

Фінальна зустріч тримала глядачів у напрузі до самого кінця. Ніхто не хотів
поступатись, і все йшло до серії післяматчевих пенальті. Аж раптом зовсім нео-
бов’язкова помилка захисника «банкірів» призвела до виходу нападника ФЕтаУ
віч-на-віч з голкіпером, який не зміг протидіяти підступному удару з близької від-
стані. Відіграватись уже було ніколи, і переможені гідно першими привітали
«управлінців» зі званням Чемпіона. Присутні глядачі бурхливими оплесками
подякували фіналістам за продемонстровані майстерність і самовіддачу.

С. А. Соботюк, 
головний суддя змагань
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У травні свій 80-річний ювілей святкує видатний
учений,  доктор економічних наук, професор Семен
Степанович Осадець, фундатор науково-педагогічної
школи страхування КНЕУ.

Близько 40 років свого життя Семен Степанович
присвятив служінню університету, розвитку в КНЕУ
страхового напрямку фінансової науки. Під керівниц-
твом професора С. С. Осадця в КНЕУ було запровад-
жено першу в Україні магістерську програму
«Страховий менеджмент» (1996), якою він дотепер
продовжує успішно керувати і яка  протягом останніх
п’яти років виводить КНЕУ до ТОП-50 Світового
рейтингу EDUNIVERSAL за магістерськими програ-
мами страхового спрямування.

У 2002 р. професор С. С. Осадець очолив створену у
КНЕУ першу в Україні кафедру страхування, якою він керував до 2010 р. За цей період  під
його науковою редакцією вийшли перші в Україні фундаментальні підручники з грифом
Міністерства освіти України: «Страхування», який витримав три видання (1998, 2002,
2006), був «розібраний на цитати», ставши на довгі роки базовим підручником для всіх
вищих навчальних закладів нашої країни, де викладалися страхові дисципліни,  і відправною
точкою для написання багатьма іншими авторами нових підручників, посібників зі стра-
хування та монографій за страховою тематикою; «Страхові послуги» (2007); «Страховий
менеджмент» (2011).

Професор С. С. Осадець зробив великий вклад в підготовку наукових кадрів для нашої краї-
ни. Під його керівництвом було успішно захищено близько десяти кандидатських та
докторських дисертацій. Він є членом редакційних колегій декількох наукових періодичних
видань. 

За багаторічну сумлінну і плідну працю  Семен Степанович був нагороджений двома уря-
довими медалями. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ»», також
він нагороджений Подяками Кабінету Міністрів України, грамотами  Комітетів
Верховної Ради України, грамотою Нацкомфінпослуг, Ліги страхових організацій України
та інших установ.

Своєю плідною працею, високим професіоналізмом, вимогливістю до себе і своїх колег, при-
нциповістю та людяністю Семен Степанович слугує  зразком для молодших колег і робить
неоціненний  внесок у подальший розвиток кафедри страхування Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Шановний Семене Степановичу! Притаманний Вам талант ученого і педагога, помно-
жений на велике бажання робити добро людям, став запорукою вашого успіху. Ви дали
путівку в життя не одному поколінню студентів, передаючи кожній молодій людині неоці-
ненний скарб своїх знань. Завдяки Вам в нашій країні з’явилася ціла плеяда молодих вчених
і  високопрофесійних фахівців-практиків у страховій галузі.

В день Вашого ювілею прийміть від нас сердечні вітання. Щиро бажаємо Вам міцного
здоров’я, миру, злагоди і любові. Хай Ваше серце не знає втоми і світлою буде Ваша доля,
хай завжди на Вашому небосхилі сяє сонечко і буде тепло від людської шани.

З великою повагою, колектив кафедри страхування

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Поздоровляємо шановного Анатолія Григоровича
Ягодку з 75-річчям!

Все своє багаторічне життя Ви присвячуєте справі виховання високоосвічених, сучасних спеціалістів, передаючи їм не тільки знан-
ня, але й сприяючи їхньому інтелектуальному зростанню та духовному збагаченню, розвиваючи в них як професійні, так і людські
якості.

Багато випускників вдячні Вам не лише як педагогу-наставнику, але й як чуйній людині, яка завжди розуміє і підтримує. Ви є при-
кладом людини з активною життєвою позицією, небайдужим ставленням до суспільних проблем, зосередження атмосфери оптиміз-
му, доброзичливості, цілеспрямованості.

Вшановуючи поважного ювіляра, щиро бажаємо міцного здоров’я, життєвого благополуччя та нових успіхів.

З глибокою повагою, 
колектив кафедри макроекономіки та державного управління 

У квітні відзначила свій ювілей Марина Анатоліївна
Богорад, старший викладач кафедри педагогіки та психо-
логії.

У 1986 р. Марина Анатоліївна закінчила Київський
інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка,
отримала кваліфікацію економіста. Навчалася в аспі-
рантурі у Науково-дослідному фінансовому інституті
при Міністерстві фінансів України. Отримала досвід
викладацької діяльності під час праці у фінансово-еконо-
мічному коледжі м. Києва. Саме у викладацькій діяль-
ності найбільш повно розквітли  такі якості Марини
Анатоліївни, як комунікабельність, оптимізм, чуйність,
вміння надихати учнів, спонукати їх до активного та
напруженого вирішення економічних проблем шляхом
застосування інноваційних підходів: цікаво та творчо. 

Марина Анатоліївна працює в нашому університеті з 1999 року на кафедрі педагогіки та
психології. Висока наполегливість, працездатність, постійна самоосвіта, любов та повага до
студентів викували професійного фахівця, Викладача з великої літери. На лекціях та прак-
тичних заняттях з  дисципліни «Методика викладання економіки», яку викладає Марина

Анатоліївна,  вона вміло  поєднує найкращі надбання двох наук: педагогіки та економіки.  Має
досвід керівництва театралізованими презентаціями студентів, серед яких  «Економічне
мислення – основа ефективності поведінки громадянина». Своїми акторськими та творчими
доробками вона щиро ділиться зі студентами нашого університету.

Коло наукових інтересів Марини Анатоліївни: застосування інтерактивних методів
навчання в економічній освіті, зокрема методу дискусії, та ефективні методи організації
самостійної роботи студентів. Всі доробки, цікаві знахідки, які  обґрунтовані та перевірені
наукою, знаходять відображення  у роботах навчально-методичного характеру та посібни-
ках, автором та співавтором яких є Марина Анатоліївна.   

Активну участь бере наша колега і у проведенні  тренінг-курсів для викладачів університе-
ту.

Шановна Марино Анатоліївно! Від душі бажаємо Вам здійснення найбільш сокровенних
бажань та прагнень, примноження радості, оптимізму та кохання! Нехай  Вдача, Успіх та
Натхнення будуть вірними супутниками у всіх Ваших звершеннях! Бажаємо, щоб кожний
новий день приносив радість, а Ваш дім був наповнений миром, коханням та добром!
Залишайтеся такою ж життєрадісною, завжди привітною та усміхненою, мудрою та чуй-
ною! Нехай довкола Вас панують любов і гармонія!

Колектив кафедри  педагогіки та психології

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
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В день юбилея!
Поздравляем доцента кафедры политологии и социологии, кандидата исторических наук, полковника в отставке, члена Совета

ветеранов университета Евгения Владимировича Трусова с 65-й годовщиной со дня рождения. Желаем крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, счастья и благополучия, творческих успехов в научно-педагогической и общественной работе.

Юбилею славному пришла пора –  
Мы Вас сердечно поздравляем
И от всей души искренне желаем           
Здоровья, счастья, мира и добра.

Пусть будет светлым каждый день,
Обходят стороной всегда и все невзгоды.
Пусть не коснётся Вас печали тень,
Богатством славным будут жизни годы.                      

Желаем Вам и впредь удач немало,              
Быть с каждым днём ещё мудрей,
Чтоб душевного тепла всегда хватало
Для своих родных и близких людей.

Коллектив кафедры политологии и социологии,   
Совет ветеранов КНЭУ имени Вадима Гетьмана  

У квітні відзначила свій ювілей Олена Сергіївна
Бойчук, старший викладач кафедри педагогіки та психо-
логії.

У 1988 році Олена Сергіївна закінчила Київський дер-
жавний університет імені Т. Шевченка за спеціальніс-
тю «Психологія». Свій трудовий шлях наша колега роз-
почала в Тернопільському педагогічному університеті
на кафедрі психології. 

У 1992-1995 рр. – аспірант кафедри психодіагностики
та медичної психології Київського державного універси-
тету імені Т. Шевченка.

З 1995 р. – старший викладач кафедри педагогіки та
психології КНЕУ. 

Олену Сергіївну можна назвати універсальним викла-
дачем: вона викладає дисципліни «Психологія та педаго-

гіка», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Юридична психологія». 
Коло наукових інтересів нашої колеги дуже різноманітне: практична психологія, психоте-

рапія та психокорекція; шляхи інтенсифікації адаптації студентів-першокурсників. За час
роботи Оленою Сергіївною опубліковано близько 30 наукових та навчально-методичних робіт.

Відмінною рисою Олени Сергіївни є врівноваженість, виваженість, розсудливість та інди-
відуальний підхід до кожного студента. Психологічні знання та досвід дозволяють Олені
Сергіївні відшукати шлях до серця кожного студента. Перефразовуючи слова видатного педа-
гога А. С. Макаренка, Олена Сергіївна вміє «доторкнутися до особистості». В своїй роботі
вона приділяє увагу не тільки навчанню студентів, а й ненав’язливо виховує їх, допомагає
адаптуватися студентам-першокурсникам, завжди допоможе тим, хто звертається до неї за
порадою. 

Олена Сергіївна має багаторічний досвід роботи з неформальними групами. В тяжкі для
нашої країни часи Олена Сергіївна поряд із молоддю була в епіцентрі подій на Майдані і всі
свої знання та тепло своєї душі віддавала борцям за свободу.

З 1998 року Олена Сергіївна очолює психологічну службу в КНЕУ.
Шановна Олено Сергіївно!  Щиро вітаємо Вас з ювілеєм! Бажаємо, щоб усе, над чим Ви пра-

цюєте, мало успіх та приносило плоди. Нехай все, про що мрієте та возносите молитви, здійс-
ниться найближчим часом. Нехай в житті поруч з Вами будуть завжди Любов, Впевненість
та Надія. Нехай у Вашій оселі завжди панують злагода, добробут і Боже благословення.
Всілякої вдачі  Вам у вирішенні життєвих проблем. Залишайтесь на довгі роки такою ж світ-
лою, теплою та співчутливою. 

Колектив кафедри педагогіки та психології

З найкращими побажаннями!

Цурулю Олександру
Андрійовичу – 75!

Шановний Олександре Андрійовичу, від імені кафедри прийміть
сердечні привітання з ювілеєм.

Більше 45 років Ви самовіддано працюєте в Київському національ-
ному економічному університеті, представляючи уславлену когорту
провідних викладачів, будучи прикладом для наслідування молодим
науковцям.

Дякуємо Вам за небайдужість до оточуючих, за уважне ставлення
до проблем колег, за шанобливе відношення до кожного з нас і до усьо-
го колективу.

Бажаємо Вам невичерпних сил, довгого та благополучного життя.

З глибокою повагою, 
колектив кафедри макроекономіки та державного управління 
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Ювіляри

Артюхова Любов Єгорівна, прибиральниця службових приміщень
господарського відділу;

Бажай Інесса Михайлівна, старший викладач кафедри фізичного
виховання;

Буяло Лідія Пилипівна, начальник відділу ЦАУУ;
Ємець Володимир Трохимович, старший викладач кафедри фізично-

го виховання;
Киргизов Олексій Олександрович, охоронник служби охорони;
Коврига Віра Федорівна, лаборант кафедри іноземних мов фінансо-

во-економічного факультету;
Козловець Ірина Іванівна, старший викладач кафедри української

мови та літератури;
Маслак Тетяна Василівна, охоронник служби охорони;
Моісеєнко Анатолій Леонідович, заступник головного енергетика

служби головного інженера;
Монька Ольга Іванівна, охоронник служби охорони;
Нечипоренко Олександр Юрійович, доцент кафедри правового

регулювання економіки;
Рибалко Валентина Михайлівна, провідний інженер з інформацій-

них технологій ЦАУУ;
Сагова Світлана Володимирівна, доцент кафедри бухгалтерського

обліку;
Сгадова Валентина Василівна, професор кафедри педагогіки та пси-

хології;
Ситник Ніна Василівна, професор кафедри інформаційних систем в

економіці;
Туровська Ганна Дмитрівна, викладач кафедри іноземних мов

факультету управління персоналом та маркетингу;
Цвіркун Віктор Борисович, охоронник служби охорони;
Чекандіна Валентина Гаврилівна, бібліотекар 1-ї категорії бібліотеки;
Чепеленкова Валентина Юріївна, інженер 1-ї категорії Навчально-

тренінгового центру кафедри  економіки підприємств факультету еко-
номіки та управління;

Черенок Василь Гаврилович, охоронник служби охорони;
Ягодка Анатолій Григорович, доцент кафедри макроекономіки та

державного управління.

Богорад Марина Анатоліївна, старший викладач кафедри педагогіки та пси-
хології;

Бойчук Олена Сергіївна, старший викладач кафедри педагогіки та психоло-
гії;

Власенко Ганна Миколаївна, прибиральниця службових приміщень гурто-
житку №2 студмістечка;

Галіцин Володимир Костянтинович, завідувач кафедри інформаційного
менеджменту;

Давиденко Надія Іванівна, гардеробниця господарського відділу корпусу
№5;

Демчишин Михайло Юрійович, електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 4 р. служби головного енергетика;

Кандибальська Ірина Вікторівна, завідувач лабораторії кафедри іноземних
мов факультету міжнародної економіки і менеджменту;

Ковальчук Тетяна Михайлівна, завідувач відділення з підготовки іноземних
громадян;

Крилова Валентина Гаврилівна, старший викладач кафедри іноземних мов
факультету управління персоналом та маркетингу;

Крук Катерина Панасівна, директор студмістечка;
Лазарєва Світлана Федорівна, професор кафедри інформаційного менед-

жменту;
Митнікова Любов Петрівна, прибиральниця службових приміщень госпо-

дарського відділу;
Отрошко Іван Федорович, охоронник служби охорони;
Пекурару Наталія Петрівна, прибиральниця службових приміщень гурто-

житку №4 студмістечка;
Пустовіт Ганна Володимирівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку;
Руденко Микола Степанович, доцент кафедри політичної економії факуль-

тетів управління і управління персоналом та маркетингу;
Савченко Любов Іванівна, прибиральниця службових приміщень господар-

ського відділу;
Силантьєв Сергій Олексійович, доцент кафедри менеджменту;
Трусов Євген Володимирович, доцент кафедри політології і соціології;
Цуруль Олександр Андрійович, доцент кафедри макроекономіки та держав-

ного управління;
Ющенко Тетяна Володимирівна, провідний бухгалтер бухгалтерії.

У травні святкує свій ювілей доцент кафедри педагогі-
ки та психології Ліна Аліківна Колесніченко! 

У 1988 р. вона закінчила Київський державний універ-
ситет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Психологія».
Свій трудовий шлях розпочала з посади асистента
кафедри психології КДУ ім. Т. Шевченка, потім пра-
цювала у Слов’янському державному педагогічному
інституті Донецької області.

З 1992 до 1996 р. навчалася в аспірантурі КДУ 
ім. Т. Шевченка при кафедрі загальної та інженерної пси-
хології.

З вересня 1996 р. – старший викладач кафедри педаго-
гіки та психології. З 2004 року – доцент цієї кафедри.
Завдяки небайдужості до справи, своєму розуму, актив-
ності Ліна Аліківна постійно знаходиться в авангарді

кафедри: успішно справлялася з обов’язками  заступника завідувача кафедри з наукової робо-
ти, є керівником секції «Психології та педагогіки», тренером тренінг-курсів,  науковим редак-
тором навчальних посібників, психологом-консультантом психологічної служби КНЕУ, член
Української спілки психотерапевтів.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з психології. Нею надруковано велику кіль-
кість наукових статей у фахових виданнях, навчально-методичних посібників. Вона  бере
активну участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах з актуальних проблем
психології та педагогіки.

Вистояти і все встигати при такому навантаженні, зорієнтуватися в такому  обсязі різ-
номанітних видів роботи Ліні Аліківні допомагають професійні знання з саморегуляції, збе-

реження психологічного здоров’я, немедичної терапії та особистісні якості:  високий профе-
сіоналізм, компетентність, витримка, цілеспрямованість, дисциплінованість та закоханість
у свою справу. 

Ліна Аліківна – людина з великим серцем! Її турботою і душевним теплом обігріті і коле-
ги, і студенти. Викладання, професійне та особистісне спілкування  зі студентами, до яких
вона завжди ставиться з повагою і любов’ю (Ліна Аліківна викладає дисципліни «Психологія
та педагогіка», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент»), надихає нашу колегу на
досягнення нових професійних вершин, заряджає бадьорістю та оптимізмом. 

Залишатися жіночною, стильною, з завзятою іскоркою в очах допомагає Ліні Аліківні її
любляча родина, яка пишається своєю берегинею та всіляко допомагає їй і словом, і справами.
Також пристрасть до подорожей наповнює нашу колегу новими враженнями, енергією та
життєрадісністю.

За її плечима багаторічний досвід і визнання, багато добрих справ і звершень, а головне –
вдячних студентів, колег, слухачів.

Від душі бажаємо Вам, шановна Ліно Аліківно, залишатися такою ж привабливою, енер-
гійною, сильною духом! Нехай Ваш шлях буде осяяний любов’ю, увагою, щирістю оточуючих,
а оберегами стануть найкращі спогади, чисті людські почуття. Духовних Вам злетів, плід-
ної праці, благополуччя, достойної шани.  Хай щастить Вам в житті і на роботі, відкрива-
ються нові шляхи та здійснюються мрії! Сердечно бажаємо міцного здоров’я та багато років
життя,  успіхів, родинного щастя й добробуту, прихильності фортуни та здійснення всіх
Ваших задумів! Нехай  у Вашій оселі завжди панують любов і злагода, добробут і Боже бла-
гословення!

Колектив кафедри педагогіки та психології 

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
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Туга

На 93-му році пішов з життя д.е.н., професор,
Заслужений економіст України, Заслужений пра-
цівник КНЕУ, Почесний член Української академії
інформатики, багаторічний  працівник кафедри
фінансів, ветеран Другої світової війни Cава
Якович Огородник.

Cава Якович народився 2 лютого 1923 року в
селянській родині у селі Гродзеві Уманського райо-
ну Черкаської області України.

У роки війни у складі 516-го окремого вогнемет-
ного Лодзинського червонопрапорного танкового
полку майбутній вчений брав участь у боях
Південного, 2-го Прибалтійського та 1-го
Білоруського фронтів. На Південному фронті в
1943 році був поранений. Сава Якович Огородник
нагороджений трьома бойовими орденами і багать-
ма медалями, в тому числі медаллю «За відвагу»,
медаллю «За взяття Берліна», медаллю «За звіль-
нення Варшави» та двома медалями «За бойові
заслуги».

День Перемоги 9 травня 1945 року Сава Якович разом зі своїми однополчанами зустрів
під Берліном з величезною радістю та гордістю за свій народ, який з цієї важкої битви вий-
шов переможцем. Проте ця радість була з присмаком гіркоти: війна забрала життя мільйо-
нів людей. Втрати не оминули і родину Сави Яковича Огородника. У 1944 році ще за оку-
пації загинула його мати. У тому ж році на фронті загинув його старший брат – командир
танкового батальйону майор Петро Якович Огородник. Другий брат, Хома Якович, повер-
нувся з війни інвалідом.

У 1945 році Сава Якович поновлює навчання та вступає на 1-й курс фінансового факуль-
тету Київського фінансово-економічного інституту (нині – ДВНЗ «Київський національ-

ний економічний університет імені Вадима Гетьмана») і закінчує його з відзнакою в 1949
році.

В 1952 році Сава Якович закінчив аспірантуру та успішно захистив кандидатську дисер-
тацію. Ще перебуваючи в аспірантурі, С. Я. Огородник розпочав свою педагогічну діяль-
ність. Протягом 1950–1958 років він працював спочатку викладачем, доцентом кафедри
фінансів, а з 1953 року став заступником декана фінансового факультету Київського фінан-
сово-економічного інституту.

У 1958 році Сава Якович Огородник був призначений на посаду ректора Одеського кре-
дитно-економічного інституту (нині – Одеський державний економічний університет), де
пропрацював до 1971 року.

В 1968 році за рішенням Ради Міністрів України Сава Якович Огородник був включений
до складу делегації, яка брала участь у роботі XXIII сесії Генеральної Асамблеї ООН.

У 1983 році Сава Якович, після тяжкої хвороби, звернувся з проханням відпустити його
на викладацьку роботу. У цьому ж році він повернувся до рідного вузу, в якому навчався і
починав свою післявоєнну трудову діяльність – професором кафедри фінансів Київського
інституту народного господарства.

Професор Сава Якович Огородник активно брав участь в житті кафедри та в ветеранській
організації університету. 

Колектив КНЕУ та його керівництво високо цінують трудові заслуги професора Сави
Яковича Огородника. 

Саві Яковичу були властиві людяність і чуйність, товариськість, високий інтелект та про-
фесійна культура, глибока порядність і душевна щедрість. Саме ці риси здобули йому авто-
ритет серед колег і студентів.

Наукова громадськість України цінує Саву Яковича Огородника як заслуженого еконо-
міста, активного провідника науково-технічної політики в нашій країні. Його плідна
наукова та педагогічна діяльність отримала визнання в нашій державі та за її межами.

Добра і світла пам’ять про Саву Яковича Огородника назавжди залишається в серцях
усіх, з ким він працював і хто його знав.

Свiтла  пам’ять 

29 вересня після тривалої хвороби на 92-му
році пішов з життя Микола Іванович
Моторнюк – заслужений працівник вищої
школи УРСР, лауреат премій імені 
А. Макаренка  і М. Островського, відмінник
народної освіти УРСР, колишній завідувач
кафедри історії КПРС університету, учасник
бойових дій Другої світової війни, нагород-
жений 5-ма орденами та 25-ма медалями.

Під час бойових дій у Другій світовій війні
Микола Іванович брав участь в обороні сто-
лиці України – міста Києва. В боях за місто
Харків був тричі поранений, внаслідок чого
став інвалідом 1-ї групи.

Після звільнення з лав Радянської армії 
Н. І. Моторнюк працював на партійній
роботі – секретарем райкому комсомолу на

Далекому Сході і першим секретарем Київського міськкому комсомолу.
За період роботи в університеті Н. І. Моторнюк був умілим керівником з висо-

ким почуттям відповідальності за доручену справу на будь-якій ділянці, завжди
брав активну участь у громадському житті університету та користувався заслуже-
ним авторитетом і повагою всього колективу університету.

Світла пам’ять про Миколу Івановича Моторнюка назавжди залишиться в сер-
цях усіх, хто його знав і з ким він працював.

Рада ветеранів університету

Микола Іванович Моторнюк

На 92-му році життя перестало
битися серце Анатолія Домінікови-
ча Ждановича, колишнього началь-
ника відділу  організаційного
забезпечення  навчального процесу
навчального центру, льотчика-
винищувача в роки Другої світової
війни, нагородженого 4-ма ордена-
ми та 20-ма медалями, заслуженого
працівника університету.

Анатолій Домінікович народився
30 вересня 1922 року в селі Уборок
Осіповічеського району Могилев-
ської області в селянській родині.

В жовтні 1940 року А. Д. Ждано-
вич був призваний до лав Червоної
Армії, в якій прослужив понад 39

років  від рядового до полковника, начальника політвідділу винищу-
вально-авіаційної дивізії. 

Після звільнення з армії 35 років А. Д. Жданович пропрацював у
Київському національному економічному університеті імені Вадима
Гетьмана на посадах старшого наукового співробітника, начальника
навчального відділу.

Всі, хто працював і спілкувався з ним, пам’ятають його, як доброго
товариша, сумлінного, висококваліфікованого, ініціативного праців-
ника з організації навчального процесу університету.

Анатолій Домінікович брав  активну участь у громадському житті
університету та користувався заслуженим авторитетом і повагою
всього колективу університету.

Добра і світла пам’ять про А. Д. Ждановича назавжди залишиться в
серцях усіх, з ким він працював і хто його знав.

Рада ветеранів університету

Анатолій Домінікович
Жданович

Електронне видання КНЕУ.

За зміст і достовірність викладених фактів редакція
відповідальності не несе.


