
Свято

Увага!

Газета  Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана
№ 10—12 (1421—1423)  e�mail: economist@kneu.edu.ua Червень 2014 р.

��Свято 

� Увага!

� Готуємо 
майбутнє

� News про вуз

� Наука та   
практика

� Конкурс

� Конференція

� Справи
університетські

��Університетське 
життя

��Історичні
розвідки

��Інноваційний
університет

���Пленер

���Золотими 
стежками

���В здоровому
тілі...

���Спортивні 
пристрасті

���Цікаві 
зустрічі

���Ювіляри

Шановні абітурієнти-2014!
Для вас відкриваються нові перспективи в житті!

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує про відкриття 
нових напрямів підготовки та спеціальностей:

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра на денну форму навчання:

Напрям підготовки: 6.010104  – Професійна освіта (Економіка)
Напрям підготовки: 6.030101 – Соціологія, спеціалізація у сфері економіки

Напрям підготовки: 6.030102 – Психологія, спеціалізація – Економічна та соціальна психологія
Напрям підготовки: 6.030206 – Міжнародний бізнес

Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки на денну форму навчання:

Напрям підготовки: 6.030601 – Менеджмент
спеціалізація – Менеджмент  агробізнесу

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра  за специфічними категоріями на денну форму навчання:
Спеціальність 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою

Магістерська програма «Управління фінансово-економічною безпекою»
Спеціальність 8.18010016 – Бізнес-адміністрування

Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» (MBA)

Раді вітати вас у стінах одного із найпрестижніших університетів України!
За довідками звертатися: м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, каб. 116,

тел: (044) 456-3162,  
e-mail: prkom@kneu.edu.ua 

www.kneu.edu.ua
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News про вуз

Готуємо майбутнє

Сьогодні це дуже актуально. Наразі поряд з
професіоналізмом дуже затребуваними є особис-
тісні риси фахівців: системне мислення, психо-
логічна зрілість, висока стресостійкість, витрива-
лість, здатність співпрацювати в команді тощо.
Особливо це стосується економічних професій,
адже саме в цій сфері діяльності широко вико-
ристовуються новітні технології та висуваються
підвищені вимоги до особистісних рис менедже-
рів. Тому надзвичайно важливо залучати до робо-
ти із персоналом фахівців-психологів, які б окрім
психологічних знань та вмінь володіли достатнім
рівнем економічної підготовки, розуміючи спе-
цифіку дії економічних законів та підприємниць-
кої діяльності. Особливо це актуально в умовах,
коли усе населення країни зазнає дуже сильних
стресів в результаті пролонгованих військових
дій та системної економіко-політичної кризи,

наслідки яких будуть відчуватись ще багато років,
і психологи потрібні практично на кожному під-
приємстві. Найближчим часом на підприємствах
потрібно буде створювати, або підсилювати там,
де вже вони є, психологічні служби, або хоча б
здійснювати програми з подолання стресів та
навчання стресостійкості працівників, особливо
в таких галузях, як військова, журналістика,
МВС, в лікарнях, на стратегічних підприємствах
(аеропорти, підрозділи інфраструктури, підрозді-
ли з надзвичайних ситуацій). Адже люди, що пра-
цюють саме в цих сферах, зазнають сьогодні най-
більшого негативного впливу від трагічних подій. 

По закінченні фахової психологічної підготов-
ки за рівнем «бакалавр» отримується спеціаліза-
ція «Фахівець (Психологія)» за одним з трьох
напрямків: загальне психологічне консультуван-
ня, організаційне консультування, сімейне кон-

сультування. Наприклад, головною метою
навчання з програми «Організаційна психологія»
є оволодіння вміннями та навичками самостій-
ного проведення прикладних розробок у сфері
організаційного консультування, а саме: управ-
ління персоналом; підбору та розстановки кад-
рів; підготовки та впровадження психологічних
технологій для подолання кризових ситуацій;
підтримання професійного здоров’я співробітни-
ків організацій. Студенти, які пройдуть курс під-
готовки з організаційної психології, будуть мати
компетенції здійснювати організаційний аналіз з
метою виявлення проблемних зон в організації,
здійснювати психологічну діагностику персона-
лу, психологічну експертизу складних ситуацій та
вирішення конфліктів; проводити навчальні про-
грами та тренінги з підвищення кваліфікації пер-
соналу. Випускники програми «Організаційна
психологія» зможуть легко знайти роботу у різних
підрозділах державних та комерційних структур
(консалтингових агенціях, відділах по роботі з
персоналом та кадрових службах, навчальних
закладах, службах зайнятості та центрах профорі-
єнтації, а також відомчих організаціях з реалізації
програм соціальної підтримки населення. Можна
собі тільки уявити, скільки людей будуть потре-
бувати такої підтримки у найближчі роки, адже у
нас з’явилася ще одна категорія населення –
біженці з Криму та зі східних регіонів. 

Професійна підготовка бакалаврів за напря-
мом «Професійна освіта (економіка)» дозволяє
підготовити економістів-педагогів, які будуть
мати низку конкурентних переваг. По-перше,
такі фахівці зможуть ефективно працювати у еко-
номічній сфері, особливо тих її напрямах, що
пов’язані з соціально-виховною діяльністю,

навчанням персоналу, підвищенням його квалі-
фікації, тренінговою роботою. По-друге, вони
можуть реалізувати свої педагогічні здібності у
професійній економічній освіті у різних її формах
(у численних професійно-технічних закладах, де
надається економічна освіта чи здійснюється
викладання економічних дисциплін, у закладах
післядипломної професійної освіти, у сфері
популярної на сьогодні бізнес-освіти, освітніх
проектах, консультативній роботі тощо).
Первинні посади, які може обіймати випускник
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за
напрямом «Професійна освіта (економіка)» з
галузі знань «Педагогічна освіта»: викладач
навчального закладу I-II рівнів акредитації, кура-
тор, вихователь, вихователь гуртожитку, вихова-
тель професійно-технічного навчального закла-
ду, інструктор виробничого навчання, інструктор
виробничого навчання робітників масових про-
фесій, майстер виробничого навчання, майстер
навчального центру, викладач-стажист, техно-
лог-наставник, керівник виробничої практики,
завідувач навчальною лабораторією, проекту-
вальник, економіст, економіст з маркетингу,
менеджер із закупівлі, менеджер зі збуту, логіст
тощо. Педагоги професійного навчання в галузі
економіки користуються великим попитом на
ринку праці.

Групи будуть набиратися вже цього року.
Запрошуємо усіх охочих. Додатковою преферен-
цією є можливість отримати паралельно з психо-
лого-педагогічними економічні знання. 

Колектив кафедри педагогіки та
психології

НН оо вв іі   сс пп ее цц іі аа лл ьь нн оо сс тт іі   дд оо   юю вв іі лл ее юю   кк аа фф ее дд рр ии
В цьому році кафедрі педагогіки та психології Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана
виповнюється 20 років. Кафедра має цікаву історію створення,
своєрідну концепцію підготовки до викладацької діяльності та
інноваційну систему навчальних методів і технологій, висококласний
склад фахівців з педагогіки та психології. Свій ювілей кафедра не
святкує у зв’язку з трагічними подіями у країні, але відмічає дуже
хорошими новинами для абітурієнтів: в цьому році, незважаючи на
складні умови, відбулося ліцензування підготовки студентів за двома
новими напрямами «Психологія» та «Професійна освіта. Економіка».
Відтепер у Київському національному економічному університеті ім.
В. Гетьмана будуть випускати фахівців не тільки з економічних
спеціальностей, а ще й з двох нових: «Психолог» та «Економіст.
Викладач економічних дисциплін». 

Сьогодні в Україні актуальною є проблема
налагодження партнерства між бізнес-структура-
ми і університетами та інтеграції інтелектуально-
го ресурсу університету та бізнесу в інноваційний
розвиток національної економіки. Провідні
науковці Київського національного економічно-
го університету імені Вадима Гетьмана та керів-
ники більш ніж 110 підприємств і організацій
України та закордону різних сфер діяльності
(серед них Nestle, L'Oreal, Piraeus bank, Прозора
та страхові компанії “Брокбізнес”, “Арсенал”)
другий рік поспіль співпрацюють над вдоскона-
ленням та розвитком механізмів взаємодії універ-
ситету з бізнес-структурами за певними пріори-
тетними напрямами стратегічного партнерства. 

З метою укладання меморандумів про партнер-
ство бізнес-структур з кафедрами та інститутами,
створення центрів партнерської взаємодії та про-
грам співпраці, формування інтерактивної карти
партнерств університету та бізнесу 12 червня про-
ведено Другий міжнародний бізнес-форум
«Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнер-
ство». Форум  проведено у формі панельної дис-
кусії за напрямами: освітні та професійні стан-
дарти підготовки фахівців з економіки та менед-
жменту: гармонізація вимог бізнесу та вищої осві-
ти;  розвиток персоналу підприємств: бізнес-
потреби та потенціал університету; інноваційні
рішення для бізнесу і разом з бізнесом: дослід-
ницькі та консалтингові проекти; соціальна від-
повідальність бізнесу та університету: напрями та
форми взаємодії. 

Перед учасниками поставлено багато нагаль-
них питань: «Де мають народжуватися сучасні
професійні стандарти? Які найдієвіші форми
забезпечення високої кваліфікації персоналу сьо-
годні і завтра? Яких результатів фундаментальних
і прикладних досліджень потребують бізнес-
структури? Якою є  мотивація соціального парт-
нерства бізнесу та університету?». Ці та інші
питання потребують вирішення і тісної співпраці
між наукою, бізнесом та освітою.

Другий міжнародний бізнес-форумДругий міжнародний бізнес-форум

«Наука – бізнес – освіта: «Наука – бізнес – освіта: 
стратегічне партнерство»стратегічне партнерство»

Центр суспільних зв’язків
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Наука та практика

Для обговорення багатогранного питання
запиту сучасного суспільства на підготовку
фахівця економічного профілю за круглим
столом зібралися представники фінансових
служб провідних компаній України –
«РЕХАУ», «ТетраПак», «Марс Україна»,
«МЕТРО Кеш енд Кері Україна»,  ГК «1+1
Медіа»,  «СК «БРОКБІЗНЕС», «Актив Інвест
Груп», ІТКОМ, «Логістик Україна»,
«Промкабель-Електрика», «Агрофірма «Київ-
ська», підприємство споживчої кооперації
«Редакція газети «Вісті Центральної спілки
споживчих товариств», а також викладачі
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» з
факультетів економіки та управління, міжна-
родної економіки і менеджменту, управління
персоналом та маркетингу.

Модератором обговорення принципів орга-
нізації фінансово-економічної роботи на під-
приємстві та компетенцій фахівців цієї служби
виступила співорганізатор круглого столу
Вероніка Верба, директор Інституту управлін-
ського консультування КНЕУ, СМС, доктор
економічних наук, професор кафедри стратегії
підприємств.

Учасники дискусії виявили чимало про-
блем, що постають перед керівниками провід-
них компаній в процесі підбору фахівців еко-
номічного профілю, здатних успішно викону-
вати на підприємстві оперативні та стратегічні
завдання. 

Експерт з корпоративного обліку та звітнос-
ті компанії «Марс Україна» Ольга Юзюк роз-
повіла про особливості організації  фінансово-
економічної роботи українського офісу ком-
панії, принципи взаємодії підрозділів еконо-
мічної служби, зони їх відповідальності та
компетенції, якими мають володіти  працівни-
ки економічних підрозділів підприємства.

Визначаючи особливості роботи фінансис-
тів та економістів на вітчизняних підприєм-
ствах, фінансовий директор ТОВ «Промка-
бель-Електрика» Олена Прендзевська зверну-
ла увагу на те, що в українських компаніях, на
відміну від західних, недостатньо уваги приді-

ляється визначенню правил та встановленню
процедур, тому для розвитку кар’єри в таких
умовах роботи надзвичайно важливою є
активна життєва позиція. Використовуючи
прості аналітичні інструменти, фахівець пови-
нен вміти грамотно пояснювати свою думку та

відстоювати свою позицію. Українські бізнес-
мени вимагають від фінансистів не просто
вміння «рахувати», а здатності «бачити»
напрями покращення діяльності підприємств.

Продовжуючи обговорення теми вимог з
боку підприємств до фахівців з економіки та
управління, заступник директора компанії
«Актив Інвест Груп» Олександр Шваб відмі-
тив, що на сьогоднішній день змінилась сут-
ність роботи економіста-фінансиста: «Акцент
змістився на прогнози, на встановлення зв’яз-
ків за логікою «що буде, якщо…». Економіст-
фінансист повинен не рахувати цифри, а про-
раховувати події». У цьому ж контексті дирек-
тор фінансового департаменту «СК «БРОК-
БІЗНЕС» Тетяна Дмитренко відзначила:
«Результати роботи фінансистів мають бути
зрозумілими для всіх учасників управлінської
діяльності».    

З високою зацікавленістю учасники кругло-
го столу обговорювали компетенції фахівця
фінансової служби, набуття яких має бути
забезпечено університетом при підготовці
випускників. Декан факультету економіки та
управління Олександр Востряков зазначив,
що проблему практичної підготовки студентів

необхідно вирішувати
спільними зусиллями
навчальних закладів та
бізнес-структур шляхом
залучення представни-
ків підприємств до
навчального процесу,
надання можливостей
проходження студента-
ми практики на успіш-
но діючих підприєм-
ствах, забезпечення
стажування викладачів,
реалізації спільних про-
ектів, а також форму-
вання стандартів підго-
товки фахівців різних
спеціальностей. Також
О. Востряков вважає
перспективним ство-

рення при університетах професійних рад за
участю досвідчених економістів-практиків,
які виступатимуть експертами навчальних
планів підготовки фахівців економічного про-
філю та активно сприятимуть актуалізації
навчального процесу в цілому.

Учасники круглого
столу обговорили про-
блеми практичної підго-
товки студентів та сфор-
мулювали основні вимо-
ги до майбутніх праців-
ників фінансово-еконо-
мічних відділів підпри-
ємств. Зокрема, гене-
ральний директор теле-
компанії «ТЕТ» Ірина
Федорцова відзначила:
«Нашими головними
вимогами до працівника
фінансового відділу,
окрім базових фінансо-
вих знань та вміння
роботи з базами даних,  є

мобільність і відкритість,
системне бачення роботи
компанії, здатність працю-
вати в команді та управляти
змінами». Фінансовий
директор компанії «Тетра
Пак» Сергій Пахомов також
зазначив, що окрім стандар-
тних вимог до кандидатів на
посади в фінансових відді-
лах, таких як знання стан-
дартів обліку, вміння пра-
цювати з базами даних, не
менш важливими є здібності
лідера у різних проявах. «У
першу чергу, необхідно пра-
цювати над собою. Це запо-
рука успішної кар’єри». 

У ході дискусії піднімало-
ся питання про вимоги іно-

земних компаній, що працюють в Україні, до
своїх працівників. За словами Михайла
Вергуненка, фінансового та адміністративно-
го директора ТОВ «РЕХАУ», для успішної
роботи фінансиста в міжнародній компанії
необхідними є знання бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, володіння іноземною
мовою, інформаційними технологіями, а
також  аналітичне мислення.

Про необхідність підсилення практичної
складової підготовки фахівців, орієнтації на
формування комплексного бачення роботи
економіста зазначили фінансовий директор
ТОВ «Логістик Україна» Наталя Назаренко та
фінансовий директор підприємства споживчої
кооперації «Редакція газети «Вісті
Центральної спілки споживчих товариств»
Василь Андрійчук. Їх виступ доповнила Ірина
Гаркавая, головний бухгалтер компанії
«ІТКОМ», яка висловила тезу про необхід-
ність відповідного мотивування студентів,
стимулювання їх прагнення до отримання
знань, набуття навичок, вмінь, формування
компетенцій, в чому можуть допомогти пред-
ставники підприємств, фірм, компаній, про-
водячи лекції, практичні заняття, майстер-

класи, залучаючи студен-
тів до роботи на підприєм-
стві, до участі у бізнес-
проектах тощо. Це може
забезпечити набуття спе-
цифічних знань студента-
ми, які необхідні майбут-
нім фінансистам, про що
зазначив економіст з
фінансового контролю
компанії «МЕТРО Кеш
енд Кері Україна»
Олександр Тищенко.

Директор «Агрофірми
«Київська» Ярослав Білоус
озвучив проблему необхід-
ності поглиблення у фахів-
ців економічного спряму-
вання знань з технології,

організації та нормування виробництва під-
приємств різних галузей. Як випускник
КНЕУ, він зазначив високий рівень підготов-
ки, отриманої під час навчання в університеті,
що підтверджується успішним кар’єрним
зростанням багатьох вихованців almamater.

За результатами роботи круглого столу були
визначені основні вимоги бізнес-спільноти до
фахової підготовки випускників-економістів,
що ґрунтуються на комплексному уявленні
про функціонування і розвиток підприємства,
глибоких знаннях фінансового менеджменту,
вмінні працювати із базами даних тощо.
Також всі представники бізнесу відзначили
високий рівень освіти, що отримують студен-
ти КНЕУ, та зазначили, що запорукою успіш-
ної кар’єри (окрім професійних знань) є лідер-
ські якості, прагнення і здатність до самоосві-
ти, саморозвитку, командної роботи.

У ході засідання круглого столу представни-
ки підприємств і компаній висловили свою
зацікавленість у подальшій співпраці з універ-
ситетом у напряму посилення практичної під-
готовки студентів спеціальності економіки
підприємства. Керівники фінансово-еконо-
мічних служб підприємств, представлених на
круглому столі, підтримали ідею проведення
майстер-класів і проблемних лекцій, розробки
та обговорення бізнес-кейсів, організації ста-
жування для викладачів і студентів.  

Маємо надію, що у новому навчальному
році стратегічне партнерство нашого універ-
ситету з підприємствами дозволить активізу-
вати інноваційні форми проведення навчаль-
них занять, які забезпечать нашим випускни-
кам набуття фахових і лідерських компетен-
цій.

Олена Гребешкова, заступник  декана
факультету економіки та управління

Галина Махова, керівник департаменту
дослідницьких проектів Інституту

управлінського консультування КНЕУ

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ: ЯКИЙ ВІН?СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ: ЯКИЙ ВІН?
Погляд бізнесу на проблеми професійної підготовки фахівців економічного профілю

Наприкінці квітня в ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» був
проведений круглий стіл «Сучасна фінансово-економічна служба
на підприємстві: актуальні завдання і проблеми
самоідентифікації». Ініціаторами заходу виступили Інститут
управлінського консультування КНЕУ, кафедра стратегії
підприємств та декан факультету економіки та управління
КНЕУ О. Востряков.
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Конкурс

Змагання проходить у три етапи: національ-
ний, де змагаються учасники з однієї держави;
регіональний, де обираються найкращі з
регіонів Європи, Середнього Сходу, Африки,
Америки та Азії, та світовий, на якому визна-
чається чемпіон змагання. Команда КНЕУ
змогла вибороти в ньому почесне перше місце
на національному рівні і стала учасником
регіонального. Цього року у конкурсі взяло
участь майже 3 500 студентів з 750-ти універ-
ситетів зі всього світу.

Організатор змагання – CFA Institute – є
всесвітньо відомим у сфері корпоративних
фінансів закладом, що здійснює сертифікацію
інвестиційних професіоналів і об’єднує їх у
національні асоціації у більшості країн світу.
Представництво міжнародної асоціації серти-
фікованих фінансових аналітиків в Україні –
CFA SocietyUkraine – уже вчетверте організо-
вує подібне змагання на теренах нашої
Батьківщини. Студенти проводять інвестицій-
не дослідження компанії, аналізуючи індуст-
рію, спосіб ведення бізнесу, фінансову конку-
рентоспроможність та повну оцінку ринкової
вартості компанії, а також виявляючи ризики
фірми і шляхи протистояння їм.

Відбір на локальний, тобто національний

етап, мав декілька етапів. Перш за все, універ-
ситети реєструються як такі, що мають бажан-
ня взяти участь у цьому конкурсі. Вони фор-
мують команди з 3-5 студентів, які володіють
достатніми навичками фінансового аналізу та
англійської мови. Цього року у змаганні взяло
участь понад 120 студентів з 25 різних універ-
ситетів по всій Україні. Далі для них всіх ого-
лошується компанія, аналіз якої має бути
виконаний. Тоді ж учасникам вперше випала
нагода досліджувати глобальну компанію SES,
яка є світовим лідером у сфері супутникових
систем, підприємством-інноватором, яке
надає телекомунікаційні послуги по всій зем-
ній кулі. 

Усі команди проводять ґрунтовний аналіз
компанії, викладаючи основні результати  у
формі звіту, що складається зі своєрідного
дослідницького комплексу, який формує
об’єктивне уявлення про об’єкт інвестування.
З цим завданням найкраще впорались 12 укра-
їнських команд, які вийшли у півфінал і пред-
ставляли свої дослідження перед поважною
судейською панеллю, що складалася з кращих
спеціалістів і керівників міжнародних компа-

ній в Україні. Команда КНЕУ після першої
презентації, яка здійснюється англійською
мовою, відповідаючи на поставлені складні
запитання увійшла до групи лідерів. У жор-
сткому протистоянні студенти нашого універ-
ситету здобули право представляти Україну на
міжнародній арені.  

Четвертий рік поспіль команди під керів-
ництвом доктора економічних наук, професо-
ра кафедри міжнародної економіки, директо-
ра Інституту вищої освіти Лариси Леонтіївни
Антонюк демонструють високі результати на
Міжнародному конкурсі з інвестиційних
досліджень і завжди посідають призові місця.
Для досягнення таких вагомих результатів сту-
дентам  організовуються додаткові тренінги та
спеціалізовані гостьові лекції з інвестиційного
аналізу, що допомагає командам заглибитися
у суть організації та технологій тієї чи іншої
галузі. 

Однак цього року участь в конкурсі відкри-
ла нові горизонти та дозволила  оцінити
навички, які студенти отримали протягом
навчання у КНЕУ, зі своїми однолітками в
Європі, Африці та Середньому Сході у Мілані.
На цьому рівні між собою боролися представ-
ники 28 команд з регіону, які представляли
університети світового класу зі Швейцарії,
Великобританії, Франції, Німеччини тощо. 

На цьому етапі між собою боролися пред-
ставники 28 команд з регіону. Рівень суперни-
ків був дуже високий, і журі вимагали деталь-
ного обґрунтування інвестиційних рішень. Та
все ж команда нашого університету змогла
достойно представити свої дослідження і
ввійшла до когорти  найкращих команд з усьо-
го регіону, ще раз довівши високий рівень під-
готовки.

Всі випускники CFA КНЕУ високо оціню-
ють конкурс як такий, що надає важливих
компетенцій, які дуже цінуються роботодав-
цями, але які важко отримати під час аудитор-
них занять. 

«Участь у CFA InstituteResearchChallenge у

2013-2014 рр. допомогла мені не тільки ще раз
перевірити і вдосконалити той набір навичок,
які були уже отримані мною під час навчання
в університеті, але й отримати цілу низку
нових. Безперечно, цей конкурс дозволяє сту-
дентам стати значно більш конкурентоспро-
можними і стояти на крок попереду в плані
свого розвитку як економістів. Як учасник
багатьох конкурсів можу сказати, що небагато
змагань можуть дійсно надати настільки бага-
то досвіду учасникам. І головне, при подаль-
шому навчанні в університеті всі дисципліни
починають сприйматися по-іншому, людина
оцінює всі дані з точки зору фінансового ана-
літика. Всебічний розвиток – ось найважливі-
ше, що можна отримати від CFA
InstituteResearchChallenge», – каже член
команди Юрій Вільчинський.

З ним важко не погодитися, адже участь в
CFA InstituteResearchChallenge – це, перш за
все, знання в області інвестиційного банкінгу,
злагоджена і довготривала співпраця в коман-
ді і, що найголовніше, робота над реальним
дослідженням конкурентної компанії, тобто
реальна практична робота над інвестиційним
проектом. Самі засновники стверджують, що
окрім цих переваг студенти отримують ще й
консультування з експертами фінансової
індустрії, розуміння етичних стандартів пове-
дінки інвестиційного аналітика, здобуття
досвіду з написання звітів та захисту презента-
цій перед кваліфікованим журі. Безперечно,
отримання таких компетенцій  студентами
розкриває перед ними безліч перспектив у
майбутньому. Тому для молодих талантів
завжди має бути цікаво розвиватися в такому
напрямку і підвищувати як свій власний, так і
загальноуніверситетський імідж участю в
таких конкурсах.

Захар Дерюга, 
студент 305-ї групи ФМЕіМ

ППеерршшііссттьь  уу  ммііжжннааррооддннооммуу
ккооннккууррссіі  зз  ііннввеессттииццііййнниихх

ддоосслліідджжеенньь  ззаа  ККННЕЕУУ

В студентські роки кожному з нас трапляється багато подій, які
здатні змінити усе подальше особисте та професійне життя.
Цього року одна з таких можливостей випала студентам
Київського національного економічного університету, які взяли
участь в авторитетному конкурсі з дослідження інвестиційної
привабливості підприємств – CFA InstituteResearchChallenge.
Команда студентів КНЕУ у складі капітана команди Оксани
Войтович, студентки 5-го курсу магістерської програми
«Управління міжнародною конкурентоспроможністю», та
студентів 3-го курсу: Юрія Вільчинського, Владислава Макарова
(факультет міжнародної економіки і менеджменту), а також
Ігоря Свиридова (факультет інформаційних систем і
технологій),  Гліба Велигорського (факультет економіки та
управління), посіла перше місце і отримала можливість
представляти Україну на регіональному фіналі змагань по
Європі, Середньому Сходу та Африці у Мілані. 
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У рамках V Всеукраїнських кадрових зборів
відбулась урочиста церемонія нагородження
переможців традиційного щорічного Всеукраїн-
ського професійного конкурсу «Кадровик
року’2013». Конкурс було організовано
Всеукраїнською асоціацією кадровиків і журна-
лом «Довідник кадровика» за підтримки
Міністерства соціальної політики України,
Державної служби зайнятості, Державної інспек-
ції України з питань праці та обласних держадмі-
ністрацій України. Змагалися за звання
«Кадровик року’2013» понад 700 фахівців з кад-
рової справи та управління персоналом з різних
куточків України. До активної участі у конкурсі
долучилася кафедра управління персоналом та
економіки праці КНЕУ, а також студенти ІV
курсу спеціальності «Управління персоналом та
економіка праці» (40 осіб).

Під час урочистого відкриття заходу зі вступ-
ним словом виступила Людмила Циганок, керів-
ник відділу маркетингу і зв’язку з громадськістю
ТОВ «Медіа-Про».

Також з привітанням переможців конкурсу та
вітальним словом до учасників кадрових зборів
виступив А. М. Колот – проректор з науково-
педагогічної роботи, завідувач кафедри управлін-
ня персоналом та економіки праці, директор
Інституту соціально-трудових відносин 
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Він наго-
лосив, що зі студентами кафедри управління пер-
соналом та економіки праці проводиться профо-
рієнтаційна робота, яка дає змогу покращити
існуючі та здобути нові знання та навички для
підвищення своєї конкурентоспроможності на
ринку праці.

Продовжила урочисте відкриття Ярослава
Паньків, головний редактор журналів «Довідник
кадровика», «Кадрова практика», газети «Кадри і
зарплата», розповівши про історію конкурсу
«Кадровик року», а також зазначила про вихід
нової газети «Кадри і зарплата».

Інформаційну частину V Всеукраїнських кад-
рових зборів розпочав генеральний директор
компанії AIG Андрій Коломієць доповіддю «Роль
страхування в мотивації і впевненості у завтраш-
ньому дні». Він наголосив, що їх компанія є най-
більшим страховиком України. 

З доповіддю «Кадровий електронний докумен-
тообіг: особливості запровадження і рекомендації
щодо застосування» виступив Олександр
Тюхляєв, сервіс-менеджер RBC Group. Він
зазначив, що існує так званий HRB-портал, як

єдиний інформаційний простір, в якому взаємо-
діють всі кадрові процеси, застосовуються систе-
ми ролей. Призначений він для всіх співробітни-
ків, договірників, керівників всіх рівнів та зов-
нішніх користувачів, таких як рекрутери.

З актуальною темою доповіді «Військовий
облік: нові правила» виступив заступник началь-
ника мобілізаційного відділу мобілізаційного
управління Головного управління оборонного та

мобілізаційного планування Генерального штабу
Збройних Сил України, полковник Олександр
Правдивець. Він зазначив, що від 1.03.2014 вий-
шов новий законопроект, який відповість на
більшість питань. Також висвітлив актуальну
інформацію щодо того, як поводитися з тими
працівниками, кого призвали на мобілізацію.
Доповідач відмітив, що на даний час призовний
вік продовжили до 50 років, а молодшим офіце-
рам до 55 років.

Далі представила свою доповідь  «Порядок
збирання, обробки і захисту персональних даних
у сфері трудового права» Олена Біла, працівник
офісу представника Уповноваженого з питань
захисту персональних даних. Вона звернула увагу
на важливі зміни у Законі України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 року.

Завершилася перша частина кадрових зборів
нагородженням переможців конкурсу «Кадровик
року’2013». Цього року до Топ-20 увійшли: сту-
дентка 4-го курсу кафедри управління персона-

лом та економіки праці КНЕУ Ольга Валеріївна
Деревінська, а також колишні випускниці КНЕУ:
Анастасія Віталіївна Доля (Сотніченко) – 
ТОВ «Аеро-Експрес», та Олександра Дмитрівна
Синицька – ТОВ «Фора». Також хочу відмітити,
що фіналіст конкурсів попередніх років Ольга
Володимирівна Стахів разом із викладачами
кафедри є співавтором 2-х навчальних посібни-
ків-практикумів та фахівцем-практиком, якого

залучено до проведення практичних занять зі
студентами.

Другу частину V Всеукраїнських кадрових збо-
рів розпочав заступник генерального директора
компанії «Нафтагазстрах», заслужений лікар
України Володимир Зелений з доповіддю на
тему: «Медстрахування – основний компонент
соцпакета працівника». Він доповів, що медичне
страхування є дуже важливим чинником для
будь-якої організації, і навів деякі приклади стра-
хування саме їхньою компанією.

Наступною з доповіддю на тему: «Сучасні під-
ходи до удосконалення оплати праці з викорис-
танням системи грейдів» виступила доцент
кафедри управління персоналом та економіки
праці КНЕУ, кандидат економічних наук
Світлана Олексіївна Цимбалюк. У ході презента-
ції вона доповіла про практичне застосування в
оплаті праці системи грейдів (виділивши етапи
грейдового підходу, пояснивши сутність грейду-
вання, навівши приклади описових рівнів факто-
рів тощо).

Наступним виступив провідний консультант із
питань заробітної плати Олександр Ільченко з
темою доповіді: «Інтегрована система для обліку
кадрів та розрахунку заробітної плати
IWHR&Payroll». Під час презентації було розгля-
нуто та пояснено дану систему на прикладі.

Ще одним досить цікавим повідомленням став
виступ Олександра Сударкіна (Міжнародний
інститут менеджменту), фахівця у сфері перего-
ворів, з доповіддю «Створення заробітної схеми
на основі ключових показників діяльності (КРІ)
працівника. Розроблення та запровадження». У
ході свого виступу він відзначив що являє собою
КРІ, які цілі їх запровадження та як їх потрібно
обирати.

Завершилися V Всеукраїнські кадрові збори
актуальними консультаціями для учасників збо-
рів, на які давали свої відповіді експерти журна-
лів «Довідник кадровика» та «Кадрова практика»
Ігор Рашкевич та Віктор Рожнов. Запитань учас-
ники поставили чимало, але в сучасних швидко-
змінних умовах виникають нові і нові цікаві та
складні питання кадрової роботи.

Всі учасники отримали іменні сертифікати та
під час перерви мали можливість взяти участь у
розіграшах призів від партнерів заходу.

О. Деревінська,
студентка 4-го курсу ФУПтаМ

V V ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗУСТРІЧ КАДРОВИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗУСТРІЧ КАДРОВИКІВ 
В УНІВЕРСИТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТІ

Наприкінці квітня в приміщенні концертного залу Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулися традиційні 
V Всеукраїнські кадрові збори, тема яких: «Кадрова робота – реалії і
перспективи. Інструменти для професійної діяльності». Організаторами
заходу стали: Видавничий дім «Медіа-Про», Всеукраїнська асоціація
кадровиків і кафедра управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана». Обговорити актуальні питання трудового
законодавства і кадрового діловодства зібралося понад 500 кадровиків, hr-
менеджерів і роботодавців зі всієї України.

Конференція

«Інформація володіє світом» – сьогодні вже нікому не
потрібно доводити актуальність цього виразу. І, напевно,
єдине місце, де нам дозволено не червоніти за нерозуміння
того або іншого питання – стіни
рідного учбового закладу. Тут ми
все ще можемо ставити питання і
робити помилки. Але мине всьо-
го пару років, і жорстка конку-
ренція на ринку праці не зали-
шить шансів тим, хто не приді-
ляв належної уваги навчанню.

У середині травня у концер-
тному залі Центру культури і
мистецтв КНЕУ відбулося пле-
нарне засідання секцій кредит-
но-економічного факультету, що
працювали у межах щорічної
студентської наукової конферен-
ції «Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті».

Відкривав конференцію декан кредитно-економічного
факультету, професор, доктор економічних наук Михайло

Іванович Диба. Із привітальним словом до учасників конфе-
ренції виступила Оксана Шевчук, директор департаменту пер-
соналу АТ «Піреус Банк МКБ». Вона розповіла студентам про

діяльність Банку в Україні та про діяль-
ність Групи Піреус Банк у 10 країнах світу, підкреслила перева-
ги обслуговування у міжнародному банку та розповіла про

можливості користування банківськими послугами для студен-
тів. «Важливо завжди рухатися уперед і не зупинятися на досяг-
нутому, навіть якщо не все буде виходити одразу. Це нормаль-

ний процес пізнання й інтеграції у нові
сфери. Піреус Банк також не зупиняється на
досягнутому. Ми пропонуємо нашим клієн-
там нові послуги і сервіси, при цьому підтри-
муючи дві константи: рівень надійності та
якість обслуговування. Я бажаю вам також
знаходити та розвивати свої сильні сторони
на високому рівні і ніколи не зраджувати
своїм життєвим принципам».

Під час засідання відбулося нагородження
переможців Всеукраїнських студентських
змагань і кращих студентів за підсумками
наукової роботи у 2013 році. Піреус Банк

також привітав переможців та подарував студентам електронні
книжки та сувенірну продукцію Банку.

Прес-служба Піреус Банку

««ССоо ццііаа лльь нн оо--ее ккоо нн оомміі ччнн іі   ппеерр сс ппеекк тт иивв ии
УУкк рр ааїї нн ии  уу  ХХХХ ІІ   сстт оолліітт тт іі»»

ЩЩооррііччннаа  ссттууддееннттссььккаа  ннааууккоовваа  ккооннффееррееннццііяя  ззаа  ппііддттррииммккии  ППііррееуусс  ББааннккуу  
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ІІ етап Всеукраїнської студентської олімІІ етап Всеукраїнської студентської олім--
піади з науки «Регіональна економіка»піади з науки «Регіональна економіка»

Програма II етапу Всеукраїнської олімпіади
була розрахована на три дні. Реєстрація учасників
і гостей олімпіади відбувалася 23 квітня в голов-
ному корпусі  Київського національного еконо-
мічного університету імені Вадима Гетьмана.
Цього ж дня їм були запропоновані екскурсії у
Національний художній музей України – експо-
зиція «Скарби Межигір’я», та на ВАТ «Київхліб»
(хлібокомбінат № 2).

Відкриття олімпіади відбулося 24 квітня. Із
привітаннями до учасників і гостей звернулися:
перший проректор з науково-педагогічної та
наукової роботи ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьма-
на», доктор економічних наук, професор Дмитро
Григорович Лук’яненко; голова журі олімпіади,
доктор географічних наук, професор Микола
Іванович Фащевський та завідувач кафедри
регіональної економіки, кандидат економічних
наук, доцент Олександра Володимирівна
Ольшанська.

Конкурсні випробування в рамках олімпіади
проходили 24 квітня у два тури. Перший тур олім-
піади передбачав комп’ютерне тестування учас-
ників, яке здійснювалося в середовищі Web CT.
Кожному учасникові олімпіади під наглядом
мандатної комісії було присвоєно персональний
логін, відповідно до якого здійснювався вхід до
індивідуального варіанту тестових завдань.
Перевірка правильності відповідей учасників
олімпіади відбувалася автоматично на основі
попередньо сформованої бази правильних відпо-
відей. Під час проведення другого туру олімпіади
її учасники виконували письмові завдання з
регіональної економіки, які містили питання
теоретичного характеру, творчі завдання та зада-
чі, а для  членів журі, викладачів та гостей олім-
піади був організований круглий стіл «Упро-
вадження програм підготовки бакалаврів та
магістрів з регіональної економіки як необхідна
умова подолання розриву між наукою та осві-
тою», на якому з доповіддю на тему «Місце регіо-
нальної економіки в освітніх програмах вищої
школи в контексті децентралізації управління

регіональним розвитком України» виступила
завідувач кафедри регіональної економіки ДВНЗ
«Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана», кандидат еконо-
мічних наук, доцент О. В. Ольшанська. У її допо-
віді було акцентовано увагу на необхідності акти-
візації впровадження нових сучасних навчальних
програм та планів підготовки фахівців-економіс-
тів з тих напрямів, які відповідають актуальним
вимогам сьогодення – ситуації, що склалася в
соціально-економічному розвитку країни та її
регіонів,  підкреслено особливу актуальність та
перспективність інноваційної навчально-науко-
вої стратегії підготовки фахівців-економістів з
регіональної економіки. Це дозволить у майбут-

ньому сформувати та використати потужний
потенціал науковців для кваліфікованого вирі-
шення питань удосконалення соціально-еконо-
мічних відносин у державі, її регіонах і населених
пунктах, удосконалення механізмів регіональної
політики та державного регулювання на основі
використання конкурентних переваг країни та
регіонів у світовому економічному просторі.

В обговоренні зазначених питань взяли участь
та виступили з доповідями: д. е. н., професор,
проректор з науково-педагогічної роботи та соці-
ально-економічного розвитку Прикарпатського
національного  університету імені Василя Стефа-
ника О. В. Ткач; д. е. н., професор, декан факуль-
тету економіки та менеджменту Сумського дер-

жавного університету О. В. Прокопенко, д. г. н.,
професор кафедри регіональної економіки ДВНЗ
«Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» М. І. Фащевський,
д. г. н., професор кафедри регіональної економі-
ки Відкритого міжнародного університету роз-
витку людини «Україна» А. І. Доценко. Під час
роботи круглого столу обмінялися думками щодо
актуальних проблем та практичних кроків у
напряму підготовки та впровадження бакалавр-
ської та магістерської програм з регіональної еко-
номіки в навчальні плани вищих навчальних
закладів економічного профілю України провідні
вчені та викладачі з багатьох вишів України. За
результатами роботи круглого столу було прий-
нято та одноголосно підтримано резолюцію.

Після закінчення ІІ туру олімпіади члени ман-
датної комісії зашифрували роботи й передали
членам журі. З метою забезпечення прозорості
проведення олімпіади учасники до початку кон-
курсних випробувань, які проходили під нагля-
дом членів мандатної комісії, були ознайомлені з
критеріями оцінювання завдань.

Протягом усього періоду проведення олімпіа-

ди працювала апеляційна комісія. Після завер-
шення першого та другого турів олімпіади заяви
до апеляційної комісії не подав жоден з учасни-
ків.

25 квітня, під час роботи журі олімпіади, для
студентів-учасників та гостей було організовано
екскурсії: до ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод» та козацького селища
«Мамаєва слобода».

До складу журі Всеукраїнської студентської
олімпіади входили представники восьми різних
вищих навчальних закладів  України, зокрема:
Києва, Тернополя, Сум, Львова, Донецька,
Чернігова, Івано-Франківська, Дніпропетров-
ська. 

Серед переможців олімпіади: Владислав
Юрійович Філатов, студент факультету економі-
ки та менеджменту Сумського державного уні-
верситету; Анна Ігорівна Лінчак, студентка
фінансово-економічного факультету ДВНЗ
«Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана»; Анна Сергіївна
Бондар, студентка факультету економіки, менед-
жменту та права Київського національного тор-
говельно-економічного університету; Тетяна
Сергіївна Пономаренко, студентка факультету
міжнародних економічних відносин Харківсько-
го національного економічного університету
імені Семена Кузнеця; Євгенія Василівна Редька,
студентка фінансово-економічного факультету
Чернігівського державного інституту економіки і
управління; Орина Олександрівна Горбовська,
студентка економічного факультету Донецького
державного університету; Олександра Вікторівна
Сташенко, студентка факультету економіки і
менеджменту Національного університету харчо-
вих технологій.

Також оргкомітетом олімпіади були визначені
додаткові номінації для її 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 знання зарубіжних джерел;
� за вільне оперування статистичними дани-

ми;
� за аргументованість думки.
Закриття олімпіади відбулося 25 квітня на пле-

нарному засіданні, де були нагороджені пере-
можці. Вони отримали грамоти, сертифікати та
наукову літературу. Призи переможцям вручали
голова журі олімпіади, доктор географічних наук,
професор Микола Іванович Фащевський та заві-
дувач кафедри регіональної економіки, кандидат
економічних наук, доцент Олександра Володи-
мирівна Ольшанська.

І. В. Білоконь, заступник завідувача
кафедри регіональної економіки

Наприкінці квітня у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» на базі
кафедри регіональної економіки 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-ти вищих
навчальних закладів 15-ти областей України.

Страховий клуб кафедри страхування
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана у
середині квітня провів Третій 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 учасникам, побажав удачі перед грою та ознайомив пуб-
ліку з новою традицією Страхового клубу – благодійним кон-
цертом в дитячому будинку. Перед початком гри ведучий
Страхового клубу КНЕУ Борис Оленюк (студент 4-го курсу
ФЕФ) розповів про проекти клубу, зокрема про запланований
благодійницький концерт в Дарницькому дитячому будинку,
та закликав допомогти дітям.

В турнірі взяло участь 20 команд (на п’ять команд більше,
ніж в минулому році!). Страховий клуб докладає максимум
зусиль для того, щоб зацікавити майбутніх спеціалістів поглиб-
лювати свої знання у сфері страхування. Щороку збільшується
чисельність студентів, які прагнуть перевірити та покращити
свої знання, також учасниками турніру є провідні спеціалісти:
генеральний директор Української федерації убезпечення
Галина Третьякова, співробітники  страхових компаній 

(СК «Провідна», 
CК «Стройполіс», СК
«Сузірья», СК «Alico
MetLife»,  фінансово-
го холдингу «OVB
Holding AG»), страху-
вальники – власники
та керівників суб’єк-

тів господарювання (ПП «Діджитрон
Україна», ТОВ «Голд логістик», ТОВ
«Нанотехнології і наноматеріали») та
викладачі провідних університетів
країни (зокрема, Київського націо-
нального університету імені Тараса
Григоровича Шевченка, Київського
національного економічного універ-
ситету імені Вадима Гетьмана,
Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету).

Традиційно гра складалась з двох турів по 15 запитань. Борис
Бурда виступав і автором питань, і суддею, і ведучим гри. 

Команда «Страхолюди» з капітаном В’ячеславом
Черняховським неоднократно стає переможцем турніру «Що?
Де? Коли?» з Борисом Бурдою.

Друге місце займає команда студентів КНЕУ «Крокодил
Ганди» з капітаном Вадимом Бичковським.

Третє місце посіла команда викладачів КНТЕУ «Академия
страха» з капітаном Дмитром Маруженком.

Четверте місце посіла команда «Чорний лебідь» з капітаном
Айсілі Кученовою.

П’яте та шосте місце розділили студентські
команди «Еталон» (КНЕУ) з капітаном
Олександром Чехом та «Торговий дім»
(КНТЕУ) з капітаном Богданом Лисаком.

Команди-переможці отримали призи від
партнерів турніру фінансового холдингу «OVB
All finance»,  редакції журналу «Insurance TOP»,
профспілки викладачів та студентів КНЕУ 
ім. В. Гетьмана.

Страховий клуб КНЕУ щиро дякує всім капі-
танам, учасникам та партнерам за участь у грі,
а також за небайдуже ставлення до благодійної

акції, присвяченої поїздці до дитячого будинку!
До зустрічі на Четвертому щорічному інтелектуальному тур-

нірі «“Що? Де? Коли?” для страховиків з Борисом Бурдою» в
наступному році!

І знову «Що? Де? Коли?» І знову «Що? Де? Коли?» 
з Борисом Бурдоюз Борисом Бурдою
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Історичні розвідки

Боротьба за українську давню спадщину ніко-
ли не припинялась. На шляхи пізнання Давньої
України вийшли історики, які часом з різних
політичних позицій намагаються вказати різні
шляхи розвитку, інколи відходячи від істини, а
ще гірше, від здорового глузду. Але український
народ краще за всіх розрізняє правду від спотво-
рення. Наближались до істини ті, хто бачив в
сивій давнині витоки традицій нації. Хто бачив,
що національно-культурні цінності українців
формувались і творились віками і її давнина
виступає важливою складовою історії України в
формуванні національної ідеї. 

Ті, хто ставав на цю дорогу правди, йшли тер-
нистим шляхом. Їх дослідження замовчувались,
висновки спотворювались, приховувались і
часом безслідно зникали колекції, а намагання
відродження картин минулого життя часто
залишались марними. Але істина торувала доро-
гу. Імена В. Даниленко, А. Кіфішина, 
М. Чмихова, Ю. Шилова та інших стали візит-
ною карткою оцінки ґрунтовності будь-якого
дослідження і підручника з історії України. На
цьому шляху вони виявляли формування вічних
цінностей української нації, серед яких мир,
гармонія, любов, пізнання Всесвіту і людини,
яка є носієм і проявів законів його розвитку.
Розкривались основи правового мислення укра-
їнців, які потім проходять крізь століття, набу-
ваючи звичаєвого характеру. Це глибоке відчут-
тя порядку і справедливості в суспільному
житті, традиційна схильність до самоорганізації
в групи, артілі, кооперативи, гуртки, військові
добровольчі частини. Одним словом, такі осно-
ви громадівського характеру, які постають і в
нашому сьогоденні.

На цьому фоні досить непереконливо вигля-
дають ті, хто ухиляється від висвітлення реаль-
них коренів українського народу. Здебільше
серед них домінують представники так званої
«теорії прибульців», які настільки захоплюють-
ся міграційними процесами і переселеннями,
що, як кажуть, за деревами не бачать, або не
хочуть «бачити лісу». Історіософія подібних тео-
рій шкідлива. З неї «виростають» теорії політич-
них безбатченків, культурних невігласів, безду-
ховних корисливих громадян і їхніх вождів. І це
при наявності чисельних фактів про те, що циві-
лізаційний рух на цих землях ніколи не припи-
нявся. Згадаємо, що український спосіб життя
формувався перш за все на власному фундамен-
ті і вів до накопичення досвіду на українських
землях. Хоча трансформація і розвиток цього
суспільства завжди відбувались на основі взаєм-
ного збагачення і культурного обміну світового
порядку.

Заполітизований підхід виривав з характерис-
тики загального процесу розвитку людського
суспільства в українських землях тільки якісь
«потрібні» риси і частини, що не дозволяло
отримати загальну картину розвитку спільноти
в давнину. Цим втрачався поступ розвитку,
перетворюючи етногенез українців в якусь
випадковість, що трансформувалось і на сучас-
ний розвиток. Адже народ без історії, як дитя
без батьків. Хоча методологія дослідження
вимагала дослідження всього комплексу так
званих ліній розвитку. Зокрема: лінії історичних
традицій; лінії історичних зв’язків; і лінії біоло-

гічних зв’язків, які дає змогу відстежити така
наука, як генетика. 

Ігнорувався природний фактор. Відтоді, як 
15 млрд. років тому виник Всесвіт, пройшло
немало часу. Змінювалась природа і кожна при-
родно-кліматична епоха, як вважав відомий
російський вчений Гумільов, «формувала»
певну історико-соціальну епоху. Відбувається
багатоступінчастий розвиток цивілізацій, коли
одна гине і на зміну їй приходить інша.
Природні й інші катаклізми четвертинного
періоду, який називають антропогеном, прак-
тично стерли з пам’яті історії дитинство люд-
ства. І тільки марева легендарної Атлантиди,
державний символ якої тризуб «залишився» в
Україні, приховують в так званій «допотопній»
добі багато непізнаного.

Але не все пішло в небуття. Культура україн-
ців творилась за умов цілісної системи поглядів
на Всесвіт і суспільство. В основу були покладе-
ні уявлення про універсальні закономірності
існування природи і суспільства, відомі під
назвою «закону універсального колообігу».
Пам’ятки давнини свідчать, що наші предки
знали основний символ – коло, колесо, диск,
що символізувало не тільки Сонце, а і захист
незалежного власного об’єднання. Україна була
і вітчизною свастики, зразок якої знайденого на
стоянці Мезін періоду палеоліту 20 тис. років
тому на Чернігівщині. Орнаменти, знайдені на
цій стоянці, можна порівнювати з узорами укра-
їнських вишиванок. Тут же були знайдені своє-
рідні музичні інструменти – перший відомий
оркестр в Східній Європі. Техніка виготовлення
інструментів із бивнів мамонта і сьогодні не роз-
гадана. Крім того, тут знайдені і давні графічні
записи музики, тодішні ноти. Цікаво, що вони
були розшифровані і мелодія виконана
Чернігівським військовим оркестром. Так що
співучість і талант української душі має неабия-
ке коріння.

Воно не могло не відбитись в українській дер-
жавній символіці. Культ Трійці постійно супро-
воджував наш народ. Щось є в тому, що основ-
ною силою руху та існування Сонячної галакти-
ки, як стверджує астрономія, є  мірність, що за
сучасними обчисленнями у центрі дорівнює
3.0017. З уявленнями наших предків про триє-
дину світотворчу силу та поділ Всесвіту на Рай,
Край-Вкраїну і Вирій пов’язують походження
назви нашої держави – Україна. А культ Трійці
є втіленням і образу давньоукраїнської богині
Берегині, яка, як дерево життя, здійнятими
руками захищає свій народ. Взагалі, культ жінки
був пов’язаний з єднанням її всього сущого.
Зокрема, чоловіка і землі.

Сотні пам’яток давнини свідчать про небез-
підставні висновки Н. Полонської-Василенко,
П. Курінного, що вже з палеоліту зароджується
розподіл культур північно-нордійської та пів-
денної – кельтсько-дунайсько-української.
Здобутки минулого не були втрачені і тоді, коли
внаслідок природних змін, які деякі вчені
пов’язують із зсувом земної кори, десь біля 12
тисяч років тому, почала розвиватися так звана
«післяпотопна» цивілізація.

Саме в цей час розпочинається післяльодови-
кова природно-кліматична епоха голоцену.
Його різні етапи формували і дивну етнічну

мозаїку антропосфери. Людство на наших зем-
лях, пройшовши мезоліт, неоліт, мідний вік,
період бронзи і залізний вік, вже на його ранній
стадії VІ ст. вступило в період феодалізму. Давня
Україна переходила в нову стадію свого розвит-
ку з надбаннями того досвіду, який зберігся і
розвинувся на шляху попередніх етапів. Це була
славна історія, якою може гордитися наш народ.

На цивілізаційному шляху переходу від
палеоліту до мезоліту знаходиться історична
пам’ятка світової культури, яку називають укра-
їнським стоунхенджем – Кам’яна могила біля
Мелітополя. Сама пам’ятка являє собою своє-
рідну книгу давнини у вигляді петрогліфів і
пам’яток первісного мистецтва. Вони знахо-
дяться у виявлених археологами 62 печерах і
відображаються на знайдених 160 кам’яних таб-
личках. Пам’ятка охоплює територію біля трьох
гектарів в периметрі з висотою до 12 метрів, а
гроти, тріщини і впадини зі своєю унікальністю
разюче нагадують будову людського мозку.
Аерофотознімки, проведені в США, показують
на місці пам’ятки правильне коло в діаметрі
близько 200 метрів. Підтверджується наявність в
ньому надзвичайної енергетики. Сьогодні ніхто
не має сумнівів, що Кам’яна могила – грандіоз-
ний архів, який проливає нове світло на першо-
витоки людської цивілізації не тільки України, а
й зв’язок з іншими світами.

У липні 1994 року прочитання надписів
Кам’яної могили розпочав відомий російський
шумеролог А. Г. Кіфішин. Як наслідок розшиф-
ровок текстів, з’явилась його фундаментальна
праця «Кам’яна могила». Він довів, що пікто-
грами пам’ятки є дійсно протошумерськими і
вона сама виконувала роль духовно-релігійного
центру, який єднав південь України і давній
Шумер від часів пізнього палеоліту і мезоліту.
Був розшифрований календар Кам’яної могили,
якому понад 14 тисяч років. Він тісно поєднував
шумерську міфологію найвищих божеств з
язичницькими культами на теренах України. Та
й відомий дослідник Дж. Кемпбел в своїй книзі
«Маски бога: примітивна міфологія» вважає
Україну одним із двох епіцентрів міфогенетич-
них зон в світі. Фактично було підтверджено,
що українські землі відігравали колосальну роль
в існуванні єдиної матеріальної і духовної куль-
тури, включаючи спільну мову у палеолітичного
населення Європи від Ла-Маншу до Уральських
гір до часу останнього обледеніння 20 тисяч
років тому і переходу до першої в світі відомої
серед вчених так званої «М’ясної революції»,
коли почали розводити свійських тварин.
Відомий англійський історик Норман Дейвіс
має всі підстави стверджувати, що Україна – це
країна, через яку всі народи прийшли на свою
батьківщину.

Роль України в цих процесах підтверджують і
генетики. Дослідник В. Мойсеєнко приводить
такі факти, що коли генетики з Стенфорда роз-
шифрували результати вивчення хромосом «Y»
у понад тисячі чоловіків з 25 країн, то виявилось –
предки третини з них в палеоліті мешкали на
території нинішньої України. Відповідно,
Річард Віллемс із Тарту говорить про відсоток
від 25 до 55%. Про самобутність і більш давнє
походження європейських народів зробив
висновок вчений з Гарвардського університету,
українець за походженням, Анатолій Кльосов.
Його дослідження в галузі генетики і аналізу
ДНК свідчать, що саме східнослов’янська люд-
ність передувала індоєвропейцям. І шлях до них
веде через загадкових аріїв. Виникає питання,
чи не дарма їх останки шукав в Україні Гітлер,
створюючи цілі пошукові товариства на зразок
Аненербе? І це не випадково. Думку про те, що
Аратта, як давнє державне утворення, знаходи-
лась не території сучасної України, висловив і 
А. Кіфішин. Він виявив піктограму «Аратта»
серед написів Кам’яної могили. Ним з’ясовува-
лось, що протошумерські піктограми «зерно»,
«ячмінь», «плуг», «колесо» вперше зустрічають-
ся в «Кам’яній могилі» і знання про легендарну
Аратту ведуть нас до розкриття загадок
Трипільської культури, яка і була уособленням
цього об’єднання. Таким чином цивілізаційний
шлях українців виходив в своє звичайне русло.

Здається, що існування трипільської культури

з VІ до ІІІ тисячоліття до н. е. не потребує дове-
дення, що навіть в часі вона не може бути
випадковою, а тим більше з’явитися і зникнути
просто так невідомо куди. Але і сьогодні для
декого чужою є історична спадщина цієї культу-
ри в нашому сьогоденні. Вони не хочуть зрозу-
міти, що це була хліборобська революція на
теренах, де найбільша частина світових чорно-
земів. Це була складова неолітичної світової
революції не тільки з новою економікою, а і
високим підйомом культури і наукових знань.
Це була революція у всіх сферах життя давніх
українців, яка і сьогодні має свої основи в сучас-
ній культурі вічного дерева життя нашого наро-
ду, на якому виростали обряди, вірування, укра-
їнське слово, що єднало і єднає нашу спільноту.

На території України пам’ятки трипільської
культури відомі у 15 областях, а випадкові зна-
хідки ще у 4-х. А всього понад 2300 пам’яток,
серед яких поселення, могильники, скарби і
окремі знахідки. Нині відомі понад півтори
сотні селищ, площею у кілька десятків гектарів.
З них біля 20 поселень, так званих протоміст, на
яких знаходились тисячі будівель, навіть двопо-
верхових. По колу вони являли захисні споруди
з майданом в центрі. Ймовірно, саме вони і були
тими центрами, головними складовими існую-
чої держави Аратти. А особливості їхнього демо-
кратичного устрою і сьогодні залишаються за
межами пізнаного.

Безумовно, можна сперечатися, до якого
антропологічного типу належать трипільці. Але
тисячолітній вплив цієї культури на формуван-
ня українців сучасного типу не може бути
оскаржений. Трипільська культура заклала
певну філософію творчості в українських зем-
лях, де поряд з матеріальною стороною цивілі-
зації – колесо, приручення коня, землеробство,
гончарство, виплавка металів, розвивався бага-
тий духовний світ наших пращурів. Це стосува-
лось їхнього світогляду, мистецтва, власної
української мови, яка, за свідченнями відомих
вчених-лінгвістів, зокрема Михайла
Красуського, відіграє материнську роль стосов-
но індоєвропейських мов.

Новий етап цивілізаційного розвитку періоду
бронзи, а потім раннього залізного віку, здаєть-
ся, якось заретушував попередні яскраві тисячо-
ліття. Але прискіпливий аналіз дозволяє поба-
чити, що нічого не виникає і не зникає в небут-
тя. Землеробські племена через тисячоліття
трансформації і кліматичних змін так само про-
довжували розвиток основи господарських
пріоритетів в Українських землях. Номади –
кіммерійці, скіфи, сармати – ставали посеред-
никами у великому пересуванні хлібних потоків
через прибульців – грецьких колоністів в метро-
полію. Відбувся чи не перший відомий в історії
приклад, коли хлібне «золоте руно» «підтрима-
ло» яскраву культуру давньої Еллади. Десь тут
на переломі ер творилась і виходила на свій
шлях слави культура давніх слов’ян. Традиції
попередніх етапів продовжували існувати в
їхньому побуті, звичаях, особливому демокра-
тичному устрої. Але це вже наступна цікавина
на шляху непізнаної до кінця України. 

Ці роздуми над нашою давниною змушують
нас замислились: чи можемо ми знехтувати
апріорними знаннями, записаними в наш мозок
за мільйони років нашої еволюції? Чи можна
будувати сучасну економіку, якщо ми зійдемо з
тієї дороги, на яку вийшли наші пращури і на
якій нас чекає багато чого  близького нашим
душам? Ні! Не збочимо ж з цього шляху!

О. Маманчук,
доцент кафедри політичної історії 

та студенти 1-го курсу:
К. Тетерук (ФЕтаУ), 

П. Галета (ФЕтаУ), 
Ю. Овчар (ЕЕТ-101), 

Н. Леснікова (ФУПтаМ), 
А. Єрмоленко (ФУПтаМ), 
О. Большаков (ФУПтаМ), 

А. Роговська (ФУПтаМ), 
Д. Дорошенко (ФУПтаМ), 

А. Гаврущак (ФУПтаМ)

Шляхами «невідомої» Давньої УкраїниШляхами «невідомої» Давньої України
З вершини тисячоліть ми вдивляємось в нашу сиву минувшину,
Давню Україну. Проходячи її шляхами, мільйони людей
«залишили» нам у спадок свою кров, свої пристрасті, надії і
сподівання, втіливши своє єднання зі світом в українській мові
калиновій. З огляду на це вже нові молоді покоління намагаються
пізнати її, відродити втрачені пласти власної культури,
ідентифікувати себе в непростому сучасному світі. На цій
основі розгортається своєрідна боротьба за українську
спадщину. Вона завжди носила гострий безкомпромісний
характер, переливаючись від історико-наукової в сферу
політичних висновків і узагальнень. Так ще Тарас Шевченко не
раз ставив питання: «Хто жив раніше на цій землі? Хто залишив
чисельні кургани? Чиї ми діти?» І коли він бачив, що почали
розкопувати кургани представники інших народів, він порівняв
це з Україною як розритою могилою, вказавши, що вони
«розкопують, не своє шукають», а ті, хто байдужий до цього,
перетворюються в перевертнів, які знімають останню латану
свитину з сиротини-України.
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З першої ж нашої зустрічі стало очевидно, що
без знань з цієї дисципліни не залишиться жоден
студент. Кожне практичне семінарське заняття
розпочиналося зі вступної міні-промови 
М. Х. Малишевої, яка здійснювала значний
мотивувальний вплив на аудиторію та налашто-
вувала на активну та продуктивну роботу.
Завдяки тонкому таланту психолога викладач
зуміла швидко й точно знайти ефективний підхід
до кожного студента та створити усі умови для
всебічного вивчення дисципліни. Серед способів
та методів, за допомогою яких М. Х. Малишева
забезпечила сталий прогрес групи у вивченні
предмету, можемо назвати наступні.

По-перше, це використання методу першо-
джерел, суть якого полягає у дослідженні норма-
тивно-правової бази, аналізі передумов прийнят-
тя того чи іншого міжнародного документа, а
також наслідків, отриманих у результаті.
Обговорення кожної теми семінарського заняття

перетворювалося на жваву дискусію, де кожна
сторона, намагаючись довести та відстояти свою
точку зору, апелювала новими фактами. Завдяки
цьому теми семінарських занять легко запам’ято-
вувались.

По-друге, студентам було запропоновано на
кожну тему готувати новітні терміни, які вико-
ристовують у своїх виступах провідні політичні
діячі та економісти у сфері міжнародного еконо-
мічного права. Це, на перший погляд, суто теоре-
тичне заняття, дало неабиякий практичний
результат. Студенти вже через декілька занять не
лише вільно оперували професійною терміноло-
гією, а й були обізнані з усіма поточними нови-
нами у сфері міжнародного економічного права і
світового співробітництва зокрема.

Ми були приємно вражені тим фактом,
наскільки практичною є ця дисципліна, адже
вона супроводжує нас на кожному кроці. Кожна
подія у світі прямо чи опосередковано випливає з

міжнародних економічних відносин. Аналізуючи
нещодавні події в Україні, стає очевидним той
факт, що було порушено принципи міжнародно-
го економічного права. 

Обговорюючи міжнародну діяльність нашої
держави у фінансовій сфері, ми на фактах пере-
свідчилися у наявності цілого ряду «економічних
пасток» та можливих способів уникнення їх нега-
тивних наслідків. Дискутуючи щодо
Євроінтеграції, ми сформували аргументовану
позицію стосовно доцільності такого кроку для
України, в першу чергу в економічному плані.
Прикладний характер цієї дисципліни полягає не
тільки в умінні знаходити порушення певної пра-
вової норми у повсякденному житті, а й в умінні
його усунути, вирішити. Адже суть юридичної
діяльності – бути на варті закону. Можливо, ці
причини забезпечили абсолютне відвідування
семінарських занять студентами нашої групи. З
кожним наступним семінарським заняттям сту-
денти поступово формували власну мотивацію
щодо подальшого поглибленого вивчення міжна-
родного економічного права.

Важливою складовою успішної роботи колек-
тиву є творчість та ініціативність самих студентів.
Для цього М. Х. Малишева дала можливість кож-
ному з нас проявити та реалізувати свою ініціати-
ву щодо підготовки індивідуальних робіт та рішу-
че відмовилася від написання студентами шаб-
лонних робіт, які багато в чому вже давно втрати-
ли свою актуальність.

Наш колектив визнав особливо доречним
метод «мозкового штурму», мета якого полягає у
повторенні пройденого матеріалу без поперед-
ньої підготовки. Такий метод роботи дав можли-
вість сформувати у свідомості певну структуру
дисципліни та в будь-який момент скористатися
необхідними знаннями.

Також вагомим позитивним моментом стала
методика ситуаційного вивчення тематичного
матеріалу, суть якої полягає в тому, що студенти
самі моделюють проблемну ситуацію і, корис-
туючись нормативно-правовою базою, пропону-
ють шляхи її вирішення. Або ж обговорювався

вже наявний конкретний міжнародний еконо-
мічний спір чи конфлікт інтересів та пропонува-
лися шляхи його вирішення правовими метода-
ми, притаманними міжнародному економічному
праву. Ця методика дозволяє всебічно викорис-
товувати отримані знання та навички, поєдную-
чи теорію з практикою, аналізувати та формувати
власну точку зору з багатьох правових питань.

Підсумовуючи, варто сказати, що абсолютно
всі студенти відчули помітний прогрес в оволо-
дінні дисципліною та сформували особисту
мотивацію щодо подальшого поглиблення знань.
Можна сміливо стверджувати, що М. Х. Мали-
шева уміло поєднує дві унікальні речі: вільний,
творчий, ініціативний підхід та стабільний пози-
тивний результат. 

Навчаючись на юридичному факультеті
Київського національного економічного універ-
ситету ім. В. Гетьмана, студенти переконуються у
тому, що цей факультет є найбільш престижним і
затребуваним сьогодні, адже попит на таких
висококваліфікованих спеціалістів завжди був
високий. Отримавши вищу юридичну освіту,
наші випускники успішно працевлаштовуються
на різноманітні посади у галузі державної влади
та управління, міжнародної політики. Навіть зі
студентської лави багато хто з нас зумів без про-
блем влаштуватися на перспективні посади в
приватних юридичних компаніях та здобути
практичний досвід роботи у сфері права. Творчий
підхід викладацького складу до процесу підготов-
ки висококласних спеціалістів робить навчання
дійсно легким, актуальним та результативним.  

Висловлюємо подяку всьому професорсько-
викладацькому складу юридичного факультету за
прекрасні студентські роки, плідну та результа-
тивну роботу, а також бажаємо натхнення та успі-
хів у подальшій професійній діяльності та роз-
критті наукового потенціалу плеяди майбутніх
юристів.

Юлія Савченко, Владислав Сов’як та
Юлія Дяченко, студенти юридичного

факультету

Саме під таким девізом будує свою роботу зі студентами
професорсько-викладацький склад юридичного факультету
Київського національного економічного університету ім. В. Геть-
мана, метою якої є якісна підготовка висококваліфікованих
бакалаврів і магістрів права. Можна сміливо сказати, що за
кожним результатом стоїть копітка робота викладача.
Кожного навчального року студенти працюють з викладачами
різних кафедр і мають можливість пересвідчитися в тому,
наскільки відповідально кожен з них ставиться до процесу
опанування студентами різних дисциплін. За роки навчання в
університеті ми особисто пересвідчилися у правильності вибору
вузу для здобуття юридичної освіти. Окремо хочеться
відзначити результативність роботи викладацького складу та
найбільш ефективні методи роботи зі студентським
колективом юридичного факультету на прикладі опанування
профільної дисципліни «Міжнародне економічне право». Цю
дисципліну викладає Махира Хайдарівна Малишева, викладач
кафедри міжнародного та європейського права, з якою ми мали
чудову нагоду познайомитися та розкритися в науковому плані. 

Пленер

Говерла, яка Говерла? Та нема тут ніякої Говерли
Все починалося зі слів: «Будеш нашим літо-

писцем». Що ж робити, нікуди діватися. Така
відповідальна посада, ну і крута звичайно: я ж
не бовдур відмовлятися. Жартую, насправді, з
гарними друзями не тільки в похід, а й у розвід-
ку можна.

Отож, Франківськ. До бусіка і збору решти
групи лишалось десь п’ять годин.

Центр міста: стометрівка, парки, озера, фон-
тани – мені дуже сподобались. Краще, ніж в
рідних Сумах, хоча Юля, яка нещодавно відві-
дувала моє місто, сказала, що це через те, що я
вперше тут. А все ж найбільше запам’яталося,
як ми з Віталіком лякали людей питанням:
«Как пройти к Говерле? Мы из Тулы. Нам ска-
зали, что здесь можна посмотреть Говерлу».
Відповіді були найрізноманітніші: від реально-
го пояснення як туди дістатися до «послання».
А чоловік в жовтих окулярах інтелігентно-
робітничої зовнішності, помовчавши 10 секунд
і дочекавшись, поки ми п’ять разів перепитає-
мо його, – вистрелив грудним тихим басовим
голосом: «Говерла, яка Говерла, нема тут ніякої
Говерли». Словами описати неможливо, це
було настільки смішно сказано, що ми згадува-
ли цей момент весь похід.

В перший день ми йшли небагато. На вечерю
зупинилися біля обладнаної стоянки. Те смач-
нюще какао і гра Еліас запам’ятаються мені
надовго. Насправді –  то був чудовий вечір!
Наступного дня піднялись на Марошевський
хребет. Було весело й прикольно, а потім стало
темно, страшно і боляче. Знову жартую. Ввечері

дійшли до Говерли, заночували прямо під нею
поряд з величезною кількістю інших туристів.
Дрова знайти в таких місцях вкрай легко.
Достатньо просто пройтися по інших стоянках,
які вже покинуті. Потім цікаво пограли в асо-
ціації, і кожен дізнався багато нового про себе. 

Ранок третього дня почався з підйому на

Говерлу. Він був затяжним, ми багато разів
зупинялися, а туристів підіймалося дуже багато.
Так багато, що склалося враження, ніби це
паломники на прощу йдуть. Що ж тут сказати:
попсове місце! З погодою нам, відверто кажучи,
не пощастило. Нас постійно переслідував град,
сильний вітер і туман. Біля вершини довелося
ще й по снігу дряпатися. Але то все нічого, ми ж
таки підкорили найвищу гору Східних Карпат, і
це було найголовніше. Горнятко теплого глінт-
вейну зігріло нас після холодного важкого
підйому і спуску. Ночували на галявинці біля

форельного рибгоспу. Але спробувати рибку
так і не вдалося. Ціна 150 грн. за кіло виявилася
задорогою для студентів. Вранці четвертого дня
дядько Петро забрав нас на бусіку. Чесно кажу-
чи, дуже колоритний представник гуцулів з
типовим місцевим акцентом та неабиякими
балакучими здібностями. Поки їхали, грали в

гру «Єконтакт». Набагато цікавіше за сидіння в
однойменній соціальній мережі. Тим паче я діз-
нався, що таке «одьожка», але це залишиться
тільки для тих, хто з нами ходив, не для універ-
ситетської статті. 

По приїзду в Франківськ відкрили для себе
чудове місце – «Десятка». В цьому ресторанчи-
ку за доволі низьку ціну можна замовити порції
страв, які потім виявляються вдвічі більшими
за очікувані. Наїлися до потемніння в очах.

В поїзді я дізнався про ще один синонім відо-
мого слова. «Фари» – ось як це ще називається.
Паша в своєму стилі. Взагалі, цей похід збіль-
шив мій словниковий запас, відкрив для мене
по-іншому декількох моїх друзів і став приєм-
ним враженням на весь травень.

Слава Україні! Ходіть у гори: Карпати і Крим
завжди будуть рідними, українськими. 

Максим Колтунов, студент 4-го курсу
ФЕАПК
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Золотими стежками

Невеличке українське містечко з його історією і культурою, таємницями і неповторною енер-
гетикою наших пращурів, край, про який так гаряче і щиро писав Шевченко, зустрічає нас
буянням цвіту та зелені. Мальовничі краєвиди Дніпра, напевно, найгарніші в світі, а люди підій-
маються на Тарасову гору, неначе прочани, з квітами – і старий, і малий – вшанувати пам’ять
Кобзаря. 

Чернеча гора в Каневі, де похований Тарас Шевченко – священне місце для кожного україн-
ця. Сюди на уклін до славетного Кобзаря щороку приїздять тисячі шанувальників його таланту.

От і ми, подолавши 342 сходинки, опиняємось в мальовничому місці з величезними віковими
деревами та оглядовими майданчиками. 

Звідси, з гори, відкривається велична панорама – унизу повільно несе свої води широкий
Дніпро, а за Дніпром, скільки бачить око – тягнуться зелені масиви лісів.

І ось ми біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
Поклавши квіти на могилу Великого Кобзаря, йдемо до музею-заповідника  Т. Г. Шевченка. 
Відреставрована ошатна будівля радо відкриває нам двері. Оновлений музей, наповнений

новітніми технологіями і виконаний у стилі мінімалізму, набув європейського вигляду, біль-
шість експонатів представлена на банерах та мультимедійних екранах.

Серед експонатів – величезні репродукції картин Шевченка, спеціальні комп’ютерні терміна-
ли, де можна проглянути інформацію про життєвий шлях митця. Усе це – у залах без жодного
декору, стіни яких виконані у пастельних тонах.

Сьогодні музейна колекція нараховує понад 20 тисяч унікальних експонатів, серед яких мемо-
ріальні речі та офорти Тараса Шевченка, рідкісні видання його книг, цінні архівні документи,
фото- і кіноматеріали, аудіо- та відеозаписи виступів знаменитих бандуристів і кобзарів. При
заповіднику функціонують картинна галерея та наукова бібліотека.

А за музеєм знаходиться світлиця – копія першого народного музею  Тараса Шевченка, від-
будована у 1991 році.

Світлиця несе у собі дух часу, коли жив великий Кобзар, повсюди ніби відчувається його при-
сутність.

Саме  про таку хатинку Шевченко в одній з поезій писав: «Я тільки хаточку в тім раї, благав і
досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі».

Світлиця розділена на дві половини: у правій мешкав наглядач з сім’єю, а у лівій містився пер-
ший музей. І зараз можна бачити деякі речі, котрі належали мешканцям, усе розставлено так, як
було за їх життя. 

Підлога скрізь устелена пахучими травами. Дерев’яний стіл посеред кімнати застелений

вишитою скатертиною. Світлиця щедро прикрашена вишиваними рушниками, попід стелею
розвішано різнотрав’я. На стінах висять кілька портретів Шевченка, один з них огорнутий 
копією рушника, який вишивала Леся Українка. На одній зі стін примостився металевий вінок
з дубового листя, який пережив дві світові війни. Його 1912 року привезли на могилу Кобзаря
представники Московського академічного театру.

Йдучи далі по дорозі від світлиці, проминаємо могилу наглядача. А далі дорога заглиблюється
в ліс.  Занурившись в лісову тишу, послухавши шепіт трав та переспіви пташок, повертаємося на
оглядовий майданчик, а звідти спускаємося донизу.

Наступним цікавим об’єктом на шляху, який затримав нас на досить довгий час і збагатив
фотокамери серією цікавих кадрів, стає «Шевченкова алея» – комплекс гіпсових фігур роботи
сучасних митців на тематику творів Тараса Шевченка. Невмирущі персонажі літературних тво-
рів поета часом досягають трьох метрів заввишки та являють собою як людські персонажі, так і
міфологічні істоти. 

І, звичайно, ми ніяк не могли  оминути увагою таку перлину Канева, як Успенський собор,
адже перша літописна згадка про Канів відноситься до року заснування тут князем Всеволодом
церкви святого Георгія, яку згодом і назвали Успенським собором. Побудований ще за часів
Київської Русі у 1144 році, незважаючи на запеклі бої, він вистояв до 1678 року, коли на місто
напали турецько-татарські загарбники і підпалили споруду з оборонцями міста у ній. Після того
собор довгий час стояв порожнім. Лише у 1810 році було закінчено реконструкційні роботи,
після чого собор відновив свою діяльність. 

А ще, саме у цьому соборі 20 травня 1861 року на постаменті стояла домовина з прахом Тараса
Шевченка.

Поруч, з оглядового майданчика з меморіалом, присвяченим Великій Вітчизняній війні, від-
кривається вид на Канівське водосховище. 

Канів – це місто оглядових майданчиків, бо з оточуючих пагорбів відкриваються широкі
панорамні види, від яких просто дух захоплює. 

Унікальні ландшафти, мальовничі краєвиди, національні  святині та пам’ятки природи ніко-
го не залишили байдужим.

А прочитані шевченківські вірші біля могили українського пророка, перегляд величавої екс-
позиції музею Кобзаря, мальовничі дніпровські кручі, могутній Дніпро,  магічна аура Тарасової
гори... Таке не забувається.

Від’їжджаємо, за вікном пролітають прощальні канівські пейзажі і линуть слова Тараса:
І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

С. В. Якубовська, завідувач відділу культурно-просвітницької роботи бібліотеки

УУ   ККаанніі вв  ддоо   ВВ ее ллиикк оо ггоо   ТТ аарраассаа
В шелесті лип і каштанів,
Вмитий в ранковій росі,
Стоїть над Славутою Канів
В своїй неповторній красі.

Квіти не в’януть ніколи,
Віщий луна «Заповіт».
На рідну Тарасову гору
Знає стежинку весь світ.                                                                                                                            

Наприкінці травня, за сприяння профкому університету,
працівники бібліотеки КНЕУ мали можливість здійснити
поїздку до міста Канів, в рамках святкування 200-річчя від Дня
народження Тараса Шевченка.

Катерина Піка
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Фінал спортивного рокуФінал спортивного року

Під урочисту музику на сцену для привітального слова та прове-
дення нагородження були запрошені: проректор з науково-педаго-
гічної роботи, економічних та соціальних питань В. П. Штуль,
заступник голови профкому викладачів та співробітників 
С. Б. Погорєлов, директор фізкультурно-спортивного комплексу
«Економіст» А. В. Зотов та завідувач кафедри фізичного виховання
Т. В. Івчатова. 

Також  на сцену були запрошені викладачі та співробітники,
активісти  фізкультурно-масового руху КНЕУ для нагородження
грамотами та квітами:                                       

Юридичний факультет – Н. М. Демченко  (асистент кафедри
правового регулювання економіки), Н. Г. Калініна (лаборант
кафедри цивільного та трудового права).

Факультет міжнародної економіки і менеджменту – М. Ю. Ана-
ньєв  (старший викладач кафедри міжнародних фінансів), 
Ю. М.Руденко, В. В.Токар   (доценти кафедри міжнародних фінан-
сів),  Ф. А. Зінченко  (асистент кафедри міжнародних фінансів), 
О. Ю. Паценко  (доцент кафедри міжнародної економіки), 
В. В. Тіпанов (доцент кафедри міжнародної торгівлі),  С. І. Лихолет
(старший викладач кафедри міжнародних фінансів).

Факультет інформаційних систем і технологій – Т. В. Король, 
С.  Афанасов (інженери-програмісти першої категорії Головного
центру інформаційних систем), А. В. Бєгун (професор кафедри
інформаційного менеджменту).

Факультет економіки та управління – Д. П. Єфремов, 
С. В. Кульбачний (доценти кафедри макроекономіки та державно-
го управління),  Д. О. Барабась (доцент кафедри менеджменту), 
А. П. Самійленко (доцент кафедри політичної економії факульте-
тів управління і управління персоналом та маркетингу), Я. О. Кос-
тенок (старший викладач кафедри макроекономіки та державного
управління), В. М. Царьов (старший викладач кафедри економіки
підприємств), Є. В. Прохорова, Ю. М. Лозовик (доценти кафедри
стратегії підприємств).

Обліково-економічний факультет – А. Л. Пастернак, 
В. Б. Кириленко, В. З. Бурчевський (доценти кафедри бухгалтер-
ського обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного
аналізу), А. М. Поплюйко (доцент кафедри підприємницької
діяльності), О. В. Самборський (доцент кафедри бухгалтерського
обліку).

Кредитно-економічний факультет – М. І. Диба (декан кредит-
но-економічного факультету), С. І. Ходакевич, Є. С. Осадчий, 
П. М. Чуб (доценти кафедри банківської справи), Ю. В. Васили-
шен, І. П. Петренко (асистенти кафедри банківських інвестицій),

Є. Ю. Данилюк (старший викладач кафедри банківської справи),
В. Шевчук  (аспірант кафедри банківської справи), В. Ковтун
(аспірант кафедри  банківських інвестицій).

Факультет економіки аграрно-промислового комплексу – 
О. О. Єранкін (професор кафедри економіки агропромислових
формувань), М. С. Царьов (доцент кафедри обліку, аналізу та ауди-
ту в агропромисловому комплексі), С. П. Самохвал (старший
викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту в агропромисловому
комплексі), О. В. Садовник, О. М. Висоцька, О. Ю. Ничипорук, 
П. В. Коваль (доценти кафедри економіки агропромислових фор-
мувань), В. В. Саханда (асистент кафедри економіки агропромис-
лових формувань).

Фінансово-економічний факультет – грамотами нагороджують-
ся В. К. Хлівний (декан фінансово-економічного факультету), 
Б. С. Стеценко (доцент кафедри фінансові ринки), Н. Д. Бабяк, 
Л. І. Данілова (доценти кафедри корпоративних фінансів і контро-
лінгу), М. Ю. Деяк (викладач кафедри іноземних мов фінансово-
економічного факультету), В. І. Веретнов (старший викладач
кафедри страхування), Д. Ю. Циплюк (старший викладач  кафедри
корпоративних фінансів і контролінгу), Л. С. Кірілова (інспектор
деканату).

Факультет управління персоналом та маркетингу – Ю. І. Коно-
валов, М. Б. Махсма, І. Ф. Коваленко, Т. В. Вонберг, Б. Г. Базилюк
(доценти кафедри управління персоналом та економіки праці), 
О. Ю. Фіненко (асистент кафедри управління персоналом та еко-
номіки праці), В. А. Бровченко, А. Погрибний (асистенти кафедри
маркетингу), Є. Л. Пастернак (старший викладач кафедри марке-
тингу), С. Роговський (аспірант кафедри маркетингу), П. І. Гура-
кова (старший лаборант кафедри політології), І. О. Рябоконь
(асистент кафедри управління персоналом та економіки праці), 
О. В. Ткачук (доцент кафедри маркетингу), О. В. Окунева, 
О. В. Демідова (асистенти кафедри маркетингу), М. А. Костенко,
С. В. Яковенко (асистенти кафедри управління персоналом та еко-
номіки праці).

В комплексній Спартакіаді “Здоров’я” боротьба за першість
точилась протягом року, і останній вид мав би визначити перемож-
ця. Але сталося так, що дві команди набрали однакову кількість
очок, а підрахунок додаткових показників також не виявив лідера.
Отож остаточний  командний результат наступний:

� 9 місце – ЮФ;
� 8 місце – ФМЕіМ;
� 7 місце – ФІСіТ;
� 6 місце – ФЕтаУ;

� 5 місце – ОЕФ;
� 4 місце – КЕФ;
� 3 місце – ФЕАПК;
� 1 місце  – ФЕФ (декан – В. К. Хлівний) та ФУПтаМ (декан –

О. К. Шафалюк).
Команди-призери були нагороджені дипломами та медалями

відповідних ступенів, а переможці – Кубками. Всі факультетські
команди нагороджені спортивним спорядженням.

Потім на сцену були запрошені голова Київської міської органі-
зації працівників освіти і науки – Олександр Михайлович Яцунь,
та збірна чоловіча команда КНЕУ з баскетболу, яка отримала спор-
тивне спорядження  на 50 тисяч гривень. 

Після чого розпочались змагання з оздоровчої аеробіки, в яких
взяли участь тринадцять команд. Деякі факультети виставили по
дві команди. До заліку з двох виступів команд йшов один кращий
результат. Дві суддівські бригади оцінювали як техніку виконання,
так і артистизм. За активної підтримки уболівальників факультет-
ські команди вибороли наступні місця: 

� 9 місце – КЕФ;
� 8 місце – ФЕАПК;
� 7 місце – ОЕФ;
� 6 місце – ЮФ;
� 5 місце – ФЕтаУ;
� 4 місце – ФУПтаМ;
� 3 місце – ФІСіТ;
� 2 місце –  ФМЕіМ;
� 1 місце –  ФЕФ.
Хочеться висловити окрему подяку викладачам, які підготували

команди до змагань.
На сцені  вишикувались всі факультетські команди. До слова

була запрошена голова студентської профспілкової організації – 
О. А. Чабанюк. Команди-призери були нагороджені дипломами
відповідних ступенів, а переможці – Кубком та цінними подарун-
ками.

А загальнокомандні результати ХХХІХ Спартакіади студентів
КНЕУ наступні:

� 9 місце – ФЕАПК;
� 8 місце – ФІСіТ;
� 7 місце – КЕФ;
� 6 місце – ЮФ;
� 5 місце – ОЕФ;
� 4 місце – ФУПтаМ;
� 3 місце – ФЕтаУ;
� 2 місце – ФЕФ;
� 1 місце –  ФМЕіМ (декан – Ю. М. Cолодковський).
Команди-призери комплексної ХХХІХ Спартакіади студентів

КНЕУ також були нагороджені дипломами та медалями відповід-
них ступенів, а переможець – перехідним Кубком.

Організаційний комітет вдячний всім, хто брав участь в підго-
товці та проведенні спортивного свята, та особисто профспілковим
комітетам – викладачів, співробітників та студентів.

В. П.  Бацунов, 
старший викладач кафедри фізичного виховання

В здоровому тілі...

Добігає кінця навчальний рік, який був насичений великою кількістю фізкультурно-
масових заходів, найбільш значущими серед яких були Спартакіада «Здоров’я» та
ХХХІХ Спартакіада студентів. Кожна Спартакіада складалась з десяти видів спорту.
В Спартакіаді «Здоров’я» вже проведені всі змагання, а в Спартакіаді студентів
залишився останній найбільш видовищний вид – оздоровча аеробіка, який і був
найбільшою прикрасою в програмі спортивного свята, присвяченого підведенню
підсумків фізкультурно-масової роботи за 2013–2014 навчальний рік. Захід, на який
прийшла велика кількість викладачів, співробітників та студентів, відбувся 15 травня
в Центрі культури і мистецтв КНЕУ.
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Спортивні пристрасті

Розуміння необхідності посилення фізичної
активності не лише приходить з віком, сьогодні
воно притаманне вже кожному змолоду. Ми пра-
цюємо в умовах підвищених інтенсивності та
напруженості праці, за яких наявність можливос-
ті відновити свої сили та підтримувати належну
фізичну форму набуває дуже великого значення і
стає не тільки особистою справою кожного охо-
чого, але і турботою адміністрації університету і
профкому.

В університеті створено атмосферу зростаючої
уваги до тих, хто займається своєю фізичною
культурою та є прибічником здорового способу
життя. Останніми роками буквально на очах
ширшало коло тих, хто своєю безпосередньою
участю робить внесок в розвиток спортивних
традицій університету. Запрацювали і стимули до
ведення здорового способу життя. На рівні
факультетів створені збірні команди, що дає
можливість змагатися не тільки між собою, але й
збільшувати коло наших спортивних зв’язків за
межами університету. В основу цього покладено
ідею, щоб ті, хто не брав участі в спор-
тивних змаганнях, по-хорошому поза-
здрили тим, хто, не дивлячись на зайня-
тість, знайшов можливість і прийшов в
спортивний зал захищати честь факуль-
тету або іншого підрозділу.

Ми є свідками того "визначного
моменту", коли, нарешті, отримали
перемогу над "курцями" ті, хто не
палить. Йдеться про заборону паління в
приміщеннях університету. Ще б втіли-
ти в наше життя мрію про те, щоби ті,
хто не палить, ті, хто прагне бути здоро-
вим та поменше хворіти, мали певні
переваги та відчували повагу з боку гро-
мадськості! Адміністрації вже не може не
торкатися фізичний стан та інтерес до
здорового способу життя наших співро-
бітників. Відповідна комісія профкому
накопичує дані про те, як часто беруться
лікарняні, збирає інформацію для з’ясу-
вання, на скільки менше хворіють ті, хто
є активістом спортивного руху. Таке
дослідження здається важливим в світлі змін, що
відбулися в системі соціального страхування,
адже сьогодні перші шість днів по лікарняних
сплачуються з коштів університету, тому еконо-
мія цих коштів стосується всіх працюючих у нас.
Всі ми вже добре зрозуміли, що краще бути здо-
ровим та заможним, ніж хворим та біднішим.

Протягом 2013-2014 навчального року постій-

ною комісією профкому з фізкультурно-масової
роботи серед співробітників університету було
проведено заплановані заходи з організації спор-
тивних змагань між представниками дев’яти
факультетів в межах Спартакіади
«Здоров’я» з 10 видів спорту. За
сприяння кафедри фізичного вихо-
вання та керівництва Спортивного
комплексу «Економіст» протягом
навчального року також проведено
новорічний турнір з шахів між збір-
ними командами викладачів та сту-
дентів, турнір з настільного тенісу
між викладачами та студентами, фут-
больні турніри між співробітниками
факультетів університету, а також
викладачами і студентами, футболь-
ний турнір між викладачами та
випускниками університету. 

Виконання запланованих заходів
реалізувалося через поєднання у
спортивно-масовій роботі таких

трьох складових, як пропаганда здорового спосо-
бу життя; посилення агітації за необхідність пере-
гляду індивідуальних режимів праці і відпочинку
та визначення в них місця для спортивних та фіз-
культурних занять; піднесення на вищий рівень
особистої відповідальності кожного за стан влас-
ного здоров’я та створення належних умов для
спортивних занять в межах університетського

Спортивного комплексу «Економіст». 
Результати напруженого спортивного року

були оголошені 15 травня в залі Центру культури
і мистецтв під час Спортивного свята, яке було
присвячене підведенню підсумків фізкультурно-
масової роботи серед співробітників та студентів
університету за 2013-2014 роки.

В цьому навчальному році змагання проводи-

лися за графіком з 10 видів спор-
ту: волейболу, баскетболу, бад-
мінтону, плавання, легкої атлети-
ки, дартсу, футболу, шахів,
шашок, настільного тенісу. Є
наміри провести в наступному і
змагання з великого тенісу та 
гандболу.

За загальними результатами
змагань в межах спартакіади
«Здоров’я-2014» місця між коман-
дами співробітників та викладачів
факультетів розподілилися
наступним чином:

� 1 місце у загальному заліку
поділили між собою факультет
управління персоналом та марке-
тингу і фінансово-економічний
факультет; 

� 3 місце віддано факультету економіки аграр-
но-промислового комплексу;

� 4 місце виборов кредитно-економічний
факультет;

� 5 місце – обліково-економічний факультет; 
� 6 місце – факультет економіки та управлін-

ня;
� 7 місце – факультет інформаційних систем і

технологій;

� 8 місце – факультет міжнародної економіки
і менеджменту;

� 9 місце – юридичний факультет.
Положення про проведення спартакіади серед

співробітників університету, розроблене за учас-
тю спортивно-масової комісії профкому, перед-
бачає не тільки порядок організації, але і комп-
лекс заохочувальних заходів, що дають можли-

вість упорядкувати процес наго-
родження як переможців, так і
учасників змагань серед профе-
сорсько-викладацького складу
та інших працівників.

При обговоренні форми про-
ведення таких змагань спортив-
на громадськість зупинилась
саме на спартакіаді тому, що
головним аргументом домінува-
ло прагнення забезпечити
довготривалість протягом
навчального року процесу зма-
гань та локальність їх проведен-
ня. 

За поданням постійної Комісії
профкому зі спортивно-масової
роботи серед співробітників уні-
верситету рішенням профкому
спортивні команди-призери, а
також спортивні команди інших
факультетів, що зайняли 4-9

місця, заохочені призами та спортивним спо-
рядженням на загальну суму 16450 грн.

За здійснення значної організаційної роботи
по проведенню міжфакультетських спортивних
змагань з різних видів спорту у межах спартакіа-
ди «Здоров’я-2014» спортивні організатори
факультетів О. О. Єранкін (ФЕАПК), Б. С. Сте-
ценко (ФЕФ), В. А. Бровченко (ФУПтаМ), 
Є. С. Осадчий (КЕФ), А. Г. Ніколенко (ФІСіТ),
В. З. Бурчевський (ОЕФ), М. Ю. Ананьєв
(ФМЕіМ), В. Л. Чихірьов (ЮФ) заохочені персо-
нальними грошовими преміями у розмірі 200
грн., а також за організацію командних змагань
та створення необхідних умов для цього директор
Фізкультурно-спортивного комплексу 
А. В. Зотов, головний суддя змагань В. Л. Кор-
чинський, голова постійної комісії профкому зі
спортивно-масової роботи Д. П. Єфремов та
заступник голови цієї комісії В. П. Бацунов
заохочені персональними грошовими преміями в
розмірі 300 грн.

Спільними зусиллями робімо наше життя в
університеті цікавішим, здоровішим та активні-
шим!

С. Б. Погорєлов, 
заступник голови профкому

«З«ЗДОРОВ’ЯДОРОВ’Я – 2014»– 2014»
Підведення підсумків Спартакіади КНЕУ Підведення підсумків Спартакіади КНЕУ 

У всіх нас залишається все менше часу на дозвілля, але зовсім без
дозвілля життя не можливе. Тим більше повноцінне сучасне
життя освітян не можливе без фізичних навантажень. 

* * *

У нас в університеті діє власний Роллер клуб КНЕУ, 

який запрошує всіх охочих прийти на заняття на роликових ковзанах.

Набирає все нового і нестримного обороту нова течія людей, які не
звикли до стандартного переміщення, а роблять це за допомогою колес,
але ці колеса відрізняються від звичайних, тих, що ми можемо побачити

на автомобілях –  бо це на шаленій швидкості мчаться роллери. 
Заняття проводяться по понеділкам та середам з 17:00 по 20:00.

Тренер (інструктор) Попова Галина Володимирівна. 
Контактний телефон: 0974819039

Приєднуйся до нас та дізнавайся багато цікавих та ексклюзивних новин!
Роллер клуб КНЕУ: сторінка в соцмережі: http://vk.com/publicroller_kneu

Роман Васюра

*  *  *

Змагання Спартакіади з футболу проходили, як завжди, на спортивному
майданчику нашого спорткомплексу «Економіст». Свої команди виставили всі
факультети. З першого ж матчу найсерйозніші претензії на «золото» заявила
збірна ФЕФ. Вона була найкращою за підбором виконавців, а також найбільш
організованою і мотивованою. Весь турнір збірна ФЕФ пройшла на одному
диханні, не втративши жодного очка, і заслужено святкувала загальну перемо-
гу. У фіналі достойний опір їй чинила напрочуд дисциплінована збірна ОЕФ,
але все ж таки поступилась 1:3. У матчі за третє місце ФУПтаМ впевнено здо-
лав ФІСіТ з рахунком 5:2. 

С.  А. Соботюк, головний суддя
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20 років потому…
Наприкінці травня у першому корпусі університету відбулась зустріч випускників 1994 року випуску факультету управління персоналом

та маркетингу (у ті часи – факультет маркетингу). Протягом 20 років деякі із випускників підтримували зв’язок один з одним, листува-
лись, зустрічались, і це повертало їх знову у студентське життя.

І знов їх об’єднав університет, зустрічаючи обіймами тих, які різними шляхами, через десятки років прийшли до нього. Було приємно повер-
нутись в минуле, побачити тих, з ким п’ять років вчились і жили разом у гуртожитку. 

Близько 40 колишніх студентів університету, нині успішні поважні громадяни України, згадували яскраве студентське життя та виклада-
чів, заходили до знайомих аудиторій, в яких проходило навчання.

Приємна зустріч відбулася з доцентом кафедри маркетингу
Світланою Іванівною Дугіною. 

Чим більше спілкувались, тим більше хотілось розповісти, бо
поступово згадувалось те, що з часом майже забулось.

Кожний розповідав про себе, про свої здобутки. Приємно було чути,
що більшість не зрадили обраній професії. Випускники обмінювались
поштовими та електронними адресами, телефонами…

У знак  поваги та подяки студенти випуску 1994 року подарували
університету дві дошки та проектор для облаштування  аудиторій,
підготовки нових поколінь і фахівців з маркетингу.

Доброю згадкою про цю теплу зустріч стануть фотографії у сті-
нах Альма матер.

Колектив кафедри маркетингу

Ювіляри травня
Вакуленко Микола Іванович, професор кафедри політичної економії факультетів управління і управлін-

ня персоналом та маркетингу;
Васильєва Тетяна Олександрівна, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки і

менеджменту;
Вишенська Лариса Володимирівна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу;
Гапонюк Микола Анатолійович, завідувач кафедри фінансові ринки;
Конопляннікова Ольга Анатоліївна, завідувач відділу бібліотеки;
Ларіонова Алла Сергіївна, старший викладач кафедри обліку підприємницької діяльності;
Мансурова Любов Анатоліївна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу;
Марченко Іван Миколайович, охоронник служби охорони;
Маслак Любов Олександрівна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу;
Могильний Василь Іванович, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го роз-

ряду служби головного енергетика;
Мокрогуз Олександр Миколайович, керівник інструментально-оркестрової студії Центру культури і мис-

тецтв;
Мороз Анатолій Миколайович, завідувач кафедри банківської справи;
Чеботарьова Людмила Іванівна, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки і

менеджменту;
Чекалюк Олег Анатолійович, слюсар-сантехнік 2-го розряду служби головного механіка;
Яроповецька Ніна Сергіївна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу.

Ювіляри червня
Бабін Світлана Михайлівна, інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу кафедри

управління персоналом та економіки праці;
Глухова Тамара Іванівна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу;
Кірис Тетяна Миколаївна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу;
Мамига Людмила Олексіївна, бібліотекар 1-ї категорії бібліотеки;
Приходько Наталія Григорівна, старший викладач кафедри німецької мови;
Романенко Ірина Миколаївна, бібліотекар 1-ї категоріїбібліотеки;
Смирнова Тетяна Федорівна, завідувач навчально-методичного кабінету Центру післядипломної освіти;
Смольніцька Валентина Валентинівна, швейцар фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст»;
Тищенко Олександр Петрович, доцент кафедри макроекономіки та державного управління;
Циганова Надія Вікторівна, доцент кафедри банківської справи;
Швиданенко Генефа Олександрівна, завідувач кафедри економіки підприємств.


