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Напередодні 68-ї річниці Перемоги радянського народу у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. в конференц-залі
університету відбулися урочисті збори ветеранів війни,
праці та військової служби. На зборах були присутні
співробітники та студенти університету.

У почесну президію зборів увійшли: перший проректор університету,
професор Д. Г. Лук’яненко, заступник голови профкому Т. Г. Кицак,
учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, професор
С. Я. Огородник та начальник відділу навчального центру університету
А. Д. Жданович, завідувач кафедри політології та соціології, професор,
полковник запасу В. Ф. Смолянюк, доцент В. І. Стахівський, голова
ветеранської організації В. М. Мартинюк. 

З доповіддю перед учасниками зборів виступив доктор політичних
наук, професор В. Ф. Смолянюк. Доповідач особливо звернув увагу на
той факт, що вирішальну роль у розгромі фашистської Німеччини та її
сателітів відіграли Радянський Союз та його Збройні Сили. А вистоя-
ти в смертельному поєдинку допомогли дружба, бойове братерство
народів багатонаціональної держави.

Особливу роль в забезпеченні бойових дій зіграло швидке переведення
на воєнні рейки гігантського народногосподарського комплексу країни.
Слова «Все для фронту, все для перемоги над ворогом!» були не просто
крилатим гаслом. То була сувора робоча формула, яка щодня, щогодини
наповнювалася конкретним змістом. 

На території України було проведено низку оборонних та наступаль-
них операцій. Унікальною сторінкою увійшло у літопис війни форсуван-
ня найбільшої водної перепони – Дніпра. Після Сталінграда і Курської
дуги битва за Дніпро стала ще одним поворотним пунктом війни.
Загалом високого звання Героя Радянського Союзу при визволенні
України було удостоєно близько 4 тисяч воїнів сорока національностей.
Це більш як третина всіх героїв періоду війни.

Серйозні та важкі випробування випали й на долю нашого навчально-
го закладу. Близько 400 викладачів, співробітників та студентів пішли
добровольцями на фронт. Багато з них віддали своє життя за наше
світле майбутнє. Два учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни
ще й сьогодні працюють в нашому університеті. Це професор
С. Я. Огородник та начальник відділу навчального центру університету
А. Д. Жданович. 

На завершення доповідач звернув увагу на те, що сьогодні проблема
війни і миру набуває надзвичайно важливих аспектів. 

Від ректорату університету збори ветеранів привітали: перший
проректор університету з наукової та науково-педагогічної роботи,
професор Д. Г. Лук’яненко, від профкому – заступник голови профкому
Т. Г. Кицак,  від студентів – заступник голови профкому студентів
Е. І. Довгань.

Згідно наказу ректора ветерани отримали матеріальну допомогу.
На завершення зборів відбувся змістовний концерт, підготований
Центром культури і мистецтв університету.

Рада ветеранів університету 

Урочистості до
Дня Перемоги
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Інноваційні  технологі ї  викладанняІнноваційні  технологі ї  викладання
Тренінг-курс для викладачів  КНЕУТренінг-курс для викладачів  КНЕУ

За своєю сутністю тренінг-курс спрямова-
ний на актуалізацію потреби викладачів в про-
фесійній самореалізації, розвиток авторського
підходу до викладання. З точки зору продук-
тивності власної діяльності викладач має
навчитися евристичному пошуку, позитивно-
му мисленню та створенню власних продуктів –
навчальних технологій, корисність яких буде
очевидною. Нова програма в цьому плані вті-
лила найкращі надбання попереднього досві-
ду, адже в КНЕУ з 2000 року реалізовано дві
тренінгові програми («Сучасні методи навчан-
ня», «Формування психолого-педагогічної
компетентності викладачів»), та стала наступ-

ним кроком щодо становлення суб’єктності
викладачів. Суб’єктність передбачає відпові-
дальність за результати своєї праці, здатність
створювати такі навчальні заняття, які стають
подією як у власному житті, так і у житті сту-
дентів.

Саме подією намагалися зробити викладачі-
тренери кафедри педагогіки та психології
перше заняття тренінг-курсу в кожній з двох
навчальних груп. Воно проводилося як круг-
лий стіл, учасниками якого стали не тільки
слухачі цього року, але й випускники минулих
тренінг-курсів, що переконливо продемон-
струвало наступність тренінгових програм.

Зокрема, викладач кафедри міжнародного та
європейського права М. Малишева, яка закін-
чила в минулому навчальному році тренінг-
курс «Формування психолого-педагогічної
компетентності викладачів» з відзнакою, роз-
повіла про результати впровадження набутого
в ході навчання досвіду до навчального проце-
су. Запропонована нею методика організації
науково-дослідної діяльності студентів в ході
вивчення юридичних дисциплін, яка вже
засвідчила свою ефективність, безумовно, має
інноваційний характер.

Серед слухачів нового тренінг-курсу вияви-
лися і ті, хто вже навчався за попередніми про-
грамами. Зокрема це доцент кафедри менедж-
менту Д. О. Барабась, старший викладач
кафедри фінансів І. О. Вдовіна, старший
викладач кафедри страхування В. І. Веретнов,
доцент кафедри фінансів підприємств
В. О. Романишин, доцент кафедри аудиту
І. І. Матієнко-Зубенко. Вони із задоволенням
поділилися позитивним досвідом участі в тре-
нінгах.

Також темою обговорення стали типові

проблеми, з якими стикаються викладачі в
процесі викладання, сутність інноваційної
педагогічної діяльності, сучасні технології
навчання, проблеми контролю та оцінювання,
очікування слухачів від тренінг-курсу. За зміс-
том круглий стіл став своєрідним продовжен-
ням проведеної напередодні науково-мето-
дичної конференції викладачів КНЕУ, яке
здійснювалося у теплій творчій атмосфері.

Результати круглого столу можна схаракте-
ризувати так: це позитивна установка учасни-
ків на подальшу взаємодію, співробітництво
та обмін досвідом, прагнення до створення
спільних інноваційних продуктів.  Зокрема,
було вирішено в ході реалізації тренінгової
програми створити навчально-практичне
видання з досвіду застосування технологій
інноваційного навчання в КНЕУ.

Г. М. Романова, професор кафедри
педагогіки та психології, 

координатор тренінг-курсів,
А. О. Глушковська, випускниця

юридичного факультету

З лютого цього року у КНЕУ кафедрою педагогіки та психології
започатковано нову програму тренінг-курсів для викладачів
«Технології інноваційного навчання в економічному університеті», де
вони можуть підвищувати свою кваліфікацію. Особливістю нової
програми є розвиток педагогічної майстерності викладачів, навчання
застосуванню найефективніших для вищої економічної освіти
педагогічних технологій, проведення майстер-класів з проектування
навчальних модулів.

Наукова студентська діяльність наНаукова студентська діяльність на
юридичному: досвід, активізація,юридичному: досвід, активізація,

перспективиперспективи

Запитаємо про враження від конференції у однієї з її учасниць –
студентки 4-го курсу юридичного факультету Яни Вільчинської:
«Конференція була надзвичайно цікавою і насиченою дослід-
женнями найрізноманітніших питань. Були представлені досить
різнопланові теми, я дізналася нову для себе інформацію і біль-
ше конкретних доповнень з уже відомих мені питань, цікаво
було почути власні висновки доповідачів. Я вважаю, що саме
можливість критично осмислювати сучасну світову, міжнародну
і національну ситуацію, виокремлювати головне і пропонувати
можливості покращення, вирішення проблем сучасності є тією
платформою, з якої ми будемо продовжувати дослідження і
починати змінювати Вітчизну на краще. Крім того показовою
була участь студентів різних курсів та факультетів, а отже питан-
ня міжнародного економічного права хвилюють багатьох і є
актуальними. Організація проведення конференції також дода-
ла позитивних вражень, ми знали, в якій черговості будемо вис-
тупати, були заслухані абсолютно всі доповідачі. Єдиними недо-
ліками можна назвати стислий регламент виступів, адже хотіло-
ся не тільки повністю розкрити і донести до інших суть і про-
блематику свого питання, але і заслухати колег, бо всі виступи
мали проблемний і саме дослідницький напрям, а також те, що
можна було виступити лише від однієї дисципліни з кафедри».

Особливу вдячність учасники конференції висловили асис-
тенту кафедри міжнародного та європейського права Махирі
Хайдарівні Малишевій за координацію діяльності студентів,
педагогічну організацію та заохочення учасників конференції.

Тому ми запитали Махиру Хайдарівну про сутність її підходу до
активізації та організації науково-дослідної роботи студентів, і
вона поділилася таким досвідом: «Інтерес студентів до науково-
дослідної діяльності та її успішність великою мірою залежать від
методики викладання, яка повинна бути спрямована на ґрун-
товне дослідження змісту предмета, з’ясування студентами акту-
альних питань дисципліни, розвиток у студентів вмінь всебічно
аналізувати явища та процеси, які вони використовують і на
інших дисциплінах для отримання практичних знань. 

Основними завданнями викладача за наявних умов є залучен-
ня до навчального процесу творчості та ініціативності студента.
Основою нашої методики викладання є мотивація студентів до
проведення наукового дослідження актуальних проблем, яке
доповнюється есе, в якому студент розписує своє бачення шля-
хів подолання наявних проблем. Кінцеві результати студент
публікує в електронних джерелах, наукових статтях.
Використовується метод «протистояння»: теми та проблеми
розглядаються з двох точок зору: позитивної та негативної сто-
рони досліджуваного явища, що дозволяє досягти високих
результатів у пізнавальній діяльності студентів, чому сприяє
також метод розширеного термінологічного ряду. Значну увагу
слід приділити також мотивації студентів, щоб вивчення кожної
дисципліни супроводжувалося розумінням того, що засвоєння
навчального матеріалу є не вимогою навчальної програми, а
потребою сьогодення, адже отримані знання будуть використа-
ні в процесі професійної діяльності».

Можна сміливо зробити висновок, що наші студенти здатні
досліджувати, критично осмислювати проблеми сучасності,
використовуючи для цього багаж вже отриманих знань, а також
бачать шляхи реформування та покращення як в межах України,
так і світу загалом. Тому хотілося б подякувати за можливість
здійснювати та представляти такі дослідження, а також побажа-
ти проведення конференцій двічі на рік, для надання можливос-
ті всім охочим представити свої доробки, не обмежувати допові-
дачів суворим регламентом, для проведення дискусій і відобра-
ження більш повно та детально свого виступу, та дозволити сту-
дентам брати участь з кількох дисциплін, і тим самим не обме-
жувати науковий потяг та креативність дослідника. 

А. В. Богданець, 
магістрант юридичного факультету

Цьогорічна 80-та студентська наукова конференція на тему: «Соціально-економічні перспективи України у 
ХХІ ст.» секції міжнародного та європейського права показала значне підвищення рівня зацікавленості
студентів у вивченні і критичному дослідженні даних дисциплін. Учасниками були не тільки студенти
третього, четвертого, п’ятого курсів юридичного факультету, а й доповідачі з четвертого курсу факультету
МЕіМ. Охочих було настільки багато, що, на жаль, майже половина студентів не змогли представити свої
роботи та дослідження. Проте ті, хто були обрані, представили на суд іншим доповідачам та журі цікаві,
актуальні та недостатньо вивчені на даний час проблеми, але щонайважливіше, змогли зацікавити слухачів як
постановкою питання та її критичним осмисленням, так і визначенням їхнього бачення шляхів подолання цих
проблем, актуальності використання досвіду інших держав як для України, так і для всього світу загалом.

«Глобальний 
економічний розви-
ток: тенденції, аси-

метрії, регулювання»
Наприкінці травня у конференц-залі Київського
національного економічного університету імені
В. Гетьмана відбулася презентація колективної
монографії «Глобальний економічний розвиток:
тенденції, асиметрії, регулювання». Монографія
була підготована представниками наукових
шкіл глобалістики Київського національного
економічного університету імені Вадима Геть-
мана та Московського державного університету
імені М. В. Ломоносова.

На презентації були присутні ректор КНЕУ ім. В. Геть-
мана, академік АПН України А. Ф. Павленко; перший
проректор з науково-педагогічної та наукової роботи уні-
верситету Д. Г. Лук’яненко; проректор з науково-педаго-
гічної роботи А. М. Колот; Директор Центру магістерської
підготовки КНЕУ, завідувач кафедри міжнародної еконо-
міки А. М. Поручник; старший радник Посольства
Російської Федерації І. Б. Севастьянов; керівник
Представництва Росспівпраці в Україні К. П. Воробйов;
декан економічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносо-
ва В. П. Колесов; завідувач кафедри економіки праці та
персоналу МДУ ім. М. В. Ломоносова Р. П. Колосова; ака-
демік-секретар відділу економіки Національної академії
наук України Е. М. Лібанова та колектив науковців КНЕУ
ім. В. Гетьмана.

На початку зустрічі виступив ректор КНЕУ ім. В. Геть-
мана А. Ф. Павленко, який привітав всіх присутніх та
зазначив, що це дуже серйозна праця, вона готувалася
кілька років. Авторські колективи, які брали участь – відо-
мі вчені Російської Федерації та України, знані в Європі та
в світі. На презентації прозвучали виступи представників
авторських колективів з української та російської сторони.
Автори монографії реалізували власний підхід до вивчення
процесів формування парадигми глобального економічно-
го розвитку, а також ресурсів та моделей економічного
розвитку в умовах глобалізації. Особливу увагу в роботі
приділено аналізу форм і тенденцій глобального економіч-
ного розвитку, його протиріччям та асиметріям, детально
розглянутий різнорівневий характер фінансової глобаліза-
ції країн, комплексно досліджені процеси регіональної
структуризації світового фінансового ринку та окреслені
фактори, що зумовлюють передиспозицію його регіональ-
них сегментів в умовах глобалізації.
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Цікаві зустрічі

Декан ОЕФ, професор В. І. Єфіменко бере участь 
в обговоренні МСФЗ

Проведення круглого столу на кафедрі обліку підприємницької
діяльності

Фото на пам’ять учасників круглого столу кафедри обліку підприєм-
ницької діяльності

Декан ОЕФ В. І. Єфіменко висловлює подяку за візит естонській делегації 

Професор Яан Алвер вручив власний підручник студентці 5-го курсу ОЕФ 
Марині Жилінській з побажаннями подальшого удосконалення знань 

та професійного зростання

Шановні гості на 
обліково-економічному

Дружній візит викладачів Талліннського економічного до КНЕУ

Висловлення подяки естонським 
викладачам студентами ОЕФ

Доктор економічних наук, професор  Яан Алвер розкриває
зміст звіту  про рух грошових коштів

Естонські науковці підготували та прочитали курс лекцій з
Міжнародних стандартів фінансової звітності для студентів II-V
курсів та викладачів нашого факультету. На  лекціях були викла-
дені головні питання Концептуальних основ фінансової звітнос-
ті. Лекторами розкривалися актуальні проблемні питання з
окремих Міжнародних стандартів  фінансової звітності.

Відбулися дискусії з порівняння Міжнародних стандартів
фінансової звітності та вітчизняних українських стандартів
бухгалтерського обліку, пошуку шляхів їх удосконалення та
погодження в умовах глобалізації економіки.

Студентами піднімалися питання порівняння методики та
організації обліку підприємницької діяльності в Естонії та в
Україні.

Лекції супроводжувалися цікавими та змістовними слайда-
ми англійською мовою, що підняло рівень знань студентів не
тільки з міжнародних стандартів фінансової звітності, але й
надало можливість  вдосконалити професійну лексику з іно-
земної мови. 

Студенти з цікавістю прослухали матеріал, взяли активну
участь в проведенні жвавих дискусій, вносили та обговорюва-
ли разом з викладачами пропозиції щодо удосконалення
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

На завершення курсу лекцій студенти висловили глибоку
вдячність Яану Алверу та Лехте Алвер за цікавий матеріал та
вручили українські сувеніри. В свою чергу естонські професо-
ри відзначили високий рівень знань студентів в сфері обліку і
аудиту та закликали їх до наукового співробітництва, залиши-
ли свої контактні електронні адреси для подальшого обгово-
рення проблемних питань.

В останній день перебування естонських викладачів  відбув-
ся круглий стіл на кафедрі обліку підприємницької діяльності
з обміну досвідом з підготовки фахівців  з обліку та аудиту.
Було розглянуто та проаналізовано навчальні плани з підго-
товки фахівців з обліку та аудиту в нашому навчальному закла-
ді та в Талліннському технологічному університеті.
Обговорювалися перелік та зміст навчальних програм, крите-

рії оцінювання знань студентів, хід проведення підсумкового
контролю знань з фахових дисциплін, шляхи наукового спів-
робітництва – проведення науково-практичних конференцій,
підготовки спільних наукових проектів, написання в співав-
торстві навчальних посібників та підручників, наукових статей
та ін.

Прийнято рішення про подальше науково-дослідницьке
співробітництво між Інститутом обліку та аудиту Талліннсько-
го технологічного університету та кафедрою обліку та аудиту
підприємницької діяльності нашого університету.

Візит естонської делегації супроводжувався культурною
програмою, яку організувало керівництво факультету: прове-
дення екскурсії по м. Києву, відвідування Національного теат-
ру оперети, студентського Бенефісу університетської молоді.

Візит викладачів Талліннського технологічного університе-
ту відбувся в дружній атмосфері.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку
підприємницької діяльності 

Л. А. Лахтіонова, 
студентка 5-го курсу ОЕФ 

М. Жилінська 

Наприкінці березня з Естонії до нашого університету на обліково-економічний факультет завіта-
ли директор департаменту обліку та аудиту  Талліннського технологічного університету доктор
економічних наук, професор Яан Алвер та доктор економічних наук, професор Інституту обліку
та аудиту даного вищого навчального закладу Лехте Алвер.
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«ПЕРСПЕКТИВА»
Твоя кар’єра

Конференція

Навчальний рік добігає кінця, отже більшість студентів замислюються над
тим, що їм робити далі. Щоб допомогти нашим студентам з вибором шляху
подальшого розвитку, в нашому університеті 23 квітня пройшов Ярмарок
вакансій День кар’єри.

Хочеться відмітити, що цьогорічний ярмарок є
ювілейним, тобто вже десятий рік поспіль наші сту-
денти мають нагоду зустрітись з представниками
провідних організацій в стінах рідного навчального
закладу. Місцем проведення став вестибюль
навчальних корпусів №2 та №3 по вулиці
Дегтярівській, 49г. В них знаходяться чотири із
дев’яти факультетів КНЕУ, а саме: обліково-еконо-
мічний; економіки АПК; кредитно-економічний;
фінансово-економічний. Тут зосереджена найбіль-
ша кількість студентів нашого університету і най-
більш затребуваних молодих спеціалістів. Цього
року зареєструвались для участі у ярмарку вакансій
1182 студенти.

Ярмарок вакансій – це унікальна можливість для
нових знайомств і просування кар’єрними щабля-
ми.

Студенти активно спілкувались з менеджерами з добору персоналу, що працювали на стендах
компаній-учасників, та в індивідуальній бесіді отримали відповіді на всі питання про можли-
вості подальшого працевлаштування. І найважливіше – спілкування з менеджером з добору пер-
соналу, фактично, для декого стало першою співбесідою у обраній компанії. А так як на ярмар-
ку було представлено 25 компаній, то погодьтесь, це унікальна можливість!

Слід нагадати, компанії, що були представлені на Дні кар’єри, мали кілька цілей – це і закри-
ти гарячі вакансії, і вирішити задачу формування бази даних кадрового резерву своєї організації.

Часто пропозиції щодо роботи почина-
ють надходити через деякий час після
ярмарку, коли в компанії з’являються
нові вільні позиції або стартують про-
грами підготовки майбутніх співробіт-
ників.

Також важливим моментом для кож-
ного студента стало вивчення ринку
праці, так би мовити, на «практиці», а
не в теорії, адже, аналізуючи пропози-
ції, в результаті кожен формує своє уяв-
лення про різні сектори ринку, порів-
нює свої зарплатні очікування з реаль-

ними пропозиціями, дізнається про спеціалізовані програми набору молодих спеціалістів, ста-
жування, практику. Це дозволяє почуватись більш упевнено під час пошуку роботи, проявля-
ти максимальну уважність та активність.

Отже, хочеться підсумувати огляд
словами ректора, що кожен студент,
відвідавши День кар’єри, може знайти
роботу своєї мрії, а компанія-учасник
здійснити добір висококваліфікова-
ного фахівця.

Керівник сектору
профконсультаційної роботи
Центру сприяння зайнятості

«Перспектива»
Оксана Володимирівна Чуб

Ю в і л е й н и й  я р м а р о к  в а к а н с і й  Ю в і л е й н и й  я р м а р о к  в а к а н с і й  
2 0 1 32 0 1 3

У квітні цього року на факультеті економіки та
управління відбулося пленарне засідання ювілейної
вісімдесятої наукової студентської конференції
«Соціально-економічні перспективи України у ХХI
столітті», участь у якій взяли як викладачі, так і
студенти. Неочікуваним, але приємним
сюрпризом для слухачів конференції став візит
випускниці КНЕУ, кандидата економічних наук,
наразі виконавчого директора маркетингових
сервісів відомого комунікаційного холдингу –  Ірини
Новікової.

У якості почесного гостя конференції учасників привітав екс-
декан ФЕтаУ, нині – проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків, доктор економічних наук, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України
А. П. Наливайко.

Успішним виявилось інноваційне рішення щодо сценарію пле-
нарного засідання. Учасникам було запропоновано відстежити ево-
люцію вузівського наукового дослідження: від студентського (допо-
відь студента 4-го курсу спеціальності 6504 М. О. Снєгірьова) до аспі-
рантського (доповідь аспіранта кафедри менеджменту О. В. Іванова)
і, насамкінець, дослідження у форматі підготовки докторської дисер-
тації (доповідь екс-докторанта, а нині – вже доктора економічних
наук, професора кафедри стратегії підприємств В. А. Верби).

На засіданні обговоренню підлягали актуальні проблеми сучасної
економіки та ведення бізнесу в Україні. Неозброєним оком можна
було помітити той обсяг науково-практичної роботи, яку провели

доповідачі та їх наукові керівники, щоб якнайширше розкрити гли-
бину і важливість розроблюваної тематики. Очевидно, що підготовка
до такої події зайняла у доповідачів далеко не одну безсонну ніч, але
захват та зацікавленість роботою допомогли їм розкритися та проде-
монструвати результати своєї праці. Важко недооцінити роль першо-
го наукового досвіду в житті будь-якого студента, адже самостійна
наукова робота – це саме те, що робить із звичайного студента май-
бутнього фахівця, який не просто слідує течії, а й проявляє наполег-
ливість, цілеспрямованість та здатність до самостійної реалізації себе
як особистості і, можливо, науковця в недалекому майбутньому.

Задоволення від проведеної події отримали всі – як організатори,

так і доповідачі та гості засідання. Непідробний інтерес та цікавість
читались на обличчях всіх присутніх, а чимало студентів-слухачів
після закінчення конференції серйозно задумались про активнішу
участь у ній в наступному році, адже проявити свої творчі здібності,
поспілкуватись з ровесниками та вже досвідченими професіоналами –
безцінний досвід, який щорічно дарує КНЕУ своїм студентам.

У залі вражала атмосфера щирості, відчуття свята, а також вдяч-
ності адміністрації університету та факультету: О. В. Вострякову,
Н. М. Євдокимовій, та безпосередньо організаторам студентської
науки на кафедрах: Л. В. Воробйовій, В. І. Жданову, Д. С. Ліфінцеву,
О. Ф. Михайленко, Є. Б. Ніколаєву, І. Ю. Ніколенко, І. М. Рєпіній.

Захопливе дійство завершилось як будь-яке свято – нагород було
багато: книги, дипломи, грамоти, сертифікати, подяки. Адже попе-
редньо плідно відбулась секційна робота: сім кафедр провели 12 сек-
ційних засідань за різноманітною тематикою.

Підбиваючи підсумок, необхідно підкреслити, що саме такі заходи
як наукова студентська конференція не тільки роблять студентське
життя більш колоритним, а й розширюють світогляд особистості,
допомагають дізнатися чимало цікавого, почути різні погляди на те
чи інше питання, обговорити актуальні питання та проблеми. Окрім
співпраці в науковому аспекті, такі заходи сприяють знайомству з
багатьма людьми і встановленню нових контактів.

Дякуємо alma mater за чудово та плідно проведений час і чекаємо
на наступну конференцію!

Ольга Литвак, студентка ФЕтаУ
Фото: Данило Красовський та Максим Калюжний

ЦЦ ii кава  наука  у  КНЕУкава наука  у  КНЕУ
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Ювілей

Кафедрі бухгалтерського 
обліку 10 років

Бухгалтерський облік – безпомилковий 
суддя минулого, необхідний керівник
сучасного і надійний консультант
майбутнього кожного підприємства

Шер

З моменту створення кафедру очолює доктор

економічних наук, професор Юрій Анатолійович

Кузьмінський. Науковець і організатор, автор

понад 120 наукових праць, який доклав багато

зусиль для комплектування кафедри викладача-

ми високої кваліфікації та формування сучасного

навчально-методичного забезпечення наукових

дисциплін. В керівній роботі завідувачу кафедри

допомагають його заступники: з навчально-мето-

дичної роботи – кандидат економічних наук,

доцент Оксана Василівна Ісай; з наукової роботи –

кандидат економічних наук, доцент Юзеф

Анастасійович Хоптинський.

Цілеспрямована кадрова політика завідувача

кафедри зі створення сприятливого психологіч-

ного мікроклімату, відносин доброзичливості та

взаємодопомоги дозволили протягом 10 років

суттєво реалізувати науковий потенціал викла-

дацького колективу. Так на момент створення

кафедри питома вага кандидатів економічних

наук та доцентів складала відповідно 68% та 50%

від загальної чисельності викладачів. Наразі ці

показники досягли максимального 100-відсотко-

вого рівня!

Кафедрі бухгалтерського обліку відведене одне

з чільних місць в університеті, оскільки вона

забезпечує теоретичні і прикладні знання з облі-

ку для бакалаврів факультетів необлікових спеці-

альностей, а також магістрів обліково-економіч-

ного факультету всіх форм навчання.

Склад кафедри бухгалтерського обліку – най-

молодший за віком на обліково-економічному

факультеті (середній вік викладачів 45 років). На

сьогоднішній день на кафедрі працює 19 викла-

дачів, з яких 2 доктори економічних наук, профе-

сори (Ю. А. Кузьмінський, І. К. Дрозд) та 17 кан-

дидатів наук, доцентів (Л. І. Бабій, Т. А. Бондар,

М. О. Воронова, І. А. Герасимович, В. І. Довбуш,

О. В. Ісай, П. Ю. Нечай, Л. А. Ніколенко,

О. Р. Охрамович, Г. В. Пустовіт,

О. В. Самборський, С. В. Сагова, Т. О. Токарева

(заслужений працівник університету),

Ю. А. Хоптинський, Т. В. Чередніченко,

О. В. Чук). До речі, це єдина в університеті

кафедра із таким науковим рівнем професор-

сько-викладацького складу. Серед викладачів є

сертифіковані бухгалтери за програмою СІРА та

сертифіковані аудитори, майже всі викладачі

мають сертифікати 1С:ПРОФЕСІОНАЛ.

Протягом десяти років на посаді старшого лабо-

ранта кафедри працює Т. М. Величко (заслуже-

ний працівник університету). На жаль, досягли

пенсійного віку і вже не працюють викладачі

Л. Є. Берадзе, Л. О. Галат та Л. В. Жилкіна.

Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікацій-

ного рівня «бакалавр» і «магістр» за спеціальніс-

тю «Облік і аудит» на денній, вечірній та заочній

формах навчання. Підготовка фахівців здійсню-

ється за сучасними інноваційними технологіями.

Студентам КНЕУ на бакалаврському та магіс-

терському рівнях викладаються такі науки, як

«Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік з

використанням прикладного рішення 1 С:

Бухгалтерія», «Облік зовнішньоекономічної

діяльності».

Сучасний рівень знань студентів з кожної із

наукових дисциплін забезпечується відповідни-

ми комплексними, у т. ч. електронними, розроб-

ками викладачів, до яких зокрема відносяться:

- навчальні плани та робочі програми;

- методичні матеріали щодо змісту та організа-

ції самостійної роботи студентів, поточного і під-

сумкового контролю їх знань; 

- паспорт з дисципліни «Бухгалтерський облік

з використанням прикладного рішення 1С:

Бухгалтерія».

З метою якісної підготовки фахівців-обліков-

ців магістерського рівня, для проходження

переддипломної практики студентів, підвищення

кваліфікації викладачів кафедрою встановлені

постійні зв’язки та заключені договори з багатьма

підприємствами і установами. Зокрема укладе-

ний відповідний договір і відкрита на

Державному підприємстві «Антонов» філія

кафедри «Бухгалтерського обліку». Подібна угода

укладена  з асоціацією «Бухгалтерський дім

«Сова» та ВКК «Баланс-клуб».

Випускники кафедри успішно працюють

викладачами у вищих навчальних закладах,

коледжах, на посадах головних бухгалтерів про-

відних підприємств різних форм власності та

видів економічної діяльності, в аудиторських

фірмах та на престижних посадах у державній

податковій службі, контрольно-ревізійних управ-

ліннях, банках.

Сучасне динамічне бізнес-середовище та

посилення його інноваційної складової і відпо-

відно безперервний, об’єктивно обумовлений

процес удосконалення бухгалтерського обліку,

зокрема законодавчо закріплений поділ його на

фінансовий і внутрішньогосподарський (управ-

лінський), впровадження П(С)БО, МСБО і

МСФЗ, Податкового кодексу з наступними чис-

ленними змінами та доповненнями потребує від

кожного викладача постійного  удосконалення

своєї фахової майстерності. 

Серед основних напрямків розвитку навчаль-

но-освітньої майстерності професорсько-викла-

дацького складу кафедри можна зазначити:

- залучення всіх викладачів до постійного удос-

коналення (оновлення) навчально-методичного

забезпечення учбового процесу (Робочі програ-

ми, карти СРС, зміст та форми ІКР, порядок оці-

нювання набутих знань тощо);

- систематичний обмін професійним досвідом,

зокрема шляхом взаємовідвідування лекційних

та практичних занять з наступним обговоренням

на засіданнях кафедри дискусійних питань та

позитивних здобутків;

- поглиблення інноваційної складової навчаль-

ного процесу, застосування сучасних методів

проведення занять, зокрема у формі актуальних у

прикладному аспекті міні-тренінгів, рольових та

ділових ігор, кейс-методів тощо. Додатковим

чинником забезпечення конкурентних переваг

майбутніх фахівців – випускників КНЕУ має

стати запроваджена з 2013 року у навчальний

процес сертифікована програма – прикладне

рішення «1 С: Бухгалтерія 8»; 

- наукове керівництво магістерськими дип-

ломними роботами та кандидатськими і доктор-

ськими дисертаціями. Практично всі викладачі є

науковими керівниками МДР студентів-випуск-

ників обліково-економічного факультету.

Більшість викладачів із науковим званням доцен-

та і професора здійснюють керівництво (кон-

сультування) наукових досліджень у формі кан-

дидатських і докторських дисертацій;

- з метою моніторингу поточних та очікуваних

змін нормативно-правових актів фахового спря-

мування кафедра отримує безкоштовно 7 найме-

нувань періодичних фахових видань, зокрема:

щомісячний часопис для аудиторів, судових екс-

пертів, бухгалтерів та працівників –

«Незалежний АУДИТОР» та щоквартальне

науково-практичне видання – «Незалежний

аудитор» (головний редактор

Ю. А. Кузьмінський), українські бухгалтерські

журнали «Баланс», «Баланс агро», «Баланс бю-

джет» та інші.

Важливою складовою діяльності викладачів

кафедри є наукова робота, яка спрямована на

дослідження теоретичних, методологічних та

методичних, організаційних і прикладних питань

удосконалення системи обліку, аналізу й аудиту в

Україні у контексті розвитку теорії сучасної еко-

номічної науки, а також креативного узагальнен-

ня існуючих тенденцій розвитку обліково-аналі-

тичного забезпечення стратегічного та тактично-

го управління господарюючими суб’єктами. 

Суттєвим доробком наукової діяльності кафед-

ри бухгалтерського обліку є кількість захищених

дисертацій, що налічує 22 роботи, з яких 2

докторські та 20 кандидатських. Наразі в аспіран-

турі та докторантурі на кафедрі продовжує своє

навчання і написання дисертацій 21 особа (5 осіб

в докторантурі та 16 осіб в аспірантурі).

Кафедрою здійснюється плідна наукова спів-

праця з Всеукраїнською громадською організацією

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб» (заступ-

ник голови з питань науки і освіти

Ю. А. Кузьмінський) і редакцією журналу

«Баланс» (участь у щорічних засіданнях круглого

столу, організація та проведення Всеукраїнських

конкурсів наукових робіт студентів і молодих

вчених – фахівців  бухгалтерського обліку, участь

у щорічних Всеукраїнських бухгалтерських кон-

гресах тощо). Налагоджені постійні плідні науко-

ві взаємозв’язки з провідними економічними

вузами України та закордонними вузами.

Набутий досвід використовується при написанні

навчально-методичної літератури, наукових ста-

тей, посібників, підручників, при виступах на

конференціях і семінарах, у підготовці рекомен-

дацій і пропозицій щодо підготовки фахівців та

нових нормативних актів з обліку, контролю і

аудиту. Так, тільки у 2012 році опубліковані 52

наукові та науково-методичні праці. На кафедрі

створена Науково-інформаційна секція, на засі-

даннях якої рецензуються підготовлені до друку

наукові статті викладачів та аспірантів, здійсню-

ється попередній захист кандидатських і доктор-

ських дисертацій.

Загалом за десять років за матеріалами прове-

дених професійних досліджень викладачами

кафедри підготовлені та опубліковані у фахових

виданнях, матеріалах наукових конференцій

більше 400 статей, видані 2 монографії та 3

навчальних посібника.

За своє перше десятиріччя роботи професор-

сько-викладацький колектив кафедри бухгалтер-

ського обліку може пишатися своїми науковими

та навчально-методичними здобутками, має

великий потенціал і бажання для подальшої плід-

ної роботи та реалізації творчих задумів, у тому

числі на міжнародному рівні.

Ю. А. Кузьмінський, завідувач кафедри
бухгалтерського обліку,

С. В. Сагова, Т. О. Токарева,
Ю. А. Хоптинський, кандидати

економічних наук, доценти кафедри
бухгалтерського обліку

У травні 2003 року за наказом ректора Київського національного
економічного університету А. Ф. Павленка була створена кафедра
обліку базової підготовки, яка у 2005 році була перейменована в
кафедру бухгалтерського обліку. 

Кафедрі бухгалтерського 
обліку 10 років
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Оскільки науковий захід був заявлений як екс-
пертний, участь взяли не тільки студенти, а й
чимало викладачів кафедри банківської справи.
Серед запрошених експертів були: доктор еконо-
мічних наук, професор Михайло Іванович Савлук;
кандидат економічних наук, професор Ігор
Михайлович Лазепка; кандидат економічних наук,
доцент Сергій Іванович Ходакевич; кандидат еконо-
мічних наук, доцент Павло Михайлович Чуб; кан-
дидат економічних наук, доцент Олена Анатоліївна
Брегеда; Олександр Васильович Ситник; Антоніна
Валентинівна Ярова; кандидат економічних наук
Роман Васильович Корнилюк та Володимир Ігорович
Фридель. 

Експертами-практиками банківського бізнесу
виступили: Максим Олександрович Яківчук –
начальник управління розвитку відділень та роз-
дрібної торгівлі ПАТ «Банк НАРОДНИЙ КАПІ-
ТАЛ» та Анатолій Йосипович Зарахович – виконав-
чий директор UAPay, радник голови правління
ПАТ «Комерційний індустріальний банк».
Модератором круглого столу був Ігор Богданович
Івасів, доктор економічних наук, професор – про-
фесор кафедри банківської справи, директор
Інституту кредитних відносин.

Круглий стіл був націлений на фахове обгово-
рення та живу дискусію експертів щодо основних
тенденцій розвитку платіжних систем, зокрема
сучасного платіжного інструменту – електронних
грошей. Більш детально проаналізували доповіді,
з якими виступили запрошені практики.

Анатолій Зарахович присвятив свій виступ темі
«Агрегація платіжних систем». Він наголосив на
проблематиці недосконалості традиційних фор-
матів здійснення платежів: як готівкового, так і
карткового. Внаслідок значних витрат на розра-
хунково-касове обслуговування та покриття збит-
ків від карткового шахрайства, банки збільшують
тарифи на касові послуги і активно залучають клі-
єнтів до користування новими системами дистан-

ційного банківського обслуговування – мобільно-
го та інтернет-банкінгу. Банки також отримують
вигоду від співпраці з незалежними системами
платіжних терміналів, оскільки перекладають свої
ризики, як емітента платіжних карток, на торгов-
ців та клієнтів. Безкарткова ідентифікація доступу
клієнта до власного банківського рахунку у май-
бутньому позбавить банки значних прямих і
непрямих витрат і призведе до відмирання сегмен-
ту пластикових карток на платіжному ринку.

Анатолій Зарахович зазначив, що перехід на
безготівкові розрахунки та безкарткову ідентифі-
кацію клієнта розширює можливості для продажу
інших банківських продуктів, оскільки клієнт
завжди лишається з банком. Так як клієнт в будь-
який час може скористатись своїм рахунком –
втрачається сенс конвертувати всі кошти в готівку
і йти від банку після видачі чергової зарплати. 

Однак перехід на сучасні технології платежів
часто гальмується самими банками. Так, через
сильне банківське лобі чіпові карти на ринку
США досі займають мізерний процент, оскільки
банкам дешевше покривати збитки від шахрайств
на магнітних картках, ніж запроваджувати нову
дорогу систему з використанням мікрочіпів.
Натомість, банкомати в ЄС незабаром переста-
нуть приймати картки з магнітними смужками,
оскільки законодавці виграли боротьбу з бізнесом
на користь безпеки споживачів.

Максим Яківчук зосередився на темі «Сучасні
тенденції ринку платіжних систем». Представник
банку «Народний капітал» розповів про посилен-
ня тренду до трансформації платіжних систем на
основі нових технологічних зрушень та підвищен-
ні вимог клієнтів. Сучасний клієнт хоче платити
там, де йому зручно, він не любить черги та відві-
дування банківських відділень, а прагне мати
постійний, швидкий і безперебійний доступ до
свого рахунку. Як наслідок, зараз бурхливо розви-
ваються банківські та платіжні інновації, такі як

перший російський банк без відділень –
«Тінькофф Кредитні Системи», WebMoney,
PayPal, Google Wallet, МТС Банкінг. 

Світ трансформується, і з кожним роком все
швидше, тому для успішного банківського бізнесу
необхідно думати про майбутнє. Внаслідок при-
скорення руху інформації в Інтернет-мережі
сучасний банківський клієнт може швидко оціни-
ти і порівняти якість послуг кожного банку. Ми
отримали можливість бачити повну картину бан-
ківської системи через систему відгуків та «лайків»
існуючих клієнтів. Таким чином, для успіху в
рітейлі, зокрема платіжному бізнесі, банкам дово-
диться дотримуватись відомих критеріїв SUPER,
яким повинен відповідати ідеальний банківський
продукт (simple – простий, useful – зручний і
корисний, рersonalized – персоналізований, exten-
sive – всеохоплюючий, real-time – вчасний). 

В ході обговорення нерідко виникала жвава
дискусія між практиками та теоретиками банків-
ського бізнесу. 

Ігор Михайлович Лазепка звернув увагу на про-
блему відсутності інформаційних програм навчан-
ня банківських клієнтів користуванню сучасними
платіжними інструментами. «Треба не ждати,
доки клієнт сам дозріє до використання усіх мож-
ливих послуг, потрібно клієнта вчити. А цього
банки, на жаль, не роблять, економлячи гроші на
рекламу, як і Національний банк, якому, насправ-
ді, досить вигідний перехід до безготівкових роз-
рахунків. Також часто розрахуватись у магазині
карткою буває довше, ніж готівкою» – зазначив
професор кафедри банківської справи.

Відповідаючи на ремарку І. М. Лазепки та сту-
дента Андрія Прісняка про дороговизну еквай-
рингу для дрібних торговців, Анатолій Зарахович
висловив думку, що ринок платіжних торгових
терміналів, як і обізнаність населення, швидко
розвивається. Якщо раніше тільки на деяких касах
супермаркету можна було розрахуватись карткою,
то зараз у солідних мережах усі каси наділені
такою функцією. Вартість обслуговування для
торговців з розвитком нових платіжних інстру-
ментів і відмирання платіжних карток буде знижу-
ватись. Крім того, НБУ восени анонсував запуск
інформаційної програми щодо пояснення насе-
ленню переваг безготівкових платежів. 

Михайло Іванович Савлук підкреслив, що про-

цес еволюції платіжних систем, як би ми не хотіли,
буде розвиватись. Оскільки існують об’єктивні
принципи організації платіжних систем, серед
яких три ключові – дешевизна системи, доступ-
ність системи та швидкість платежів. Платіж і
послуга, за яку сплачуються кошти, повинні в часі
максимально збігатися. Електронізація платежів
найкраще відповідає цим вимогам. 

«Я згоден з тим, що готівкові гроші – дорогі,
передусім у їхньому виготовленні, транспортуван-
ні, перерахунку, інкасації. Але ми ж не рахували, у
що нам обійдеться впровадження електронних
грошей, які є дешевшими, однак всі витрати на
виготовлення готівки бере на себе держава, тоді як
у випадку з електронними грішми держава пере-
кладає всі витрати на юридичних осіб» – зазначив
професор.

Сфокусувавши увагу на проблематиці обігу
електронних грошей, який перебуває поза балан-
сами банків і тому складний для монетарного
регулювання, професор М. І. Савлук спрогнозував
швидкий розвиток сегменту електронних грошей
та скорочення обсягу готівки в майбутньому.
Однак застеріг надіятись на цілковите зникнення
готівки. З огляду на принцип добровільності, ніхто
не зможе заборонити вибір користуватись готів-
кою, карткою чи електронними грошима. Крім
того у будь-яких грошах закладена об’єктивна
якість – анонімності. Тільки ті гроші справжні, які
анонімні, особливо, якщо розглядати гроші як
засіб накопичення вартості. Вимозі до анонімнос-
ті найкраще відповідають готівкові гроші – підсу-
мував М. І. Савлук.

У ході дискусії особливу увагу викликали
питання, наскільки вітчизняні платіжні системи
конкурують та відповідають вимогам світових,
чому українці  недостатньо довіряють безготівко-
вим грошовим переказам, новітнім різновидам
платіжних інструментів.

Наукове студентське товариство КЕФ разом з
Інститутом кредитних відносин запланувало бага-
то наукових подій з банківської проблематики.
Тому слідкуйте за анонсами на сайтах. Будемо раді
бачити як студентів, так і викладачів КНЕУ на
цікавих та інформативних наукових заходах НСТ.

Володимир Фридель, Роман Корнилюк
Фото: Ганна Сич

««ЕЕлектронні гроші та майбутнєлектронні гроші та майбутнє
платіжних систем»платіжних систем»

Наприкінці березня на базі кредитно-економічного факультету КНЕУ
відбувся експертний круглий стіл «Електронні гроші та майбутнє
платіжних систем». Організаторами заходу виступило Наукове
студентське товариство КЕФ за підтримки Інституту кредитних
відносин та кафедри банківської справи КНЕУ. 

У березні стартувало свято, якого з нетерпінням
чекав увесь університет, а саме: «Студентський
Бум». Традиційно першим етапом конкурсу є
представлення візиток свого факультету.
Розпочалося все феєрично, кожна команда
підтвердила своє право знаходитися на сцені та
продемонструвала свою жагу до перемоги.

Почесне право виступити першою отримала команда кре-
дитно-економічного факультету завдяки перемозі в минулому
році. Було покладено великі зусилля та грандіозну підготовку,
аби підтвердити звання тогорічних тріумфаторів. І ось вже 
21 березня кредитно-економічний факультет подарував неза-
бутні емоції та свої, як завжди, щирі посмішки. Впродовж
всього виступу кефівцям вдалось зробити екскурс в Чикаго 30-
х років, а саме в період, де панувала мафія та гангстери, період,
в якому влаштовувались нелегальні вечірки, та період, який
знайомий нам з легендарного фільму «В джазі тільки дівчата».
Як відомо, двоє друзів, які стали свідками пограбування влас-
ника бару, вирішили уникнути суперечки з гангстерами, при-
єднавшись до джаз-ансамблю… До жіночого джаз-ансамблю. З
цією непростою роллю – перевтіленням в жінок – вдало впо-
рались Микита Суленко і Емін Мамедов. Також своєю актор-

ською грою вразив Андрій Мірошниченко, який зобразив
переживання Джонні, власника бару. Чуттєвий танець проде-
монструвала Анна Глеба, незмінний капітан команди.
Неможливо не відмітити інструментальні номери, які з року в
рік заворожують весь зал та захоплюють професійним звучан-
ням. Окремих оплесків варті вже відомий кефівський гумор,

який надавав невимушеності всій виставі та синхронні, відпра-
цьовані хореографічні номери.

Прекрасний фінальний монолог Анастасії Трофімчук не зміг
не зачепити кожного, адже так важливо не забувати говорити
близьким «я тебе люблю»… Вся команда зібралась на сцені та
отримує цілком заслужені оплески. Глядачі в залі покидають
свої місця в прекрасному настрої, який подарував їм кредитно-
економічний факультет.

Тож КЕФ зробив все, щоб нагадати, за що саме рік тому вони
отримали першість. Уже на фінальному виступі кредитно-еко-
номічний факультет був нагороджений дипломами за перемогу
в номінаціях: «Візитна картка», «Костюми та реквізит»,
«Вокально-інструментально-хореографічний номер» за ком-
позицію «Feeling good», «Оригінальний номер», «Антре».
Щасливі учасники команди отримували нагороди за проведену
роботу і чекали на вирішальний вердикт журі, який мав наступ-
ний вигляд: перемогу одержав ФУПтаМ, 2-ге місце розділили
ФЕтаУ та ЮФ, а вже 3-тє місце під шалені оплески глядачів
посів кредитно-економічний факультет. Уже вкотре КЕФ
дивує своїми талантами всіх глядачів і показує майстерність на
сцені. Побажаємо команді й в подальшому гідно підтримувати
статус призерів.

I  I  знову знову ББ УМ!УМ!
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ВВідкрита лекція від Павла Шереметиідкрита лекція від Павла Шеремети

В рамках заходу обговорювались питання динаміки
двосторонньої торгівлі, раціональне використання
транзитних можливостей країни. Значна увага приділя-
лась проблемі формування пріоритетних міждержав-
них та міжрегіональних інвестиційних проектів та
науково-технічному інноваційному співробітництву.

Участь взяли професійні економісти, експерти з між-
народного співробітництва та визнані вчені міжнарод-
ної економіки провідних вузів Києва. Основними парт-
нерами та учасниками заходу виступили Європейська
бізнес асоціація, Українська асоціація економістів-між-
народників, Комітет економістів України, Київська
школа економіки KSE, Варшавська школа економіки
«Клуб інвестора», Фундація сприяння Європейській
інтеграції, мережа USW Українські науковці в світі та ін.

Безпосередню участь взяли більше 100 учасників:
студенти, викладачі, громадські лідери, представники
бізнесу та фахові економісти. Експертний погляд пред-
ставляли: Антон Філіпенко – президент Української асо-
ціації економістів-міжнародників; Віктор Чужиков –
завідувач кафедри європейської інтеграції Київського
національного економічного університету; Володимир
Дубровський – старший економіст та член Наглядової
Ради CASE Україна, старший консультант Київської
школи економіки KSE; Андрій Новак – голова Комітету
економістів України; Олег Устенко – виконавчий
директор міжнародного фонду Блейзера, та Андрій
Чубик – виконавчий директор Центру глобалістики
«Стратегія XXI». 

Інтеграція держави в світову спільноту є неминучою
та необхідною. Представники Європейського та
Євразійського напрямків розвитку наводять власні й
водночас різні переконання щодо можливостей для
України. Політичні кроки будуть важливими для еко-
номічних змін. Основною метою форуму постав обґрун-
тований економічний розгляд теми, а не політичні
дебати! 

З вітальним словом від імені організаторів події,
Київського національного економічного університету,
виступив перший проректор з науково-педагогічної та
наукової роботи – Дмитро Григорович Лук’яненко, який
зауважив вагомість вирішення питання зовнішньої орі-
єнтації України й саме доцільність фахового економіч-
ного та наукового погляду на цю проблему. Особливо
він відзначив те, що коли молодь, студенти виявляють
цікавість до даного питання, це вже є значним кроком
вперед для всього суспільства. Якщо кожен із нас сфор-
мує свою незалежну позицію у цьому питанні, тоді ми
зможемо чітко визначити, чого саме ми хочемо і як
цього досягнути!

Впродовж форуму звучали різні думки фахівців, які
стосувались подальшої інтеграції України та співпраці з
ЄС чи Митним союзом. Зокрема, Антон Філіпенко –
президент Української асоціації економістів-міжнарод-
ників, висловив свої думки з приводу глобальних імпе-
ратив економічної інтеграції та вказав на важливість
процесу взаємодії у сучасному суспільстві. З його уст

прозвучали переконливі аргументи щодо необхідності
імплементації України до світової економічної спільно-
ти та наявні конкурентні переваги нашої держави,
якими вона володіє та які здатна розвивати в майбут-
ньому. Важливе місце у своїй доповіді фахівець приді-
лив існуючим проблемам української економіки.
Особливо відзначились такі недоліки, як вузькість
українського внутрішнього ринку та необхідність роз-
ширення ринку збуту промислової продукції. За слова-
ми експерта, Україна має великий ресурсний потенці-
ал, який за умов його раціонального використання
може послужити основним механізмом економічного
зростання та розвитку. Проте для цього необхідні такі
передумови, як технічна та кадрова забезпеченість й,
безумовно, наявність кваліфікованої робочої сили. На
сьогоднішній день в Україні постає проблема міграції
населення, що несе за собою великі економічні втрати,
адже таким чином збіднюється запас робочої сили. Ще
однією не менш важкою перепоною є застаріла техно-
логія виробництва різного роду продукції в Україні. Ці
проблеми на сьогодні є пріоритетними і потребують
нагального вирішення, що в свою чергу полегшить про-
цес інтеграції України в світову економіку.

Чітку системну характеристику Європейського
Союзу та перспективи інтеграції України до ЄС пред-

ставив Віктор Чужиков – завідувач кафедри європейської
інтеграції Київського національного економічного універ-
ситету.  Фахівець  надав важливу інформацію про те,
що собою являє ЄС, які основні напрями його діяль-
ності сьогодні та як це впливатиме на розвиток двосто-
ронніх відносин. Важливим був аналіз Лісабонської
стратегії – нової стратегічної мети Європейського
Союзу, що спрямована на підвищення його глобальної
конкурентоспроможності через економічне оновлення
та поліпшення в соціальній сфері й охороні довкілля.
Європейська Рада в Лісабоні в березні 2000 року визна-
чила для Європейського Союзу завдання на наступне
десятиліття: стати найконкурентоспроможнішою та

найдинамічнішою у світі економікою, яка базується на
знаннях, здатна до постійного зростання, забезпечує
більше кращих робочих місць та тісніше соціальне гур-
тування. Проте на сьогоднішній день ЄС визначив для
себе новий напрямок розвитку – «Євро 2020», який
враховує недоліки самої Лісабонської стратегії та особ-
ливості поділу праці в регіонах. Прозвучала надзвичай-
но цікава інформація про модель третьої промислової
революції, що була розроблена Джеремі Рікфіном та
вже прийнята в ЄС як пріоритетний напрямок розвит-
ку. Як висновок, першочерговим завданням має стати
не прагнення України до швидкої інтеграції, а якісні
зміни в українському суспільстві, що самі сприятимуть
покращенню двосторонніх відносин.

Полярну сторону інтеграції України представив у
своїй доповіді Олег Устенко – виконавчий директор
міжнародного фонду Блейзера. Особливу увагу експерт
приділив економічній аргументації вступу України до
Митного союзу, підкреслюючи частку експорту
України на території СНД, зокрема Росії. За словами
пана Устенка, Росія є чималим споживачем україн-
ського експорту – близько 50% в 2011 році та 40% в 2012
році. СНД для України є великим ринком збуту своїх
товарів та послуг. Для прикладу, за минулий рік частка
експортованих товарів та послуг на територію СНД ста-
новила десяту частину від всього ВВП України, біля 
7 мільярдів доларів. Інтеграція України до Євразійсько-
го простору відкриє для вітчизняної економіки нову
ресурсну базу та допоможе втамувати так званий фінан-
совий та інвестиційний голод. Фахівець не оминув ува-
гою і той факт, що РФ має також досить сильну моти-
вацію взаємних відносин з Україною, адже наша держа-
ва є активним споживачем російських енергоресурсів.

Втім енергетичне співро-
бітництво та реформування
сектору енергетики в
Україні розкрив у своїй
доповіді Андрій Чубик –
виконавчий директор Цен-
тру глобалістики «Страте-
гія ХХІ». Експерт зауважив,
що галузь енергетики є
однією з пріоритетних в
Україні й якісний стан
енергетичного комплексу
може принести їй ключові
конкурентні переваги на
європейському ринку.
Проте проблеми, що існу-
ють зараз в цій галузі, дуже
сильно підривають позиції
України в рамках світової

економіки. Особливо виділилась проблема необхіднос-
ті створення законодавчих та регулятивних умов для
розвитку даної галузі. Була відзначена проблема
несприятливого інвестиційного клімату. Андрій Чубик
зазначив, що євроінтеграція України є сильним моти-
ватором для розвитку, а вдосконалення та розширення
галузі енергетики – одним з першочергових завдань.
Незважаючи на прагнення чи відсутність бачення
України в світовій спільноті, самостійний розвиток
енергетичного сектору сприятиме світовій імплемента-
ції.  

Ще однією, не менш важливою, темою для обгово-
рення стало питання необхідності реалізації довгостро-

кових конкурентних переваг України, що є основним
рушієм якісного розвитку національної економіки.
Володимир Дубровський – старший економіст та член
Наглядової Ради CASE Україна, старший консультант
Київської школи економіки KSE, наголосив учасникам на
важливості даного питання й основних перепонах, що
стримують Україну на шляху самореалізації. Експерт
назвав найбільш конкурентоспроможні, на його думку,
сфери – це наука, освіта та інноваційна діяльність. Втім
спільною проблемою для усіх цих напрямків є недос-
татнє фінансування, а відтак, і застій у розвитку. Що ж
є основною причиною такого явища? За словами
Володимира Дубровського, такі чинники, як корупція,
незахищеність прав власності, низький рівень демокра-
тії, слабка правова база і закривають прохід інвестиціям
у перелічені галузі. Експерт відзначив, що наша право-
ва система потребує докорінної реформації, саме це і є
базовою причиною відсталості України в її розвитку. А
внутрішнє покращення ситуації неминуче призведе до
зовнішнього визнання.  

Кожна доповідь несла в собі цінну інформацію й
викликала жваве обговорення усіма учасниками фору-
му. Особливо дискусійними постали питання щодо чіт-
кого напрямку подальшої інтеграції України. Тут варто
відзначити виступ Андрія Новака – голови Комітету
економістів України, який окреслив сучасні проблеми
та перспективи взаємодії України в європейському
просторі. Андрій Новак приділив значну увагу так зва-
ним одинадцятьом пунктам, що уряд ЄС представив
Україні для виконання в цьому році. За словами екс-
перта, Україна повинна «продемонструвати прогрес»,
лише за такої умови у листопаді поточного року є мож-
ливість підписання угоди про асоціацію, яка стане
новим значним кроком вперед в українській євроінтег-
рації. Фахівець вважає, що вступ України до ЄС – це
квиток у велике майбутнє, адже така структура несе за
собою цілий ряд переваг. По-перше, це платоспромож-
ний широкий ринок. По-друге, ЄС – це якісно інший,
вищий рівень культури та стандартів життя. По-третє,
це інноваційні технології, розвинута наука та освіта.
Також, на думку експерта, ЄС відкриває для країни
якісно інші норми виробництва: це високі стандарти,
висока якість продукції на ринку, підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняних товаровиробників.
Тому для України зараз постає надважливе завдання:
зробити крок вперед у своєму розвитку, довести свою
силу та бажання розвиватись. Тільки за таких умов ми
станемо бажаними учасниками будь-якого союзу. 

Вирішення питання зовнішньої взаємодії України не
може обмежуватись лише дискусіями. Водночас якісне
обговорення проблем приводить до їх кращого розу-
міння, а отже правильних рішень. Підсумовуючи
результати роботи форуму, можна вказати те, що всі
експерти та безпосередні учасники дійшли одного
висновку – необхідності самостійного та якісного зрос-
тання вітчизняної економіки, покращення внутріш-
нього стану господарства країни, для чого є всі переду-
мови. Це і є той альтернативний варіант розвитку, що
дозволить зовнішнім об’єднанням по-іншому глянути
на Україну й по-іншому сприймати її в світовій спіль-
ноті.  

Марія Чунис, Володимир Фридель
Фото: Анастасія Ткач, Марина Маринець

На початку квітня в Київському національному економічному університеті імені
Вадима Гетьмана відбувся Науковий форум: «Україна в європейській моделі
економічної взаємодії». Робота форуму передбачала експертне обговорення даної
актуальної проблеми, проведення круглого столу щодо молодіжного погляду на тему і
роботу спеціального прес-майданчика для ЗМІ. Відповідальний організатор – Наукове
студентське товариство КНЕУ. 

Павло Шеремета є заступником Голови Глобальної ради з
питань України на Всесвітньому економічному форумі. Він викла-
дає стратегію і лідерство у провідних бізнес-школах багатьох країн
Східної Європи та Азії. Пан Шеремета обіймав посаду Президента
Інституту Стратегії Блакитного Океану Малайзії з 2008 по 2011 рр.,
був першим деканом Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS),
отримав диплом MBA в університеті Еморі (Атланта, США) та
закінчив програми управлінського розвитку в Гарвардській школі
бізнесу. Павло Шеремета визнаний найвідомішим  українським
спеціалістом у сфері стратегічного менеджменту, за версією Forbes.  

Надихаюча лекція відомого фахівця зібрала багато учасників,
серед яких були не лише студенти і викладачі КНЕУ, але й пред-
ставники інших провідних вузів Києва та бізнесу. Впродовж висту-
пу лектор ділився своїм азійським досвідом втілення інновацій та
розмірковував над конкурентоздатністю на українському та світо-
вому ринках. 

Павло Шеремета зауважив, що інновації є одним з ключових
елементів сучасного розвитку, процитувавши П. Друкера:
«Маркетинг та інновації дають результат, все решта затрати», лек-
тор наголосив на тому, що «інновації повинні бути присутні у всьо-

му. Компанії мають прагнути до постійного покращення. Саме такі
підприємства стають лідерами на ринку». На його думку, успішні
компанії «виявляють точки болю споживачів і якомога швидше їх
усувають». Не потрібно постійно жити старими ідеями, варто
«відійти від консервативності та створити нові правила». Таким
чином, можна здійснити революцію в розвитку. Лектор, як при-
клад, наводив відому співачку Lady Gaga, що перша здійснила
революцію в поп-музиці після Мадонни. Адже остання робилась
лише 25 років тому. 

Президент KSE чимало уваги приділив своєму досвіду роботи в
Малайзії й показав, наскільки маленька країна змогла втілити

інновації в реальне життя. «Якщо ти найменший в класі, знайди
ящик і стань на нього, щоб тебе всі побачили» – цитата прем’єр-
міністра Малайзії, яка характеризує економічну стратегію цієї краї-
ни.   

Павло Шеремета прихильник того, що в сучасному світі онов-
лення потребує кожен. Й з кожним роком потреба в цьому виникає
все частіше. Компанія повинна оновлювати свої стратегічні плани
кожні 3-6 місяців, лише таким чином вона зможе конкурувати на
ринку. Це стосується й країни. На думку Президента KSE, Україна
може розвиватись традиційним еволюційним шляхом й досягнути
свого благополуччя. Втім для цього пройде років 50 мінімум. А
шляхом інноваційного розвитку, способом революційних ідей
даний період можна значно пришвидшити. Головне, правильно
виявити «точки болю» економіки й усунути їх якнайшвидше.
Перше, що може зробити кожен українець й що дає миттєвий
ефект для всієї країни – це просто почати усміхатись.

Лекція була насиченою багатьма фактами та цікавими відео-
вставками. Всі учасники події збагатились новими думками та
ідеями, а Наукове студентське товариство – успішною подією. Тож
запрошуємо всіх на нові заходи НСТ КНЕУ, адже одним з голов-
них принципів діяльності сучасного університету є успішний роз-
виток його студентів.

Володимир Фридель, голова Наукового
студентського товариства КНЕУ

Фото: Ганна Сич

Наприкінці квітня в КНЕУ відбулась відкрита
лекція Президента Київської школи економіки
(KSE) Павла Шеремети на тему: «Конкуренто-
здатність в глобальній економіці: у пошуку
блакитних океанів», організована Науковим
студентським товариством. 



№ 11�13 (1400�1402)

Червень 20138

Золоті ключі

Сучасна методологія освіти розглядає
навчання у вищому навчальному закладі як
специфічний, виключно значущий етап в
загальному процесі соціалізації особистості.
Відбувається переорієнтація системи профе-
сійної освіти з підготовки спочатку спеціаліс-
тів, а вже потім особистості на іншу послідов-
ність: підготовка людини-особистості, а вже
на цій базі – спеціаліста. Зазначені тенденції
розвитку вищої освіти обумовлюють актуаль-
ну необхідність розробки методології і техно-
логій реалізації вищої освіти як особистісно
орієнтованого навчально-виховного процесу,
організації педагогічного сприяння гармоній-
ному особистісному розвитку молодої людини
під час навчання у ВНЗ.

Особлива роль у вирішенні завдань щодо
гуманізації освітнього процесу ВНЗ належить
кураторам академгруп.

Застосовуючи в своїй роботі гуманістичні,
фасилітаційні, технології навчання і вихован-
ня, куратори можуть суттєво вплинути на фор-
мування єдиної корпоративної культури
навчального закладу, забезпечити психологіч-
ні та організаційно-педагогічні умови для
створення в університеті комфортного гумані-
тарного середовища як ключового компонен-
та соціальної ситуації розвитку особистості
сучасного спеціаліста. Поєднуючи в своїй
роботі викладацькі і виховні функції, куратор
має можливість реально здійснити
цілісний освітній процес, створивши
систему тих специфічних взаємокому-
нікацій, що являють собою соціальну
ситуацію гармонійного професійно-
особистісного розвитку майбутніх спе-
ціалістів. Мета роботи куратора – ство-
рення зовнішніх умов і сприяння актуа-
лізації внутрішніх резервів молодої
людини для повноцінної творчої само-
реалізації як в професійній, так і в
інших доступних сферах життєдіяль-
ності.

Саме про це йшлося на науково-
практичному семінарі для кураторів

академічних груп, який відбувся наприкінці
березня в стінах бібліотеки КНЕУ.

На запрошення кураторів на зустріч завітав
Віталій Миколайович Нелеп – доктор еконо-
мічних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, заслужений праців-
ник КНЕУ, незмінний завідувач кафедри еко-
номіки агропромислових формувань впро-

довж 22 років і куратор з багаторічним досві-
дом.

Як зазначив Віталій Миколайович:
«Куратором я був завжди». Під час розмови
він поділився своїм багатим досвідом: розпо-
вів про ті форми та методи роботи, які вико-
ристовував в своїй педагогічній практиці,
надав слушні поради щодо роботи зі студент-
ською молоддю.

На початку 2013 року побачила світ нова
книга професора В. М. Нелепа «Економіка і

мистецтво». Це видання – посіб-
ник з естетичного виховання сту-
дентів, де узагальнено майже 50-
річний власний досвід автора та
колег-викладачів з активізації
навчального процесу, використан-
ня творів різних видів мистецтва
(образотворчого, поетичного,
театрального, музичного та інших)
в навчальному процесі, залучення
студентів до Прекрасного; досвід
роботи кураторів академічних
груп.

Розмірковуючи разом з кураторами на тему
виховання,  В. М. Нелеп розкрив сутність тіс-
ного зв’язку економіки та мистецтва. Окрім
цього, завірив, що без можливості творчого
розвитку не може бути професійної реалізації,
паралельно із науковими пошуками він
завжди захоплювався літературою, музикою,
образотворчим мистецтвом, відвідував театри,
музеї.

Через все життя – і юнацьке, і викладацьке,
автор книги «Економіка і мистецтво» проніс у
своєму серці щиру закоханість у мистецтво.

Ще в далекому 1958 році він, сільський
хлопчина Поліського краю, закінчив факуль-
тет економіки сільського господарства нашого
університету, у ті часи Київський інститут
народного господарства ім. Д. С. Коротченка,
і після кількох років роботи головним еконо-
містом колгоспу повернувся вже як аспірант
на кафедру економіки агропромислових фор-
мувань, де і працює по сьогоднішній день. 

Віталій Миколайович належить по праву до
тієї когорти професорсько-викладацького
складу вузу, яка своє життя та творчі сподіван-
ня раз і назавжди пов’язала зі становленням та
розвитком нашого університету.     

Його знання, вміння, невичерпний ентузі-
азм, непідробна віра в успіх і любов до прек-
расного, до рідного краю, його історії та куль-

тури завжди гуртували біля
нього і студентів, і колег. 

На завершення зустрічі,
відповідаючи на ряд запи-
тань щодо роботи з першо-
курсниками, Віталій
Миколайович підкреслив:
«Головне для першокурс-
ників – можливість пора-
дитися із викладачами,
студентами старших кур-
сів, самоврядуванням
свого факультету, відчути
їхню підтримку в універси-
тетському житті. Тому
знову і знову хочеться ска-
зати: любі друзі, викладачі
та студенти, будьте уважні-
шими один до одного. І

тоді все в нас із вами буде гаразд!» І закінчив
свою розповідь Віталій Миколайович словами
китайського філософа Конфуція: «Вибери
роботу, яка тобі подобається, і ти не будеш
працювати жодного дня в своєму житті».

С. В. Якубовська, провідний бібліотекар
бібліотеки КНЕУ,

І. А. Балягіна, заступник проректора з
виховної роботи

На сьогодні необхідність та важливість роботи з молоддю на
державному рівні очевидна. Якщо сім’я і школа закладають основи
особистості молодої людини та формують стереотипи її поведінки в
майбутньому, то остаточне становлення відбувається саме у
студентські роки. Перехід від безтурботного дитинства до юності і
молодості навіть у стабільних заможних країнах не відбувається
легко і безболісно. Становлення особистості, здобуття освіти,
професійного та життєвого досвіду, боротьба за своє місце у
суспільстві – все це дається дуже непросто. В Україні – з її
невизначеним майбутнім, перманентними політичними
конфліктами та економічними негараздами – бути молодим удвічі
тяжче.

ВВ ИИ КК ЛЛ АА ДД АА ЧЧ   ІІ   СС ТТ УУ ДД ЕЕ НН ТТ ,,   
ЕЕККООННООММІІККАА  ІІ   ММИИССТТЕЕЦЦТТВВОО

В. М. Нелеп

Під час презентації

Фото з книги
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Історичні розвідки 

Реконструюючи галерею славетних випускниківРеконструюючи галерею славетних випускників

Син М. П. Драгоманова – студент Син М. П. Драгоманова – студент 
Київського комерційногоКиївського комерційного

Будучи сином визначного представника
української нації, С. М. Драгоманов і сам вніс
свою лепту у розвиток вітчизняної науки. Та,
на жаль, його біографія й по сьогодні залиша-
ється призабутою та сповненою численних
«білих плям». Дослідження архіву Київського
комерційного інституту дозволило встанови-
ти, що саме у нас Святозар Драгоманов здобув
вищу освіту, а згодом і розпочав науково-
педагогічну діяльність.

Як слідує з виявлених архівних документів,
Святозар Драгоманов 13 липня 1909 р. подав
заяву про вступ на економічне відділення
Київського комерційного інституту. У його
особовій справі з архіву Київського комерцій-
ного інституту міститься власноруч написана
автобіографія, з якої слідує, що Святозар
Драгоманов народився 17 червня 1884 р. в
Пленполі у Женевському кантоні Швейцарії і
з 1891 по 1895 р. навчався у паризькому ліцеї
Jason de Sailly, з осені 1895 р. – у Женевському
коледжі ім. Кальвіна, а восени 1898 р. пере-
йшов на навчання до Четвертої київської гім-
назії. З оригіналу атестату про закінчення
С. М. Драгомановим 4 червня 1904 р.
Четвертої київської чоловічої гімназії слідує,
що він за час навчання у гімназії «поведінки
був зразкової, у відвідуванні та підготовці уро-
ків дуже старанний, у виконанні письмових
робіт досить акуратний, у класі був уважним і
усіма предметами займався з цілковитим
інтересом». Навчався у восьмому класі гімназії
переважно на «4» та «5» і лише з латині, грець-
кої та географії мав «3» бали. На випускних
іспитах у гімназії Святозар Драгоманов отри-
мав наступні бали: з закону Божого – 5, з
російської мови – 4, з латині та грецької 3 і 3
відповідно, з математики – 5, з історії – 5
(вочевидь, далась взнаки особа батька), з
французької мови – 5 (що цілком закономір-
но, оскільки у кантоні Швейцарії, в котрому
він народився і починав навчання, переважала
саме французька мова).

Також у цій справі зберігається: копія сві-
доцтва про дворянство, видана йому як синові
М. П. Драгоманова Полтавським дворян-
ським депутатським зібранням 15 травня
1904 р.; свідоцтво про хрещення (за право-
славним обрядом) у Софії (у якому зазначено,
що він та його батьки російські піддані – що
спростовує іноді лунаючі заяви про те, що
емігрувавши М. П. Драгоманов втратив росій-
ське підданство, а сам документ був наданий
для підтвердження київським нотаріусом
«пані Людмилою Михайлівною Драгомано-
вой, що мешкає у м. Києві по Паньківській
вулиці у будинку № 14»); копія свідоцтва про
народження (у якій зазначено точний час
народження С. М. Драгоманова – 29 червня
1884 р. «в чотири години 40 хвилин вечора», а
також його повне ім’я «Святозар Олег», що
відповідало практиці католицького світу, і що
його батько «Михайло Драгоманов, по профе-
сії професор, з Украйни (Росія), мешкає в
Пленполі», а мати – також «родом з Росії»
Людмила Кучинська), завірена російським

консулом у Женеві у 1897 р. Вказівка на поход-
ження М. П. Драгоманова з «Украйни» безпе-
речно була зроблена ним особисто і засвідчує
його яскраво виражену українську самоіден-
тифікацію, а отже спростовує положення про
автономістські політичні ідеали цього україн-
ського суспільно-політичного діяча. Тоді як
приписка «Росія» була, вочевидь, зроблена
місцевим чиновником, для якого Україна була
невідома і він вирішив внести уточнення.

З-поміж інших цікавих документів з особо-
вої справи С. М. Драгоманова з архіву
Київського комерційного інституту можна
виділити лист від нього до канцелярії інститу-

ту від 28 липня 1910 р. з проханням про висил-
ку пільгового квитка для проїзду залізницею
від Ковеля до Києва, у якому адреса відправ-
ника заявлена як «маєток М. П. Косача», що
засвідчує його спілкування з близькими та рід-
ними його батька, зокрема й з Лесею
Українкою, а отже і сповідування тих самих
українських симпатій, що й його батько.

Посвідчення з Київського політехнічного
інституту засвідчує, що він вступив до цього
ВНЗ (на хімічне відділення) у 1904 р., тобто
одразу ж по закінченню гімназії, але був відра-
хований у 1909 р. «за невнесення плати за
навчання». Але оскільки одразу ж потому він
поступив до Київського комерційного інсти-
туту, де попервах самостійно (і своєчасно)
оплачував навчання, то, вочевидь, залишення
ним політехнічного інституту відбулося не
через несплату за навчання – це було явищем
похідним від чогось іншого (вочевидь, відсут-
ності симпатії до обраного там фаху).

Влітку 1911 р. Святозар Драгоманов подавав
прохання про дозвіл на закордонне відряд-
ження – практика, що усталилась і характери-
зувала навчальний процес у Київському
комерційному інституті, даючи можливість
студентам набувати практичного досвіду з
обраного фаху та вивчати кращі досягнення у

майбутній сфері своєї професійної діяльності.
Він виїхав до Швейцарії, і в серпні 1911 р.
повідомляв з Женеви, що направив на адресу
інституту книги (у п’яти пакетах), що призна-
чені для статистичного кабінету – отже дбав
про інтереси своєї alma mater. Сама ж поїздка
до Швейцарії могла бути викликана не лише
науковим інтересом до економіки цієї країни,
але й бажанням відвідати місця, де пройшли
перші роки його життя (він побував саме у
Женеві, де колись мешкали його батьки).

Цікаво, що по поверненню з-за кордону він
подав прохання про звільнення від плати за
навчання на один семестр (що, вочевидь,
зумовлювалось значними витратами під час
закордонної поїздки). Подання мотивувалось
відсутністю доходів (мешкав разом з матір’ю,
підробітків не мав і отримував 300 руб. на рік
«від Літературного фонду») та особливими
успіхами у навчанні: з семи екзаменів чотири
були здані на «п’ять» і три – на «чотири». У
січні 1912 р. прохання про звільнення від
плати за навчання було повторено. При цьому
у опитувальному бланку інституту у графі

заробіток з’являється дописка «10–15 руб. на
місяць співробітництвом у друці», що засвід-
чує початок літературної діяльності сина
визначного українського вченого-історика.
Також Святозар Драгоманов зазначив, що
мешкає тільки з матір’ю у Києві «вже 14 років»

і що мати володіє у місті «двома садибами, що
дають деякий дохід». Оскільки цього разу йому
було відмовлено у звільненні від плати за
навчання, то до директора Київського комер-
ційного інституту надійшов лист від Комісії
для допомоги потребуючим вченим, літерато-
рам і публіцистам Академії Наук Російської
імперії з проханням повідомити, коли спливає
крайній термін внесення плати за навчання
для «сина покійного вченого і літератора
Святозара Михайловича Драгоманова». А 
16 травня 1912 р. вищезазначена комісія
Академії Наук повідомила директора
Київського інституту, що внесе плату за
навчання за С. М. Драгоманова.

Влітку 1912 р. Святозар Драгоманов зали-
шався у Києві, посилено працюючи у статис-
тичному кабінеті та бібліотеці інституту, що
засвідчується його проханням на ім’я директо-
ра Київського комерційного інституту щодо
дозволу відвідувати вищезазначені підрозділи
інституту у канікулярний час. У 1914 р. він
завершує навчання у Київському комерційно-
му інституті.

З метою підготовки дипломної роботи
С. М. Драгоманов 12 червня 1914 р. звернувся
до директора Київського комерційного інсти-
туту з проханням надати йому свідоцтво на
виїзд за кордон, що було надано (на термін до
1 вересня 1914 р.). Зазначу, що у зв’язку з
початком Першої світової війни йому було
складно повернутись додому і як результат він
із запізненням складав випускні іспити. Проте
цікаво, що одразу ж по поверненню з-за кор-
дону С. М. Драгоманов одружується – 20 жов-
тня 1914 р. він подав заяву до керівництва
Київського комерційного інституту щодо
надання йому свідоцтва про відсутність пере-
шкод на вступ у шлюб (одружувався з
«Антоніною Іванівною Шкурською, донькою
спадкового почесного громадянина Івана
Івановича Шкурського») і що дане свідоцтво
(яке йому було надане) просив переслати до
«церкви Микільсько-Ботанічного саду у 
м. Одеса», а сам шлюб було укладено 26 жов-
тня 1914 р.

Повертаючись до теми дипломної роботи,
слід зазначити, що вона була виконана під
керівництвом О. О. Русова (особи, котра знала
і поважала його батька і поділяла погляди
останнього, а тому, можливо, він свідомо взяв
керівництво над дипломною роботою
Святозара Драгоманова) на тему «Муніци-
пальні підприємства в Швейцарії».

До січня 1915 р. Драгоманов закінчив
навчання і подав заяву про виготовлення залі-
кового свідоцтва, яке було виписано 20 квітня
1915 р. У серпні 1916 р. він подав заяву голові
екзаменаційної комісії для допуску до випуск-
них іспитів, але як слідує зі штампу на ньому
«на іспит не з’явився». Про це ж директор
інституту повідомляв у грудні 1916 р. Київське
міське по військовій повинності присутствіє.
Зазначу, що у його особовій справі відсутня
копія диплома, що може свідчити про те, що
випускних іспитів він так і не склав. Хоча це й
припущення.

У 1920-х роках, згідно тверджень окремих
дослідників, Святозар Михайлович Драгома-
нов викладав у нашому вузі ряд економічних
дисциплін, але документів, котрі б засвідчили
це, мені виявити поки що не вдалось.

А. І. Чуткий, доцент кафедри історії та
теорії господарства, 

директор Музею історії КНЕУ

Тривалий період історії та сталі демократичні традиції у поєднанні
з зосередженням найкращих науковців – ці та інші риси, що
характеризують наш університет, стали закономірним підґрунтям
того, що у нас завжди навчались особи, що згодом уславились у різних
сферах життя або ж були нащадками знаних особистостей. Тож
реконструкція галереї славетних випускників КНЕУ є справою
кропіткою і далеко незавершеною. Одним із прикладів цього є
нещодавно виявлені архівні документи, котрі засвідчують факт
навчання у нашому університеті сина визначного українського
суспільно-політичного діяча, а також вченого-історика, філософа та
філолога Михайла Петровича Драгоманова – Святозара Михайловича
Драгоманова.

Прохання С. М. Драгоманова про зарахування до
Київського комерційного інституту (13 липня 1909 р.)

Повідомлення від Академії Наук Російської імперії про
те, що вона бере на себе оплату навчання Святозара

Драгоманова у Київському комерційному інституті 
(26 червня 1912 р.)

Фото С. М. Драгоманова періоду навчання у Київському
комерційному інституті (зі студентського матрикула)
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Цікаві зустрічі

У турнірі взяло участь 15 команд. В складах
команд брали участь: генеральний директор
Української федерації убезпечення Галина
Третьякова, співробітники  страхових компа-
ній (СК «Провідна», CК «Стройполіс», 
СК «Сузірья», СК «Alico MetLife», фінансово-
го холдингу «OVB Holding AG»), страхуваль-
ників – власників та керівників суб’єктів гос-
подарювання (ТОВ «Небесна криниця», 
ПП «Діджитрон Україна», ТОВ «Голд логіс-
тик», ТОВ «Нанотехнології і наноматеріали»).
Крім того, викладачі та студенти зі столичних
університетів: Київського національного еко-
номічного університету ім. Вадима Гетьмана,
Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, Київського національного
торговельно-економічного університету
(КНТЕУ).

Зокрема, в турнірі взяли участь такі коман-
ди, як: 
� «Еталон», капітан Олександр Чех, ФЕФ,

КНЕУ ім. В. Гетьмана, магістерська програ-
ма «Страховий менеджмент»; 

� «Клевер», капітан Катерина Полякова,
ФЕФ, КНЕУ ім. В. Гетьмана, магістерська
програма «Страховий менеджмент»;

� «МІБ», капітан Василь Келіогли,  директор
ПП «Діджитрон Україна»;

� «Шалена бомба», капітан Володимир
Коваль, керівник відділу рекрутингу фінан-
сового холдингу «OVB Holding AG», партнер
турніру;

� «Барбариски», капітан Анастасія Загород-
нюк, Наукове студентське товариство
КНЕУ ім. В. Гетьмана;

� «Небесна Криниця», капітан Євгенія Кри-
вонос, директор по розвитку ТОВ «Небесна
криниця», водяний партнер турніру;

� «СКІФИ», капітан Максим Колтунов, пре-
зидент туристичного клубу «СКІФИ» КНЕУ
ім. В. Гетьмана;

� «Два в одному», капітан Ольга Панасюк, 4-й
курс ФЕФ,  КНЕУ ім. В. Гетьмана;

� «Тимур і Ко», капітан Андрій Остапчук, 4-й
курс ФЕФ, КНЕУ ім. В. Гетьмана;

� «Страхо люди», капітан Вячеслав Черняхов-
ський, збірна співробітників  сфери страху-
вання;

� «Піонери страхування», капітан Віталій
Нечипоренко, доцент кафедри страхування
КНЕУ ім. В. Гетьмана, збірна викладачів
столичних університетів;

� «Альтернатива», капітан Богдан Лисак, 5-й
курс,  КНТЕУ;

� «Победоносці», капітан Кирило Кравченко,
віце-президент Страхового клубу КНЕУ 
ім. В. Гетьмана;

� «Чорна либідь», капітан Айсілі Кученова,
студент магістерської програми «Міжнарод-
ний бізнес», КІМВ КНУ ім. Т. Шевченка;

� «Панда», капітан Володимир Вєдєнєєв, сту-
дент 2-го курсу ФІСіТ, КНЕУ ім. В. Гетьма-
на.
Гра складалася з двох турів, по 15 питань

кожний. Перед початком гри індивідуальну
розминку з трьох музичних питань провів
ведучий студентської страхової ліги «Що? Де?
Коли?», старший викладач кафедри страху-
вання КНЕУ ім. В. Гетьмана Володимир
Веретнов, на якій були розіграні призи – збір-
ки віршів викладачів та студентів КНЕУ
«Мереживо часу».

Після цього Борис Бурда, перебуваючи в
ролі єдиного автора питань, ведучого та судді,
нагадав капітанам і гравцям основні правила
турніру. Зокрема, на прочитане ведучим
питання команди протягом хвилини мають
дати письмову відповідь без допомоги комуні-
каційних засобів. За правильну відповідь
команда отримує один бал, за неправильну –
нуль балів. В турнірі перемагає команда, що

отримала найбільше балів. Крім того, пере-
можцями трійки призерів  визначались як у
вищій, так і в студентській страховій лізі «Що?
Де? Коли?», тобто у загальній першості та між
студентами трьох університетів відповідно. За
умовами турніру, студентська команда, що
потрапила до загальної трійки призерів, авто-
матично переходить зі студентської до вищої
страхової ліги «Що? Де? Коли?». 

З самого початку між чотирма командами-
новачками та двома минулорічними перемож-
цями турніру студентської ліги «Що? Де?
Коли?», командами «Еталон» та «Клевер»,
розгорнулась запекла боротьба за лідерство у
першому турі. У підсумку, за перший тур одра-
зу три команди набрали по 10 балів та поділи-
ли між собою І–ІІІ місце – «Піонери страху-
вання», «Страхо люди», «Чорна либідь», а
ІV–VІ місце посіли відповідно команди
«Еталон» (8 балів), «Панда» (8 балів), «Клевер»
(7 балів).  В другому турі, якщо перша трійка
лідерів (1-3 місце) не змінилась, то  у другій
трійці (4-6 місце) команда «Клевер» поступи-
лася команді студентів «Альтернатива» із
КНТЕУ.

Страховий клуб кафедри страхування вітає
абсолютних переможців вищої страхової ліги
другого щорічного турніру  «Що? Де? Коли?» з
Борисом Бурдою:

І місце (20 балів) – команда «Страхо люди»,
збірна співробітників сфери страхування
(В. Черняховський, Г. Третьякова, С. Щербак,
К. Прохоров, Є. Шумаков, О. Руппель);

ІІ місце (19 балів) – команда «Чорна либідь»,

КНУ ім. Т. Шевченка (А. Кученова, Д. Крав-
ченко, К. Кузьменко, В. Левковський, Н. Сін-
ковець, О. Скрип’юк);

ІІІ місце (17 балів) – команда «Піонери
страхування», збірна викладачів (В. Нечипо-
ренко, Т. Ротова, В. Тринчук, Д. Маруженко,
Р. Покровський, В. Веретнов). 

Команди-переможці отримали призи від
партнерів турніру, надані вітчизняними стра-
ховиками, редакцією журналу «Insurance
TOP».

Страховий клуб кафедри страхування також
щиро вітає трійку переможців  студентської
страхової ліги другого щорічного турніру
«Що? Де? Коли?»,  зокрема:

І місце – команда «Еталон», капітан Олек-
сандр Чех, КНЕУ ім. В. Гетьмана (15 балів);

ІІ місце – команда «Панда», капітан
Володимир Вєдєнєєв, КНЕУ ім. В. Гетьмана
(14 балів з 30);

ІІІ місце – команда «Альтернатива», капітан
Богдан Лисак, КНТЕУ (13 балів з 30).

Страховий клуб кафедри страхування
висловлює щиру подяку партнерам турніру:
головному редактору журналу «Insurance TOP»
Олександру Залєтову та капітану команди
«Шалена бомба», керівнику відділу рекрутин-
гу фінансового холдингу «OVB Holding AG»
Володимиру Ковалю за надані призи пере-
можцям турніру, а також капітану команди
«Небесна криниця» Євгенії Кривонос за
забезпечення якісною водою гравців турніру.

За плідну співпрацю в сфері страхування з
Київським національним економічним уні-
верситетом ім. Вадима Гетьмана Борис Бурда
отримав подяку від ректора ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана» Анатолія Федоровича
Павленка та грамоту від профспілки студентів
та аспірантів КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Якщо ви хочете переглянути хід гри, тобто
відомість отриманих командами балів 1-го, 2-
го туру і відео з 1-го туру, то це можна зробити
на сторінці Страхового клубу на сайті КНЕУ, в
контакті та на фейсбуці.

До зустрічі на Третьому щорічному інтелек-
туальному турнірі «Що? Де? Коли? для страхо-
виків з Борисом Бурдою» в наступному році!

В. Веретнов, старший викладач
кафедри страхування, ведучий

Страхового клубу кафедри страхування
КНЕУ ім. В. Гетьмана

Страховий клуб кафедри страхування КНЕУ ім. В. Гетьмана у квітні
провів Другий щорічний інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли? для
страховиків  з Борисом Бурдою». 

Ми і світ

««Багатогранність Мексики: від культури до Багатогранність Мексики: від культури до 
економічного розвитку і зовнішньополітичних пріоритетів»економічного розвитку і зовнішньополітичних пріоритетів»

У квітні за ініціативи Студентської академічної ради в
конференц-залі нашого університету відбулася
неймовірно цікава та корисна зустріч із Надзвичайним
і Повноважним Послом Мексики в Україні Беренісе
Рендон Талавера. Тема зустрічі: «Багатогранність
Мексики: від культури до економічного розвитку і
зовнішньополітичних пріоритетів». 

В умовах сучасного соціально-економічного розвитку
Мексика здійснила швидкий стрибок у розвитку. В рейтингу
найбагатших людей світу 2012 року за версією журналу Forbes
аж 11 мексиканців, а за індексом щастя ця країна посідає 21-
ше місце у світі. Також Мексика входить до Великої двадцят-
ки разом з такими країнами, як Японія, США,
Великобританія, Франція, Канада, Китай та ін., та в десятку
світових основних виробників автомобілів, вантажівок,
запчастин та компонентів.

Пані посол підготувала тематичну доповідь англійською
мовою, в якій, зокрема, зупинилася на основних макроеконо-

мічних показниках, та десятихвилинний фільм про
Мексику, який показав нам багатогранність цієї краї-
ни. Далі присутні викладачі та студенти мали можли-
вість поставити свої запитання та подискутувати.
Приємно відмітити, що наші студенти володіють іно-
земними мовами, оскільки питання задавали англій-
ською, і навіть іспанською мовами.

Від імені Студентської академічної ради дякуємо
ректору А. Ф. Павленку, проректору з науково-педаго-
гічної роботи та міжнародних зв’язків А. П. Наливайку
та активу Молодіжної дипломатичної ініціативи за
допомогу в організації зустрічі. Сподіваємося, що ця
зустріч стане початком співпраці нашого університету з
вищими навчальними закладами Мексики та інших
країн Латинської Америки в майбутньому.

Маріне Саркісян, голова Студентської
академічної ради

“Що“Що? ? ДеДе? ? КолиКоли?” ?” заза участіучасті БорисБорисаа БурдБурдии
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Спортивні пристрасті

Туга

Кафедра фінансів підприємств зазнала великої втрати –
пішов з життя Геннадій Георгійович Нам, кандидат еконо-
мічних наук, професор, заслужений працівник КНЕУ –
висококваліфікований викладач, що користувався заслу-
жено високим авторитетом у колег та студентів, активний
учасник науково-дослідної роботи та суспільного життя
університету.

Г. Г. Нам народився 5 січня 1935 року в м. Владивосток в
сім’ї сільського вчителя. У 1937 р. сім’ї корейців були пере-
селені до Середньої Азії. В 1948 році батька було репресо-
вано (реабілітовано рішенням Верховного суду СРСР 
1960 р.). 1951-го року померла мати, і діти виховувались у
різних дитячих будинках. Вищу освіту здобув у
Ташкентському фінансово-економічному інституті; за роз-

поділом був направлений на роботу до м. Алма-Ати Казахської РСР. В період 1960-1963 рр.
навчався в аспірантурі Київського ордена Леніна державного університету імені 
Т. Г. Шевченка, в 1964 р. захистив дисертацію. Працював в Науково-дослідному еконо-
мічному інституті при Держплані Казахської РСР. 

З 1965 р. був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри фінансів
Київського інституту народного господарства, закладу, де працював до останнього дня

життя (22.01.2013 р.). За ці роки Геннадій Георгійович був двічі направлений в служ-

бове відрядження (1968-1969 рр. для роботи у Монгольській народній республі-
ці, 1980-1982 рр. – працював на Кубі). За роки роботи в нашому університеті обіймав
посади старшого викладача, доцента і з 2007 р. отримав атестат професора. З 1991 р.,
самого моменту заснування, працював на кафедрі фінансів підприємств та виконував
обов’язки заступника завідувача кафедри.

Список наукових праць Г. Г. Нама щороку поповнювався (1973 р. – 20, 1978 р. – 30, 
1988 р. – понад 50, 2010 р. – понад 100). Під його керівництвом було підготовлено та захи-
щено кандидатські дисертації О. О. Терещенка (нині доктор економічних наук, професор
КНЕУ), Н. Д. Бабяк (кандидат економічних наук, доцент КНЕУ) та Б. С. Івасіва (кандидат
економічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету).

Улюбленим висловом Геннадія Георгійовича була мудрість давнього філософа: «Студент –
это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который следует зажечь».

Г. Г. Нам брав активну участь у суспільному житті університету, зокрема обирався голо-
вою партбюро факультету, головою ревізійної комісії профкому та головою народного
контролю.

Плекаючи любов до культури предків, на початку 90-х років Г. Г. Нам виступив заснов-
ником Асоціації корейців в Україні та сприяв організації видання журналу «Мугунхва».
Згодом на базі Асоціації був створений Корейський культурний центр.

Висловлюємо співчуття родині, що втратила турботливого батька і любого дідуся. Світла
пам’ять про цю душевну, життєрадісну й відповідально професійну людину залишиться в
серцях друзів, колег та випускників університету.

Колектив кафедри фінансів підприємств

У травні в Центрі культури і мистецтв відбулось
спортивне свято. Протягом всього навчального
року в нашому університеті проводилось багато
спортивних заходів. Головними і більш масовими
були – ХХХVІІІ Спартакіада серед студентів та
Спартакіада «Здоров’я» серед викладачів та
співробітників. До програми кожної Спартакіади
входило по десять видів спорту.

Останнє змагання комплексної Спартакіади «Здоров’я» завер-
шилось наприкінці квітня, та факультетські команди вже виши-
кувалися згідно своїх здобутків.

В Спартакіаді студентів все було набагато складніше, заключні
змагання з оздоровчої гімнастики увійшли в програму спортив-
ного свята. А результат виступу мав «вагу золота», адже шість
факультетів після дев’яти видів змагань у комплексному заліку
мали шанс на загальну перемогу.

Глядацька зала була повністю заповнена, свято розпочалось.
На сцену були запрошені: проректор з науково-педагогічної

роботи –  Тетяна Євгенівна Оболенська, голова профкому
викладачів та співробітників – Микола Степанович Руденко,
директор ФСК «Економіст» – Анатолій Васильович Зотов, заві-
дувач кафедри фізичного виховання – Тетяна Віталіївна
Івчатова.

З  привітальним словом до присутніх звернулась Тетяна
Євгенівна Оболенська.

Згодом слово було надано Миколі Степановичу Руденку.
На сцену для нагородження були запрошені викладачі та спів-

робітники – активісти фізкультурно-масового руху КНЕУ. В
цьому році з нагоди 90-річчя профспілкової організації виклада-
чів та співробітників КНЕУ команди-переможці в кожному виді
та призери комплексної Спартакіади «Здоров’я» були нагород-
жені пам’ятними кубками. Активісти фізкультурно-масового
руху нагороджувались грамотами та квітами, а факультети –
спортивним спорядженням.

Активісти  фізкультурно-масового руху КНЕУ:
Юридичний факультет – Надія Миколаївна Демченко (асис-

тент кафедри правового регулювання економіки), Галина
Іванівна Дзяхар (асистент кафедри правового регулювання еко-
номіки).

Факультет міжнародної економіки і менеджменту – Федір
Анатолійович Зінченко (асистент кафедри міжнародних фінан-
сів), Володимир Володимирович Токар (доцент кафедри міжна-
родних фінансів), Сергій Ілліч Лихолет (старший викладач
кафедри міжнародних фінансів).

Факультет економіки та управління – Дмитро Петрович
Єфремов (доцент кафедри макроекономіки та державного управ-
ління), Сергій Володимирович Кульбачний (доцент кафедри
макроекономіки та державного управління), Дмитро
Олександрович Барабась (доцент кафедри менеджменту),
Володимир Ігорович Жданов (доцент кафедри макроекономіки
та державного управління), Костянтин Анатолійович
Чернявський (асистент кафедри макроекономіки та державного
управління).

Факультет інформаційних систем і технологій – Таїсія
Володимирівна Король (інженер першої категорії Головного центру
інформаційних систем), Анатолій Григорович Ніколенко (доцент
кафедри інформатики), Дмитро Євгенович Семьонов (старший
викладач кафедри інформатики), Віктор Оной (завідуючий
комп’ютерного класу Головного центру інформаційних систем). 

Кредитно-економічний факультет – Михайло Іванович Диба
(декан кредитно-економічного факультету), Сергій Іванович
Ходакевич (доцент кафедри банківської справи), Євгеній
Сергійович Осадчий (доцент кафедри менеджменту банківської
діяльності), Юрій Володимирович Василишен (асистент кафед-
ри банківських інвестицій), Євген Юрійович Данилюк (асистент
кафедри банківської справи), Артур Петрович Стрижак (асис-
тент кафедри банківської справи).

Обліково-економічний факультет – Андрій Любомирович
Пастернак (доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу), Володимир Зосимович
Бурчевський (доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу), В’ячеслав Борисович
Кириленко (доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу), Андрій Миколайович
Поплюйко (доцент кафедри обліку підприємницької діяльності),
Олександр Володимирович Самборський (доцент кафедри бух-
галтерського обліку), Ганна Олександрівна Супрович (асистент
кафедри обліку підприємницької діяльності), Ольга Григорівна
Зоц (диспетчер обліково-економічного факультету).

Факультет управління персоналом та маркетингу – Юрій
Іванович Коновалов (доцент кафедри управління персоналом та
економіки праці), Олександр Юрійович Фіненко (асистент
кафедри управління персоналом та економіки праці),
Володимир Андрійович Бровченко (асистент кафедри маркетин-
гу), Євген Любомирович Пастернак (старший викладач кафедри
маркетингу), Сергій Роговський (аспірант кафедри маркетингу),
Андрій Погрибний (технічний працівник кафедри маркетингу),
Поліна Іванівна Гуракова (старший лаборант кафедри політоло-
гії та соціології), Борис Григорович Базилюк (доцент кафедри
управління персоналом та економіки праці), Іван Фільчаков
(аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці).

Факультет економіки аграрно-промислового комплексу –
Олександр Олександрович Єранкін (професор кафедри економі-
ки агропромислових формувань), Олександр Володимирович
Садовник (доцент кафедри економіки агропромислових форму-
вань), Микола Сергійович Царьов (доцент кафедри обліку, ана-
лізу та аудиту в агропромисловому комплексі), Сергій Петрович
Самохвал (старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту в
агропромисловому комплексі), Оксана Мілентіївна Висоцька
(доцент кафедри економіки агропромислових формувань),
Олександр Юрійович Ничипорук (доцент кафедри економіки
агропромислових формувань), Павло Васильович Коваль
(доцент кафедри економіки агропромислових формувань),
Владислав Володимирович Саханда (асистент кафедри економі-
ки агропромислових формувань).

Фінансово-економічний факультет – Володимир Кирилович
Хлівний (декан фінансово-економічного факультету), Богдан
Станіславович Стеценко (доцент кафедри фінансові ринки),
Наталія Дмитрівна Бабяк (доцент кафедри фінансів підпри-
ємств), Михайло Юрійович Деяк (викладач кафедри іноземних
мов фінансово-економічного факультету), Іван Висоцький (аспі-
рант кафедри фінансів). 

Пам’ятні кубки за перемогу в кожному з видів Спартакіади
«Здоров’я» були вручені:

ФІСіТ – шахи;
КЕФ – волейбол;
ОЕФ – бадмінтон;
ФУПтаМ – дартс;

ФЕАПК – легка атлетика;
ФЕФ – міні-футбол, шашки, настільний теніс, баскетбол, пла-

вання.
Факультети-призери комплексної Спартакіади «Здоров’я»

були нагороджені дипломами відповідних ступенів, медалями,
вимпелами:

ІІІ місце – ФУПтаМ (декан Олександр Казимирович Шафалюк);
ІІ місце – ФЕАПК (декан Михайло Миколайович

Коцупатрий);
І місце – ФЕФ (декан Володимир Кирилович Хлівний).
Отже,  кожна нагорода знайшла свого власника.
Наступного навчального року розпочнуться нові спортивні

баталії, і щоб боротьба була ще напруженішою та цікавішою,
бажано активувати фізкультурно-масову роботу на юридичному
факультеті, факультеті міжнародної економіки і менеджменту та
факультеті економіки та управління.

І ось настала довгоочікувана мить для багатьох присутніх в залі.
На сцену запрошуються учасниці змагань з оздоровчої гімнасти-
ки. Всі ми знаємо, що це найбільш улюблений вид рухової актив-
ності у дівчат. Дівчата ретельно готувались до змагань і кожна
команда була вдягнута з неповторним особистим смаком. Згідно
положення про змагання факультети мали право виставляти по
декілька команд. Цим  правом скористались КЕФ та ФУПтаМ і
виставили по дві команди. До заліку йшов тільки один кращий
результат, показаний однією із команд факультету.

На сцену для виступу команди запрошувались згідно жеребку-
вання. Виступи були яскраві, один кращий за інший. Команди
прагнули набрати найбільшу суму балів, а оцінювала виступи
суддівська бригада із викладачів кафедри фізичного виховання.
Оцінки виставлялись як за артистизм, так і за техніку виконання.

Завершились виступи одинадцяти команд, і поки судді підво-
дили підсумки змагань, на сцену з показовими виступами вихо-
дили: збірні команди КНЕУ з танцювальної аеробіки (керівник
Л. Ф. Пучініна), збірна команда третього курсу ФУПтаМ з оздо-
ровчої гімнастики (керівник А. М. Панченко) та вокаліст
Олександра Булах, студентка 2-го курсу ФУПтаМ (керівник 
О. А. Кельц).

І ось настала довгоочікувана хвилина, на сцену запрошуються
всі учасники змагань. Зі словом до них звернулась голова проф-
спілки студентів та аспірантів  Ольга Чабанюк. Згодом ведучі ого-
лосили підсумкові результати змагань з оздоровчої гімнастики:

ІІІ місце – поділили між собою ФМЕіМ та ФЕтаУ;
ІІ місце – ФЕФ;
І місце – ФУПтаМ.
Всі команди були нагороджені дипломами відповідних ступе-

нів та квітами, а переможець ще отримав перехідний кубок та
спортивне спорядження.

А підсумкові результати комплексної ХХХVІІІ Спартакіади
КНЕУ серед студентів такі:

ІІІ місце – ФУПтаМ (декан Олександр Казимирович
Шафалюк);

ІІ місце – ФЕФ (декан Володимир Кирилович Хлівний);
І місце – ФЕтаУ (декан Олександр Володимирович

Востряков).
Команди-призери були нагороджені згідно положення про

проведення «ХХХVІІІ Спартакіади  КНЕУ».
Оргкомітет вдячний за підтримку в організації та проведенні

фізкультурно-масових заходів КНЕУ:
� профкому викладачів та співробітників (М. С. Руденко); 
� профкому студентів та аспірантів (О. А. Чабанюк); 
� викладачам, відповідальним за організацію фізкультурно-

масової роботи на факультетах;
� всім, хто брав участь в організації спортивного свята.

В. П. Бацунов,
старший викладач кафедри фізичного виховання

ФФ іі нн аа лл   сс пп оо рр тт ии вв нн оо гг оо   рр оо кк уу

Пам’яті Людини
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Вітаємо

Ювіляри лютого
Балягіна Ірина Анатоліївна, заступник проректора з виховної
роботи;
Боброва Людмила Миколаївна, завідувач відділу бібліотеки;
Гаврилюк Людмила Андріївна, завідувач канцелярії;
Євдокимова Ніна Миколаївна, професор кафедри стратегії під-
приємств;
Івахненко Валентин Михайлович, професор кафедри обліку в кре-
дитних і бюджетних установах та економічного аналізу;
Карпова Ірина Брониславівна, доцент кафедри фізичного вихо-
вання;
Касянова Лариса Станіславівна, старший викладач кафедри іно-
земних мов фінансово-економічного факультету;

Кіндрацька Любомира Максимівна, завідувач кафедри обліку в
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу;
Козак Григорій Якович, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту
в АПК;
Лавриненко Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри інозем-
них мов факультету управління персоналом та маркетингу;
Макаренко Юрій Володимирович, охоронник служби охорони;
Мозговий Олег Миколайович, завідувач кафедри міжнародних
фінансів;
Ширкунов Олександр Федорович, електромонтер служби голов-
ного енергетика.

Ювіляри березня
Бацунов Віталій Павлович, старший викладач кафедри фізичного вихо-
вання;
Виноградова Лілія Анатоліївна, бібліотекар 2-ої категорії бібліотеки;
Власенко Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри аудиту;
Волков Вячеслав Геннадійович, слюсар-сантехнік 2-го розряду служби
головного механіка;
Гарбуз Світлана Вікторівна, доцент кафедри менеджменту;
Грюкова Ольга Григорівна, провідний бібліотекар бібліотеки;
Гурнак Лідія Миколаївна, головний бібліотекар бібліотеки;
Ігнатенко Василь Миколайович, старший викладач кафедри інформати-
ки;
Клімова Ірина Петрівна, старший викладач кафедри фізичного вихован-
ня;
Коляда Юрій Васильович, доцент кафедри економіко-математичного
моделювання;
Корзаченко Олена Юріївна, старший викладач кафедри фінансів;

Краєвий Олександр Дмитрович, доцент кафедри регіональної економіки;
Перович Тамара Борисівна, старший викладач кафедри іноземних мов
факультету міжнародної економіки і менеджменту;
Пухтаєвич Галина Олексіївна, професор кафедри макроекономіки та
державного управління;
Пучініна Людмила Федорівна, старший викладач кафедри фізичного
виховання;
Самойлов Павло Володимирович, робітник з комплексного обслугову-
вання й ремонту будинків служби головного механіка;
Сидоренко Людмила Василівна, бібліотекар бібліотеки;
Случинський Олександр Олександрович, доцент кафедри вищої матема-
тики факультету управління персоналом та маркетингу;
Філіпенко Валентина Іванівна, доцент кафедри міжнародної економіки;
Чеберко Валерій Панасович, оператор комп’ютерного набору видавниц-
тва;
Яцюта Валерій Петрович, доцент кафедри фінансів.

Ювіляри квітня
Білик Марія Дмитрівна, професор кафедри фінансів підприємств;
Довганик Надія Михайлівна, доцент кафедри політичної історії;
Древецький Віктор Семенович, слюсар-сантехнік служби головного
механіка;
Ковтун Лариса Іванівна, оператор комп’ютерного набору 
видавництва;
Корват Лариса Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та 
психології;
Лежавська Тетяна Михайлівна, медсестра ФСК «Економіст»;
Мартинюк Іван Володимирович, доцент кафедри філософії;

Оксесенко Володимир Васильович, робітник з комплексного обслуго-
вування й ремонту будинків служби головного механіка;
Павловська Олена Валентинівна, професор кафедри фінансів 
підприємств;
Панченко Євген Григорович, професор кафедри міжнародного 
менеджменту;
Плющай Олександр Львович, старший викладач кафедри іноземних
мов факультету управління персоналом та маркетингу;
Семенченко Тамара Петрівна, доцент кафедри вищої математики
факультету управління персоналом та маркетингу;
Фролова Тетяна Олександрівна, доцент кафедри міжнародних фінансів.

Ювіляри травня
Бєгун Анатолій Володимирович, професор кафедри інформаційного
менеджменту;
Биба Марія Станіславівна, охоронник служби охорони;
Вільчинський Юрій Михайлович, завідувач кафедри філософії;
Володькіна Марина Владиславівна, доцент кафедри менеджменту;
Грибанова Ірина Василівна, технік 1-ої категорії видавництва;
Карпова Наталія Павлівна, інженер видавництва;
Кириленко Володимир Іванович, професор кафедри політичної економії
факультетів управління та управління персоналом і маркетингу;
Кириленко Тетяна Іванівна, завідувач відділу бібліотеки;

Латенко Леонід Васильович, електромонтер 3-го розряду служби голов-
ного енергетика;
Логінов Микола Михайлович, доцент кафедри історії та теорії господар-
ства;
Пєнкіна Тетяна Євгеніївна, доцент кафедри менеджменту;
Проскурко Наталія Михайлівна, завідувач відділу бібліотеки;
Стасюк Іван Іванович, слюсар-сантехнік служби головного механіка;
Труш Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри банківської
справи;
Шевцова Ірина Вячеславівна, прибиральниця службових приміщень
ФСК «Економіст».

Змагання ХХХІХ Спартакіади КНЕУ ім. В. Гетьмана з футболу завершились яскравим
поєдинком, до якого кожен з учасників подолав свій шлях. Команда ФЕФ, укомплектована
винятково збірниками нашої університетської команди, з самого початку вважалась фавори-
том. Вона легко трощила всіх, хто намагався зашкодити їй посісти верхній щабель п’єдесталу.

Команда ж КЕФ, керована І. П. Клімовою, виявилась «темною конячкою». Звівши внічию
першу зустріч у підгрупі з одним з найтитулованіших факультетів університету – МЕіМ, збірна
КЕФ несподівано здолала іншого фаворита – команду ЮФ, і за кращою різницею м’ячів посі-
ла перше місце у підгрупі. У півфіналі лише за допомогою серії пенальті вона довела свою пере-
вагу над збірною ОЕФ. Таким чином у фіналі зустрілись зоряна команда В. К. Хлівного з напо-
легливою і дружньою командою М. І. Диби.

Реально оцінюючи свої сили, збірна КЕФ обрала єдине правильне для себе рішення – спро-

бувати здолати непереможний ФЕФ за допомогою гострих контратак. Вистроївши міцні реду-
ти, КЕФ впевнено відбивав усі атаки зухвалого суперника, ще й знаходив можливості агресив-
но «огризатись». Вже здавалось, що без серії пенальті не обійтись. Але вихованці В. К. Хлівного
були іншої думки. Знайшовши одну-єдину шпаринку в супердисциплінованій обороні супер-
ника, вони її використали на повну і нанесли невідпорного удару. Радості І. Г. Калугіна, трене-
ра команди, не було меж. Одного влучного удару виявилось достатньо, щоб довести всім, що у
ФЕФ не тільки «найспортивніший» декан, а й «найфутбольніша» збірна університету.

Третє місце заслужено посіла команда ОЕФ.

Головний суддя змагань С. А. Соботюк


