
Свято

Щиросердно вітаю вас із наступаючим 2013
роком та світлим Святом Різдва Христового!

Бажаю вам у Новому році міцного здоров’я, внутрішньої гармонії,
великої життєдайної енергії.

Нехай у ваших серцях ніколи не міліє джерело добра, ніжності і любо-
ві, а прийдешній рік буде щедрим і сприятливим для творчої праці, радіс-
ним в особистому житті.

Зичу вам і вашим родинам щастя, благополуччя, миру, злагоди і
нових успіхів та здобутків у нашій з вами спільній справі. 

Нехай прийдешній рік буде щедрим на цікаві плани та творчі заду-
ми, принесе смак нових перемог, впевненість у виборі мети та енергію
для її досягнення. Будьте здорові ви і ваші близькі, радості у ваші
домівки, щастя і спокою у ваші серця!

Зі святом вас, добра та Божої благодаті! Бажаю вам, щоб
родинне тепло, дружня підтримка та щирість посмішок навко-

лишніх не покидали вас упродовж усього нового року.

Веселих свят, смачної куті та дзвінкої коляди!

Ректор, академік АПН України 
Анатолій Павленко

Вельмишановнi друзі!Вельмишановнi друзі!
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ВиставкаВітаємо

Конкурс
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Грудень-Січень 2012-2013

Наприкінці вересня в рамках Всеукраїнської
наукової студентської конференції «Молодь
опановує маркетинг» пройшло нагородження
переможців конкурсу наукових студентських
робіт «Молодь опановує маркетинг» імені Ігоря
Ткаченка. 

Особливістю цьогорічного конкурсу стала надзвичайно
велика кількість робіт. Всього було подано 57 робіт з 36
навчальних закладів України. Більшість з них були викона-
ні дуже якісно та професійно, тому авторитетне журі кон-
курсу,  до складу якого входять провідні дослідники
України, змушене було перенести фінал конкурсу і визна-
чати переможців у два тури. Також, окрім володарів пер-
ших трьох призових місць, які отримали грошові призи,
було додатково відзначено окремі роботи заохочувальними
призами. 

Світлана Винославська, заступник генерального дирек-
тора компанії  TNS в Україні, зазначила: «Нам було дуже
приємно читати студентські роботи. Більшість з них вигля-
дали дуже професійно. Не кожен може презентувати свої
вміння експертам в галузі, тому для студентів це велика
честь і велика можливість показати себе».

Олександр Федоришин,  генеральний директор GfK
Ukraine, подякував за гарні роботи і наголосив на тому, що
радий бачити молодих спеціалістів, які вже зараз показали
себе і по завершенню університету зможуть претендувати
на роботу в таких компаніях, як TNS та GfK.

У 2011-2012 році кращою кафедрою у підготовці дослід-
ників була визнана кафедра маркетингу та комерційної
справи Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Від цієї
кафедри надійшла найбільша кількість робіт. І хоча жоден
студент не потрапив у призову трійку переможців, але
загальна якість надісланих досліджень була дуже високою. 

Перше місце серед наукових студентських робіт прису-
джено студентці Черкаського державного бізнес-коледжу
Ірині Бачуріній за роботу: «Дослідження маркетингової
діяльності ПАТ Укрінбанк», науковий керівник Надія
Азьмук. 

Друге місце посіла робота студентів КНЕУ імені Вадима
Гетьмана Ольги Сторчак та Павла Улицького: «Аналіз сер-
вісної політики роздрібних мереж на ринку побутової техні-
ки та електроніки», науковий керівник Олександр Дима.  

Третє місце зайняла Альона Бомблюк з Хмельницького

національного університету за роботу: «Дослідження став-
лення молоді міста Хмельницький до соціальної реклами»,
науковий керівник Світлана Ковальчук. 

Додатково цього року були також відзначені: 
�� За найбільш креативну роботу – О. Шатілов:

«Дослідження сприйняття брендів стільникових операто-
рів», Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля (м. Луганськ).

��За найактуальнішу тему – Л. Головань: «Удосконалення
сервісного обслуговування на Південній залізниці»,
Українська державна академія залізничного транспорту.

�� Заохочувальний приз за системність викладеного
матеріалу отримали А. О. Адамова, А. Медяновська,
Н. Прокопова: «Дослідження національних та світових тен-
денцій розвитку ринку вина та розробка стратегій виходу
ТМ «Інкерман» на нові ринки», КНЕУ імені Вадима
Гетьмана.

�� За кращу роботу в номінації В2В – І. Рижук:
«Маркетинговий аналіз товарної пропозиції ПрАТ завод
«Іскра», Рівненський інститут слов’янознавства Київського
славістичного університету.

��За кращу роботу з використання якісних досліджень –
Д. Гавриш: «Практичні аспекти застосування фокус-груп в
маркетингових дослідженнях», Дніпропетровський універ-
ситет імені Альфреда Нобеля.

��Кращою роботою в номінації «Маркетинг на міжнарод-
них ринках» визнана робота К. Забари: «Формування мар-
кетингової стратегії діяльності українського виробника
шин «Росава» на ринку Бразилії», Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.

Основні вимоги до наукових студентських робіт:
- спрямованість на висвітлення результатів конкретних

маркетингових досліджень;
- опис методики збирання даних чи їх обробки;

-  аналіз сегментів ринку;
- аргументовані рекомендації щодо застосування певних

маркетингових технологій на основі проведеного аналізу;
- оригінальність викладу, без абстрактних міркувань,

оцінюється не обсяг, а якість роботи.
В журі конкурсу «Молодь опановує маркетинг» імені Ігоря

Ткаченка входять провідні фахівці дослідницької і марке-
тингової областей України: професор Микола Чурилов
(генеральний директор TNS Ukraine),
професор Володимир Паніотто (президент компанії
InMind), Олександр Федоришин (генеральний директор
компанії «ГФК-ЮКРЕЙН»), Владислав Стефанишин
(маркетинг-директор ТД «Водна техніка»), Олег Синаюк
(директор компанії «Нью Імідж Груп»), Ірина Лилик (гене-
ральний директор Української Асоціації Маркетингу,
Національний представник ESOMAR в Україні), Павло
Маркаренко (член Ради УАМ), Світлана Гостілова (мар-
кетинг-директор компанії «Володимир, Лтд»), Михайло
Сокол (директор зі стратегічного маркетингу корпорації
«Богдан»), професор Ірина Решетнікова (керівник укра-
їнсько-німецької програми з логістики КНЕУ), Ірина
Фірстова (генеральний директор компанії Nielsen
Ukraine), Іван Любарський (генеральний директор компа-
нії IRS Group).

Конкурс проводиться під егідою Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України.
Організаторами конкурсу «Молодь опановує марке-
тинг» є Українська Асоціація Маркетингу, компанія
TNS Ukraine і Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана.

Продовжуючи хороші традиції, на 30 квітня 2013 року
запланована Всеукраїнська наукова студентська конфе-
ренція «Молодь опановує маркетинг», де будуть підведені
підсумки та визначені переможці чергового конкурсу
наукових студентських робіт «Молодь опановує маркетинг»
імені Ігоря Ткаченка. Роботи на конкурс приймаються до 
1 лютого 2013 року.

Олександр Олексійович Дима,
заступник декана ФУПтаМ, 

доцент кафедри маркетингу,
Ірина Вікторівна Лилик, 

доцент кафедри маркетингу, генеральний директор
ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»

Визначені кращі 
студенти-маркетологи
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ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» Тейлор Нельсон Софрез Україна

Конкурс наукових студентських робіт
«Молодь опановує маркетинг» імені Ігоря
Ткаченка вперше був проведений у 2006 році з
метою підтримки талановитої молоді, заці-
кавленої у вивченні та освоєнні маркетинго-
вих технологій, визначення рівня отриманих
знань у сфері маркетингу, обміну прогресив-
ними методиками.

Гран-прі за інноваційний розвитокГран-прі за інноваційний розвиток
освіти та сучасні педагогічні технологіїосвіти та сучасні педагогічні технології

Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана не залишився осторонь цієї події
та презентував свої здобутки та програми підготовки
фахівців з вищою освітою. Під час урочистого відкриття
відбулося нагородження переможців рейтингового
виставкового конкурсу ХХІІ Міжнародної виставки «Осві-
та та кар’єра». Нагороди вищим навчальним закладам
України вручали заступник Міністра освіти і науки, моло-
ді та спорту Борис Жебровський та президент Національ-
ної академії педагогічних наук Василь Кремень. Київ-
ський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана, який на врученні представляв прорек-
тор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних
наук, професор Олексій Іванович Олексюк, було нагоро-
джено Гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток осві-
ти та сучасні педагогічні технології» та присвоєно почес-
не звання «Лідер національної освіти» за багаторічну
інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти
в Україні.

Анна Нестеренко,
редактор Центру суспільних зв’язків

Цієї осені всі охочі мали можливість ознайомитися з сучасними досягненнями та досвідом між-
народної та національної систем освіти на ХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та
кар’єра – 2012», організованій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,
Національною академією педагогічних наук, Товариством «Знання» України та Національним цен-
тром ділового та культурного співробітництва «Український дім». З 15 по 17 листопада в
Українському домі відбувалася презентація навчальних закладів та освітніх програм, було ство-
рено всі умови для спілкування між майбутніми студентами та представниками навчальних
закладів, різноманітних наукових установ.

Вельмишановний 
Анатолію Федоровичу!

Вітаємо Вас з нагоди
переобрання на посаду рек-
тора Київського національ-
ного економічного універ-
ситету імені Вадима
Гетьмана!

Понад сорок років свого
життя Ви присвятили
КНЕУ. Вашою першою схо-
динкою на професійній і
науковій ниві став плано-
во-економічний факуль-
тет (нині – факультет
економіки та управління)
Київського інституту
народного господарства.
Відтоді були роки наполег-
ливої і кропіткої праці,

часом важкої, часом натхненної, прагнень, творчих
пошуків, наукових здобутків, професійних перемог,
кар’єрного зростання. Колектив університету цінує Ваш
досвід і висловлює Вам свою довіру, підтвердженням чого
стало переобрання Вас на посаду ректора. Дозвольте
висловити сподівання на продовження курсу сучасного,
прогресивного, інноваційного напрямку роботи універси-
тету, визначеного під Вашим керівництвом.

З повагою,  колектив Київського 
національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана



Круглий стіл 
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««ЯЯ КК  ДДООССЯЯ ГГТТИИ   УУ ССПП ІІХХ УУ  УУ   ПП РРААЦЦ ЕЕВВ ЛЛААШШТТ УУВВ ААНННН ІІ »»
Французько-Український інститут мене-

джменту та кредитно-економічний факуль-
тет ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» 
10 грудня організували та провели круглий
стіл на тему: «Як досягти успіху у працевлаш-
туванні». 

Метою круглого столу було обговорення проблем ефек-
тивного працевлаштування, проблем, що виникають у ході
співбесіди, проблем пер-
шого працевлаштування
тощо.

Круглий стіл відкрили
директор Французько-
Українського інституту
менеджменту, доктор еко-
номічних наук, професор
Ірина Леонідівна Решет-
нікова та декан кредитно-
економічного факультету,
доктор економічних наук,
професор Михайло Івано-
вич Диба.

Модераторами заходу
стали координатор освіт-
ніх програм Французько-
Українського інституту менеджменту, кандидат економіч-
них наук, доцент кафедри банківських інвестицій Євгенія
Анатоліївна Поліщук та керівник студентської ради фран-
комовних студентів, студент 1-го курсу факультету МЕіМ
Олександр Устименко.

Головним гостем став пан Александр де Раємаєркер,
директор рекрутингової агенції Diamonds recruiters
(Бельгія), пан Александр виступив з доповіддю. 

Варто зауважити, що пан Александр вдруге виступає з
подібною доповіддю в нашому університеті.  Перший раз
ми мали змогу почути його цікавий виступ ще в лютому
2012 року. Він викликав неабияку зацікавленість з боку
студентів, які, на жаль, не змогли відвідати захід. Тому
Французько-Український інститут менеджменту вирішив
організувати ще одну зустріч з паном Александром.
Презентація була проведена у  новій мультимедіа-аудиторії
3-го корпусу. 

Під час доповіді студенти ставили питання, на які пан
Раємаєркер відповідав повною мірою. Так, зокрема, було
порушено питання щодо використання інформації стосов-
но кандидата на певну посаду, взятої із соціальних мереж.
На що пан Александр відверто відповів, що така практика
існує, але ця інформація не є основною для прийняття клю-
чового рішення.

На питання, чи є успішнішими студенти, які навчалися за
кордоном, доповідач відповів однозначно: «так». Тому що, по-
перше, досвід проживання та навчання в іншій країні змінює

та розширює світог-
ляд. По-друге, це
дозволяє опанувати
іноземну мову на рівні
вільного володіння.
Ось чому для рекру-
тингових агенцій такі
апліканти мають
більшу цінність.

Стосовно пробле-
ми гендерної рівності
серед роботодавців,
пан Раємаєркер від-
повів, що наразі усі
рівні. Та, як свідчить
статистика, серед

прийнятих на перше місце роботи переважали жінки. Втім
роботодавець завжди розглядає кандидатуру з точки зору
тієї ефективності, яку вона може принести для підприєм-
ства.

Щодо питання про зміну кар’єри (сфери діяльності), пан
Александр дав зрозуміти, що це питання досить серйозне.
Тому підходити до нього потрібно з усією відповідальністю
і розумінням того, що зарплата апліканта буде зменшена
на другому старті щонайменше на 25%. Втім порадив, що
краще шукати нові методи мотивації та можливості на тій
посаді, що обіймає зараз. У тому числі порадив для розвит-
ку кар’єри застосувати такі інструменти менеджменту, як
коучинг та опанування нових знань тощо.

По закінченню доповіді були обговорені шляхи створен-
ня CV-book на базі Французько-Українського інституту
менеджменту, де будуть зібрані в єдине портфоліо кращих
студентів КНЕУ, а також можливості проведення майстер-
класів зі складання резюме, зустрічі з роботодавцями.

Французько-Український інститут менеджменту та кре-
дитно-економічний факультет дякують пану Александру
Раємаєркеру та студентам за участь у засіданні круглого
столу. 

Французько-Український інститут менеджменту планує
також інші заходи за участю відомих фахівців та експертів
у різних галузях.

Крім подібних заходів Французько-Український інститут
менеджменту може запропонувати
студентам КНЕУ літні школи мовно-
го стажування (м. Ніцца, Франція),
навчання на умовах включеного в
різних університетах Франції тощо. 

За детальною інформацією звер-
тайтеся за телефоном: 456-9873, або
в 1-й корпус, аудиторія 326, або ж
пишіть на електронну адресу:
ifum@ukr.net. Наші менеджери з
радістю дадуть відповідь на всі ваші
запитання.

Євгенія Анатоліївна Поліщук,
модератор круглого столу,

кандидат економічних наук, 
доцент кафедри банківських 

інвестицій

Лекцію з відомим вченим-економістом
відвідали багато студентів та викладачів не
тільки з нашого університету, а й з інших
вузів Києва. Представив Богдана Гаврили-
шина проректор з науково-педагогічної
роботи Олексій Іванович Олексюк, який
привітав поважного гостя від імені адмініс-
трації та ректора університету. 

Приділивши незначну частину часу
своїй біографії, Богдан Дмитрович пере-
йшов безпосередньо до лекції. Економіст
зазначив, що можливість економічного
прориву буде тільки після повної транс-
формації України: кардинальної перебудо-

ви структури і всіх органів державної влади, економічної сис-
теми та соціальної сфери (наука, освіта, охорона здоров’я).
На яку Україну повинна змінитись держава? В якій будуть
чотири риси: політична свобода, економічний добробут всьо-

го населення, соціальна справедливість та нормальне спів-
життя з біосферою. Яким чином? Вчений вбачає одним з
виходів вивчення структури країн, в яких є ці чотири харак-
теристики. Таких країн, на його думку, лише шість: Австрія,
Німеччина, Норвегія, Польща, Швейцарія, Швеція. Б. Гаври-

лишин підкреслив, що мав змогу пожити в бага-
тьох країнах світу й проаналізувати досвід прав-
ління в цих державах. Хто зробить таку трансфор-
мацію? Нова генерація (20-35 років). Чому вони?
Україна тривалий час була закрита для світу. В
сучасності ситуація значно змінилась, саме моло-
ді люди володіють іноземними мовами, знають
сучасні інструменти праці, багато хто побував в
різних куточках світу, при цьому вони не втратили
патріотичність та чесність. 

У ході співпраці між Науковим студентським
товариством КНЕУ та керівництвом Благодійного
фонду «Богдана Гаврилишина» обумовлено мож-
ливість навчання за кордоном та вивчення успіш-
ного іноземного досвіду для активних студентів
КНЕУ. Фонд надаватиме поради, допоможе кон-
тактами, профінансує вивчення, особливо подоро-
жі. В подальшому НСТ буде здійснювати інформа-
ційне розповсюдження проектів спільно з БФБГ
для активної студентської молоді.

Благодійним фондом «Богдана Гаврилишина» було переда-
но в бібліотеку КНЕУ примірники книг «До ефективних сус-
пільств. Дороговкази в майбутнє» та книга спогадів
«Залишаюсь українцем», які можна також завантажити в
електронному варіанті на сайті БФБГ
(http://bhfoundation.com.ua). На завершення спілкування зі
студентами КНЕУ Богдан Гаврилишин зазначив, що прой-
шов у житті все – від харчування зі смітника до найдорожчих
бенкетів. Але головне – це мрія! Починайте від мрії, це пере-
твориться на візію, що згодом стане бізнес-планом. 

Володимир Фридель,
заступник голови НСТ КНЕУ

Співзасновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі, дійсний член Римського клубу, член Світової акаде-
мії мистецтва та науки, академік Міжнародної академії менеджменту, доктор економіки університету
Женеви та засновник Міжнародного інституту менеджменту (м. Київ), консультант держав та міжнародних
компаній – Богдан Гаврилишин – 4 грудня відвідав КНЕУ зі спеціальною лекцією «Можливості економічного про-
риву України». Організатор заходу – Наукове студентське товариство КНЕУ за підтримки Благодійного фонду
«Богдана Гаврилишина». 

Богдан Дмитрович Гаврилишин народився 19 жовтня
1926 року у селі Коропець (тепер Тернопільська область,
Україна). Під час Другої світової війни у 1944 р. його забира-
ють до Німеччини. Після 1945 р. перебуває у таборі для пере-
міщених осіб, а у 1947 р. виїжджає до Канади, де спочатку
працює лісорубом, організовує вечірні класи для українців та
займається діяльністю у профспілках. У 1952 р. здобуває
ступінь бакалавра, а 1954 р. магістра спеціальності
«Інженер-механік» в Університеті Торонто. У 1954–1960 рр.
займає посади з дослідництва, інженерної справи та мене-
джменту в Канаді. З 1960 р. – мешканець Швейцарії. 1976
року здобуває ступінь Ph.D. з економіки у Женевському уні-
верситеті. З 1988 року працює на громадських засадах в
Україні. Після здобуття Україною незалежності Богдан Гав-
рилишин є радником кількох Президентів України, Прем’єр-
міністрів та Голів Верховної Ради.

Майже тридцять років Б. Гаврилишин присвятив
Міжнародному інституту менеджменту МІМ-Женева.
Займав посади Директора з навчання (1960–1968 рр.),
Директора Інституту (1968–1986 рр.), почесного науковця
(1986–1989 рр.). У Женеві він викладав «Економічний Розви-
ток», «Керівництво міжнародними операціями», «Світове біз-
несове середовище», «Управління державами» та ін. На
початку 1970-их цей Інститут 25-річчя свого існування вирі-
шив відсвяткувати по-особливому. Так було засновано
Всесвітній форум у Давосі, куди щороку стали з’їжджатися
перші особи світового бізнесу і політики. У 1990 році засно-
вує Міжнародний інститут менеджменту у Києві, де зараз є
Головою Наглядової Ради. У 1996–1997 роках є Директором
Міжнародної Академії Навколишнього Середовища у
Женеві. Проводив семінари й головував на конференціях,
читав лекції в університетах для груп фахівців та на міжна-
родних конференціях в більш ніж 70 країнах і продовжує це
робити сьогодні. 
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Такий Центр було створено у 2008 році, за ініціативи
доктора економічних наук, професора С. С. Осадця, у
складі фінансово-економічного факультету. Основною
метою заснування Центру визначено вдосконалення
підготовки студентів, які планують працювати у стра-
хових компаніях. Методичне керівництво роботи
Центру здійснює кафедра страхування Київського
національного економічного університету. 

Ефективна робота Центру забезпечується високо-
кваліфікованими співробітниками, які володіють не
лише теоретичними навичками, але й мають прак-
тичний досвід у сфері страхового бізнесу та держав-
ного регулювання фінансових послуг, а також є спів-
робітниками кафедри страхування та займаються
викладацькою діяльністю.

Серед завдань Навчально-практичного центру
ключовими є застосування тренінгових технологій
підготовки випускників, формування у студентів
практичних навичок, необхідних для роботи у стра-
хових компаніях на основі теоретичних знань, одер-

жаних під час опанування спеціальних дисциплін. На
Центр покладено завдання закріпити знання студен-
тів з профільних дисциплін кафедри страхування.

З метою більш глибокого опанування студентами
теоретичних знань зі страхових дисциплін Центром
було створено спеціалізований бібліотечний фонд, у
якому зібрані законодавчі і нормативні акти, підруч-
ники, посібники, спеціалізовані журнали, збірники
наукових статей, дисертаційні роботи, статистичні
та енциклопедичні збірники не лише зі страхування,
а й з інших напрямів.

У 2011 році кафедрою страхування та Центром
було прийнято рішення про створення віртуальної
страхової компанії із застосуванням технологій біз-
нес-симуляцій. Перевагою використання віртуаль-
ного страховика для підготовки студентів є макси-
мальна наближеність змісту підготовки до реальних
умов та бізнес-процесів вітчизняних страховиків. 

У Центрі теорія йде паралельно з практикою.
Студент відчуває цінність отриманих на лекціях та
семінарах знань через власний досвід спроб та поми-
лок. Тільки, на відміну від реального бізнесу, наслід-
ки таких помилок не приносять страховикам реаль-
них збитків. Робота у віртуальній страховій компанії
вимагає використання знань комплексу дисциплін,
які викладаються на фінансово-економічному
факультеті. Так випускники навчаються мислити
стратегічно, оволодівають необхідними компетен-
ціями сучасного фахівця у галузі страхового бізнесу.

Робота Центру дозволяє в учбовому форматі потре-
нуватись у вирішенні непростих завдань, навчитись
приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Підготовка студентів у Центрі завершується не про-
сто оцінкою в балах, вона завершується певним

результатом, та, що не менш важливо, отриманим
студентом досвідом. 

Віртуальна страхова компанія створюється у
формі «страховика в мініатюрі» з імітацією основних
бізнес-процесів. Центром використовуються елек-
тронні моделі, які відтворюють деякі операції страхо-
виків. Для цього в розпорядженні Центру є
комп’ютерний клас, який укомплектовано сучасним
обладнанням за сприяння страхової компанії
«Скайд», в особі кандидата економічних наук
В. М. Стецюка.

Співробітництво з Центром може бути цікавим й
для учасників ринку – страховиків. Керівники стра-
ховиків об’єктивно скаржаться на те, що працівники
не завжди розуміють, як їх робота впливає на показ-
ники компанії. Навчання традиційними методами у
формі семінарів та тренінгів має обмежений ефект.
Вони дають необхідну інформацію, проте не гаранту-
ють оволодіння знаннями, оскільки слухачі не до
кінця розуміють, як саме застосовувати такі знання,
в чому їх конкретна користь. 

Натомість робота у віртуальній страховій компанії
дозволяє вчитись на власних помилках. Будь-яке
рішення отримує зворотній зв’язок, одразу помітні
наслідки управлінських рішень. Це робить процес
навчання більш ефективним, дає гарантію, що набуті
знання не будуть забуті одразу після виходу з аудиторії.
А це значить, студенти, які пройшли навчання у
Центрі, зможуть набагато швидше адаптуватись до
бізнес-середовища конкретного страховика, оскільки
їх практичні навички пройшли перевірку «на міцність».

Оскільки кожен страховик має свої особливості,
для кращої адаптації тренінгових методик Центр
планує залучати до роботи фахівців-практиків стра-
хового бізнесу. Це також сприятиме популяризації
магістерської програми «Страховий менеджмент»
серед випускників фінансово-економічного факуль-
тету Київського національного економічного універ-
ситету. 

В подальших планах Центру також розширення
можливостей проведення практики для охочих сту-
дентів вечірньої та заочної форми навчання, які не
працюють у страховому бізнесі, про що йдеться у
Положенні про Навчально-практичний центр стра-
хового бізнесу ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Центр знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49-г, Бібліотечний корпус
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 8-й поверх, кабі-
нет 802, тел.: (044) 501-93-74.

Юрій Віталійович Заїкін, 

директор Навчально-практичного центру 
страхового бізнесу

Досвід свідчить, що високий рівень класичної університетської освіти не завжди
означає автоматичне формування практичних навичок у випускників, які дозво-
лять їм швидко адаптуватись до сучасних вимог ринку. Експерти додають, знання
набуває цінності лише тоді, коли стає навичкою. Саме тому у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» вирішили поєднати тео-
ретичну та практичну підготовку студентів та створити Навчально-практичний
центр розвитку страхового бізнесу. 

Новітні тренінгові 
програми – запорука підготовки 

висококваліфікованих страховиків

Новітні тренінгові 
програми – запорука підготовки 

висококваліфікованих страховиків

Грудень-Січень 2012-20134

Наприкінці жовтня у Санкт-
Петербурзькому державному інже-
нерно-економічному університеті
(Російська Федерація) відбулася ХХІV
Міжнародна студентська олімпіада
«Підприємництво та менеджмент»,
у якій змагалися більш ніж 400 сту-
дентів із 65 ВНЗ різних країн. Троє
студентів КНЕУ брали участь в
олімпіаді за секціями «Виробничий
менеджмент» і «Менеджмент орга-
нізації».

У секції «Менеджмент організації» в ході
напруженої боротьби протягом трьох конкур-
сних днів студентка 4-го курсу факультету
економіки та управління КНЕУ Мар’яна
Маньковська виборола І місце серед п’яти
фіналістів у третьому вирішальному конкурсі
та ІІ місце за загальним сумарним підсумком
по секції. Загалом наші студенти отримали
чотири сертифікати, два дипломи та дві наго-
роди у різних номінаціях.

Вітаємо наших студентів і наш університет
з гідним представленням наукових досягнень
студентів КНЕУ на міжнародному рівні.

Т. О. Соболєва, 
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту

Ми і світ                     

Перемога на 
міжнародному

рівні

Перемога на 
міжнародному

рівні
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Щедра осінь на міжнародні заходи в КНЕУЩедра осінь на міжнародні заходи в КНЕУ
Напевно, в кожного свої асоціації з такою

особливою порою як осінь, проте осінь – це
завжди обмаль часу після літа, кава на
робочому столі, парасоля у кейсі та, зви-
чайно, багато роботи.

Останній місяць осені закінчився в університеті так
же активно, як і розпочався новий навчальний рік.

Кожного року в листопаді місяці в Україні протягом
2–3 днів проходить міжнародна освітня виставка
«Education Abroad». Протягом цього заходу представни-
ки іноземних вищих навчальних
закладів також намагаються від-
відувати українські ВНЗ для нала-
годження міжнародної співпраці.
Кожен такий візит мав своє важ-
ливе значення в розвитку міжна-
родних зв’язків нашого універси-
тету. University of Portsmouth
(Великобританія), заснований у
1869 р., запропонував цікаві ідеї
для обміну студентами та профе-
сорсько-викладацьким складом.

Керівник міжнародного депар-
таменту University of Applied
Sciences BFI Vienna (Австрія), пані
Елізабет Бруннер-Собанскі, та
координатор проектів в ЄС, пан
Йоханнес Ветзінгер, висловили
чіткі наміри щодо підписання
договору про співробітництво.

Варто відзначити один з най-
більших візитів за останні 15
років представників 11 провідних
університетів Франції. Під час

зустрічі проректор з науково-педагогічної роботи, про-
фесор Анатолій Іванович Смислов представив наш уні-
верситет, поділився багаторічним досвідом співпраці з
французькими університетами. На зустрічі були при-
сутні також представники Campus France та нещодавно
призначений Аташе з питань університетського та
наукового співробітництва Посольства Франції в
Україні, пан Тьєрі Дорн. Зустріч тривала більше години,
і велика кількість запитань свідчила про неабиякий
інтерес до нашого університету з боку французьких гос-
тей.

Яким би не був завантаженим графік роботи Центру
міжнародних зв’язків, також належну увагу
було приділено роботі зі студентами.
Зокрема, проведення
відкритої лекції
іспанським фахівцем
на тему «Успішна
робота в організаціях»,
проведення першого
загальноуніверситет-
ського семінару-тре-
нінгу «Міжнародні
зв’язки КНЕУ: можли-
вості для студентів» з
питань навчання та
працевлаштування за
кордоном. Семінар
проводився директо-
ром Центру міжнарод-
них зв’язків Катериною Анатоліївною
Нужненко, директором компанії «Центр між-
народних програм» паном Гаутамом Коллурі.
Пані Нужненко в деталях розповіла студен-
там про діючі програми міжнародного

навчання з університетами-партнерами,

представила кращі зразки і
надала поради для підготовки
необхідних документів для
вступу до вищих навчальних
закладів США, Канади та ЄС.
В свою чергу пан Коллурі
доповнив інформацію щодо
вступної кампанії до інозем-
них ВНЗ та розповів про особ-
ливості імміграційної політики
окремих країн.

Щоб закріпити та підтверди-
ти слова та поради доповіда-
чів, були запрошені наші сту-
денти-випускники, учасники
програм обміну.

Сподіваємось, що ефективно виконана робота допомо-
же як студентам, так і викладачам у професійній діяль-
ності в новому 2013 році.

Команда Центру міжнародних зв’язківД-р Леон де Адріан ділиться зі студентами 
досвідом досягнення успіху в організаціях

Зустріч з представниками французьких університетів

Директор компанії «Центр міжнародних програм», 
пан Гаутам Коллурі

Б А Н К I Р
Газета кредитно�економічного факультету

Цікаві зустрічі на КЕФі
Наприкінці осені на кредитно-економічному факультеті КНЕУ відбув-

ся Міжуніверситетський круглий стіл на тему: «КОЛИВАННЯ ДЕПОЗИТ-
НИХ СТАВОК ЯК СИГНАЛ ДО ДЕВАЛЬВАЦІЇ». В рамках підписаного договору
співпраці між науковими товариствами участь в заході взяли студен-
ти та викладачі факультету банківського бізнесу Тернопільського
національного економічного університету. Організаторами заходу вис-
тупили Наукове студентське товариство КЕФ та Інститут кредитних
відносин КНЕУ.

Окрім студентів, науковий захід відвідали чимало викладачів. Зокрема, серед
запрошених експертів були: Михайло Іванович Савлук, доктор економічних наук, про-
фесор кафедри банківської справи; Надія Петрівна Баріда, кандидат економічних
наук, доцент, докторант кафедри банківської справи; Андрій Валерійович Нікітін,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності;
Євгеній Сергійович Осадчий, кандидат економічних наук, доцент кафедри менедж-
менту банківської діяльності; Ірина Борисівна Охрименко – старший викладач кафед-
ри банківської справи; Олександр Васильович Ситник
– старший викладач кафедри банківської справи, та
Олександра Богданівна Васильчишин – кандидат еко-
номічних наук, доцент кафедри банківського менед-
жменту та обліку ТНЕУ.

Тема виявилась доволі цікавою й викликала чимало
суперечок між експертами та студентами. Особливо
дискусійним було з’ясування причин та наслідків
девальвації і чи відбудеться девальвація гривні най-
ближчим часом. Для кращого розуміння встановленої
тематики робота круглого столу була спрямована на
три напрямки. 

Першу доповідь «Взаємозв’язок відсоткових ставок

та курсу валюти» підготувала Ганна Сич (4-й курс КЕФ, КНЕУ). Доповідач роз’яснила
сутність поняття «девальвація» та яким чином коливання відсоткових ставок по депо-
зитам та кредитам пов’язане зі зміною курсу валюти. Наступну доповідь «Причини
зміни ставок за депозитами в Україні» презентував Назар Дума (4-й курс ФББ, ТНЕУ).
Доповідач пояснив причини коливання відсоткових ставок по депозитам різних видів
в Україні та їх динаміку впродовж п’яти років. Завершила доповідну частину Наталія
Куленко (4-й курс КЕФ, КНЕУ) з темою: «Очікування девальвації: можливі наслідки та
регулювання». Доповідач зробила підсумок презентацією можливих наслідків для
України від очікування девальвації й розкрила питання врегулювання девальвацій-
них процесів.

Після доповідей всі учасники перейшли до жвавої дискусії, оскільки питання
девальвації є досить актуальним для сучасної української економіки. Багато проблем,
що висвітлювались з теоретичної сторони, зовсім не відповідають існуючим реаліям.
У процесі обговорення всі дійшли висновків, що «корінь» девальваційних явищ необ-
хідно досліджувати більш широко та різнобічно. Експерти погодились з думкою, що
будь-яка девальвація, навіть в маленьких масштабах, є негативним фактором розвит-

ку економіки, оскільки рано чи пізно вона призведе до гір-
ших наслідків. З’ясували, що регулювання девальвації має
стати обов’язковим для державних органів, в першу чергу
регулюванням з боку НБУ в короткостроковому періоді та
шляхом вирівнювання платіжного балансу в довгостроко-
вій перспективі. 

В подальшому Науковим студентським товариством
КЕФ заплановано багато наукових заходів з банківської
проблематики. Тому запрошуємо як студентів, так і викла-
дачів КНЕУ долучатись до цікавих та інформативних
наукових подій НСТ.

Ганна Сич, голова НСТ КЕФ

5Грудень-Січень 2012-2013
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Газета факультету міжнародної економіки
і менеджменту КНЕУ 

«MEMorandum» —
будь першим

Конференція

Цікаво News про вуз

Нові стратегії інтеграції в світову економіку розробленоНові стратегії інтеграції в світову економіку розроблено

До 20-річчя факультету міжнародної еконо-
міки і менеджменту організатори конференції
на чолі з заслуженим діячем науки і техніки
України, доктором економічних наук, професо-
ром Дмитром Григоровичем Лук’яненком зіб-
рали найбільш визначний за історію факульте-
ту склад провідних фахівців з міжнародного
бізнесу не тільки з України, а й з Росії та
Білорусі.

Конференція відбулась 22 та 23 листопада в
конференц-залі Київського національного еко-
номічного університету імені Вадима
Гетьмана. Конференцію урочисто відкрили
Герой України, заслужений діяч науки і техні-
ки України, академік,  ректор ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана» А. Ф. Павленко та декан
факультету міжнародної економіки і менед-
жменту Д. Г. Лук’яненко. 

Доповідь на тему «Національні інтереси та
глобальні цілі» на конференції зробив доктор
економічних наук, професор, академік 
АН вищої школи України, завідувач кафедри
міжнародної економіки Анатолій Михайлович
Поручник. В цій доповіді було розкрито в
загальних рисах ситуацію, в якій опинилася
українська економіка в умовах глобальної еко-
номічної нестабільності, та на які чинники
варто в першу чергу звернути увагу в визна-
ченні пріоритетів у розвитку економіки та
організації заходів щодо її оздоровлення.
Взагалі саме визначення векторів розвитку
економіки України у різних напрямах було
ключовою метою організації звітної конферен-
ції. Було запропоновано пропозиції щодо
розв’язання проблем не тільки в фінансовій
сфері, а й у пенсійній і, що не менш важливо,
освітній сферах.

Весь порядок денний було розподілено за
окремими напрямками, а саме: протиріччя та
асиметрії глобального економічного розвитку;
глобальні витоки та регулювання фінансових
дисбалансів; антикризова стратегія

Євросоюзу; корпоративний компонент гло-
бальної економічної політики; трансформація
національних стратегій конкурентоспромож-
ності; лінгвістичний компонент крос-культур-
них комунікацій. Такий розподіл часу дозволив
створити творчу атмосферу, що панувала на
конференції. Роботою конференції керували
кваліфіковані модератори: Л. Л. Антонюк,
Є. Г. Панченко, Я. М. Столярчук, Л. В. Руденко-
Сударєва, В. І. Чужиков, О. Л. Шевченко.

Найбільш гарячу дискусію викликала секція
«Глобальні витоки та регулювання фінансових
дисбалансів». До доповіді зокрема було пред-
ставлено роботи доктора економічних наук,
професора ДУ «Інститут економіки та прогно-
зування НАН України» В. В. Корнєєва на тему
«Перспективи модернізації фінансової системи
України в умовах фінансової нестабільності» та
кандидата економічних наук, доцента кафедри
міжнародної економіки «КНУ ім. Т. Шевченка»
Ю. В. Шевченка на тему «Структурне ребалан-
сування міжнародного руху капіталу в умовах
глобальної нестабільності». Науковці розгляну-
ли проблеми фінансової системи України та
порівняли їх з іншими країнами. Під час диску-
сії, поміж інших, виникали питання відсутнос-

ті довгострокової стратегії економічного роз-
витку, введення єдиної валюти для міждержав-
них торгових операцій, уніфікація роботи сис-
теми банкінгу та фондового ринку.

Таким чином, на конференції з усіх сторін
розглянуто як труднощі, з якими Україна сти-
кається в становленні на міжнародному рівні,
так і методи, приклади інших країн, за допомо-
гою яких ці труднощі можуть бути вирішені.

Результати роботи конференції відзначив
також доктор економічних наук, професор,
заступник завідувача кафедри міжнародного
менеджменту Тимур Валерійович Кальченко:

«Будь-який науковий захід, що реалізується
в КНЕУ, не може не прикути до себе
уваги, особливо якщо йдеться про
актуальні питання економічного роз-
витку в умовах глобальної нестабіль-
ності, що були винесеними для обгово-
рення факультетом міжнародної еко-
номіки і менеджменту. Оригінальний
формат проведення, присутність про-
відних фахівців, оригінальні думки та
глибина дискусій стали тим високим
стандартом якості роботи організато-
рів, який можна прийняти за взірець. 

Показовим  є те, що результати пле-
нарної і секційної роботи конференції
не стали предметом інтересу лише
обмеженої кількості вузьких фахівців з

міжнародної проблематики, а зацікавили
широкий загал студентства КНЕУ. 

Особливо активну участь взяли студенти-
учасники Наукового товариства, які не тільки
всіляко сприяли організаційній роботі конфе-
ренції, але і залучалися в наукові дискусії та
обговорення доповідей.

Конференція повною мірою вдалася з бага-
тьох точок зору: широким було і представниц-
тво учасників, оптимальною була і форма орга-
нізації її роботи, актуальним був і спектр
питань, що виносилися в якості пріоритетних
для роботи секцій. 

Але її результативність проявилася ще в
одній іпостасі – конференція не залишила ніко-

го байдужим: провідні українські міжнародни-
ки мали змогу підтвердити високий рейтинг
своїх досліджень, гості – продемонструвати
здобутки своїх наукових шкіл, а студентство –
більш глибоко зрозуміти нові пріоритети еко-
номічного розвитку в глобальних умовах (вже
сьогодні проблематика конференції реалізу-
ється в роботі дискусійних клубів під егідою
Наукового студентського товариства)».

Підсумки роботи першого дня конференції
підбив декан ФМЕіМ Д. Г. Лук’яненко. Він
подякував гостям конференції та команді, що
брала участь в її організації, а також висловив
сподівання, що таким чином у нашого універ-
ситету, у наших науковців є можливість звер-
нути на себе увагу як видатних випускників за
фінансовою допомогою, так і урядових установ
за розглядом представлених на конференції
програм рішень та реформ, що зможуть вивес-
ти Україну на вищий рівень у світовій еконо-
мічній системі:

«На мій погляд, – зазначив Дмитро
Григорович, – наша конференція вдалася. Ми
шукаємо формат на конференцію з організа-
цією круглого столу, залученням модераторів.
Ми прийняли рішення з ректоратом, що ця
конференція буде щорічною, і запрошуємо всіх
кожного року в останню декаду листопада. Ми
не планували зробити цю конференцію мас-
штабною, але після сьогоднішнього вдалого
досвіду ми можемо розширити представниць-
ке коло учасників конференції. Здається, що
кращим рішенням було б зробити вузький, але
представницький круглий стіл, а також органі-
зувати окреме обговорення для молодих
науковців.

Я щиро дякую гостям. Я дуже радий, що ця
подія відбулася. Ми провели дуже плідну робо-
ту. Для нас немає нічого важливішого, ніж
людська комунікація, живе спілкування між
кращими представниками напряму міжнарод-
ної економіки в Україні».

Андрій Мокряков, 
студент  3-го курсу ФМЕіМ

Зусиллями  професорсько-викладацького складу ФМЕіМ було проведено
міжнародну науково-практичну конференцію “Модернізація стратегій
економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності”.

Наприкінці жовтня у ЦКМ КНЕУ відбулося
незабутнє дійство. Студенти першого курсу
факультету МЕіМ перенесли глядачів у чарів-
ний світ «Осінньої казки». Їх завданням було
відтворити та осучаснити всім відому істо-
рію про Мауглі.

Учасникам вдалось зробити надможливе: за
короткий термін (2 тижні) вони створили справжнє
диво на сцені. Поєднавши глибоку мораль, характе-
ри героїв казки, проблеми сучасної молоді та веселі,
динамічні номери, вони полонили серця всіх при-
сутніх. Варто лише звернути увагу на чисельність
талановитої молоді, котра дивувала прекрасними
вокальними, танцювальними, а особливо – актор-
ськими здібностями. Ми маємо ще один привід
пишатись талантами, які здобув наш факультет та
університет в цілому цього року.

Задоволені своїм виступом, учасники висловлю-
ють подяку студентам старших курсів, які допомага-
ли першачкам в їх першому досвіді на великій сцені
ЦКМ на чолі з Катериною Рапутою: «Враження про-
сто неймовірні! Складно передати словами те від-

чуття, коли ти стоїш на сцені, на тебе
дивляться сотні очей, але ти не хвилю-
єшся, адже поруч стоять близькі друзі!
Вечірні репетиції були виснажливи-
ми, але веселими; завдяки ним всі ми
стали одним цілим – нам складно роз-

лучатись хоча б на мить.
Тепер ми проводимо наш час разом не тільки в

університеті, але й за його межами у вільний від
навчання час. Тільки уявіть, як це круто – кататись
на роликах такою великою компанією. І саме
«Осіння казка» подарувала все це нам. Звісно, це
заслуга Каті та її команди: Олександра Немєша,
Юлі Ямкової, Ксюші Бежанової, Люди Осадчої, Юлі
Іванової, Кості Несвіта та Олексія Слабухіна. Саме
ці люди зробили з нас не просто команду для кон-
курсу, а Сім’ю! Ми намагались їх не підвести та пре-
зентувати гідно наш факультет. Чекайте нас на
СтудБумі!».

Катя також поділилась з нами своїми враження-
ми: «Мені часто задають питання, чи не шкодую я
про повернення казки? Звісно, ні! Вперше за остан-
ній час я відчула себе не просто в команді людей, а в
родині, котру я щиро полюбила. Учасники подару-
вали мені частинку свого щастя й радості. Я вдячна
всім за те, що вони не просто створили казку, а
жили нею. Вони вклали всі сили, серце й душу у
роботу. Дякую їм за це: за енергію, емоції та довіру…

і за те, що на ФМЕіМ тепер існує
справжня велика та дружня Сім’я, у
якої одна спільна мета».

Те, як команді вдалось стати 
однією родиною, переконує, що
ФМЕіМ об’єднує серця та народжує
любов до КНЕУ!

Мар’яна Костюк, 
студентка 1-го курсу ФМЕіМ

Осіння казка очима Осіння казка очима 
МЕМОРАНДУМУМЕМОРАНДУМУ АЛЛОАЛЛО, ми шукаємо таланти!, ми шукаємо таланти!

Відбувся щорічний фестиваль твор-
чості для першокурсників факультету
міжнародної економіки і менеджмен-
ту.

В цьому році формат конкурсу був несхо-
жий на попередні. Групам-учасникам треба
було представити екранізації відомих кіно-
фільмів всього світу. Серед них можна було
побачити такі стрічки, як «Володар кілець»,
«Тарас Бульба», «Службовий роман»,
«Діамантова рука», «Зорро», «Сутінки» та ще
10 шедеврів світового кінематографа.

Учасники не боялися експериментувати,
намагаючись не тільки відобразити суть
кінофільму, а ще й адаптувати його до реа-
лій студентського життя в КНЕУ. Так,
«Кавказьку полонянку» викрали представ-
ники вступної комісії
іншого факультету, за
«іронією долі» студент
юридичного факульте-
ту опинився на ФМЕіМ,
де знайшов своє кохан-
ня, а Гаррі Поттер опи-
нився на платформі
«Шулявська 9 ¾».

У такій запеклій
боротьбі суддям, серед
яких були заступник

декана ФМЕіМ з виховної роботи Юрій
Миколайович Руденко, представники проф-
кому студентів та аспірантів різних факуль-
тетів, профкому викладачів університету,
було дуже важко визначитись зі своїми
фаворитами.

Кубок переможців кінофестивалю дістав-
ся групі №1, яка представляла свою альтер-
нативну версію фільму «Тарас Бульба».
Студенти представили на розсуд глядачам
не тільки оригінальну версію фільму, а й ті,
які можна було б побачити, якби його було
відзнято в Індії або Кореї.

А приз глядацьких симпатій цього вечора
здобули герої кінофільму «Полонянка КНЕУ»
від групи №2.

І хоча переможець може бути лише один,
кожна група, кожен
учасник фестивалю
повністю заслуговува-
ли на ті овації, які
лунали в нічному клубі
«Forsage» наприкінці
цього незабутнього
вечора.

Андрій Мокряков,
студент 3-го курсу

ФМЕіМ
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News про вуз

Освітні технології

Шановні студенти, ми раді сповістити вам наші
новини у культурній, навчальній, спортивній та роз-
важальній діяльності! У листопаді ми розпочали свій
рух з такої яскравої події у навчанні як зустріч з рек-
тором, де відбулася ефективна взаємодія студентів з
рідним для всіх нас Анатолієм Федоровичем
Павленком. Протягом цього часу було поставлено
багато цікавих запитань з боку студентів, на які були
отримані задовільні відповіді, що розширили розу-
міння студентів та заповнили допитливі шпаринки
студентського розуму.

Наступна сходинка нашого шляху – це спортивна
діяльність. На засіданні профспілкового комітету
нашого університету було прийнято рішення про про-
ведення змагань з боулінгу. Таким чином було надано
змогу нашим видатним гравцям показати себе в усій
красі не тільки заради розваги, а також й заради азар-
тної перемоги,
яка сповнить
серце гордістю
за досягнення
цілі. Змагання
були проведені в
«Dream town», де
студенти показа-
ли свою сприт-
ність, цілеспря-
мованість та
наполегливість,
що сприяли
перемозі команди юридичного
факультету. З чим ми щиро
вітаємо фаворитів!  

Далі було проведено оригіналь-
ну та цікаву виставу для першо-
курсників під назвою, яка заці-
кавила б кожного з нас – «Я не
хочу помирати». Під час вистави
нашим новачкам було розкрито
безліч негативних сторін палін-

ня, алкоголю, того, як ці лиходії впливають на наш
організм та гасять наш вогонь життя.

Ще однією цікавою подією були змагання зі
SCRABBLE, що відбувалися протягом кількох тижнів.
Наші високоосвічені студенти блискуче розпочали пер-
ший етап змагань і таким чином 90% команд від нашого
університету пройшли на наступний етап, який минуло-
го тижня відбувався в Національному авіаційному уні-
верситеті. Протягом цього періоду студенти  мали змогу
не тільки показати свої чудові навики та вміння під час
гри, а також чарівно поспілкуватись, знайти нових
знайомих з однаковими захопленнями, просто ефектив-
но та натхненно провести швидкоплинні години. 

І, нарешті, розважальна сфера нашої діяльності!
Отож, завдяки сприянню профкому, наші студенти
мали змогу мелодійно відпочити на День студента, який
відбувся в одному з найкращих та найпрестижніших

столичних клубів «D’LUXE», з повною культур-
ною організацією та розважально-танцюваль-
ною програмою. Це дало змогу багатьом сту-
дентам розширити своє коло спілкування, а
також просто насолодитися відпочинком, свя-
том, яке так швидко минає для наших любите-
лів розваг.

Таким чином, як ми бачимо, наша діяльність –
це рух східцями, який завжди пришвидшуєть-

ся та на своєму шляху заманює
до взаємодії безліч сфер, які,
на перший погляд, зовсім не
поєднані між собою, але наш
профком вміє пов’язати
навчання не тільки з теоретич-
ним вивченням матеріалу, а й
зробити студентське життя
яскравим та сповненим бар-
вистих моментів, які обов’яз-
ково запам’ятаються!

З любов’ю, 
колектив профкому

Яскравий фінал осен іЯскравий фінал осен і
В очікуванніВ очікуванні

дива...дива...
Добігають останні, такі швидкоплинні,

дні 2012 року… І ось-ось на поріг до кожного
з нас впевнено прийде Новий рік!

Новорічні свята – це завжди щось надзви-
чайно чарівне! З дитинства ми поєднуємо
разом відчуття свята, пухнастий сніг, запах
ялинки, червоний одяг Діда Мороза і найта-
ємнішу ніч, коли новорічними зірочками і
ліхтариками висвічується нескінченна доро-
га наших мрій. Ми посміхаємося, і трохи
сумуємо… чомусь. Ми дивимося на те, що
встигли, і знову мріємо! Мріємо із найпрекрас-

нішими надіями і сподіваннями на краще!
Від імені Первинної профспілкової організації

студентів та аспірантів ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» бажаю всім вам того кра-
щого, про що ви мрієте сьогодні! Бажаю вам
побачити дорогу до нього і мати багато пози-
тивної енергії, щоб іти цією дорогою щодня,
зустрічаючи мудрих і щирих людей, залу-
чаючись до цікавих і різноманітних подій,
створюючи щось своє, сяюче, добре!

Веселих свят!!!

З найкращими побажаннями, 
голова профспілкового

комітету студентів та аспірантів 
О. А. Чабанюк

Свято

Студентів, що вступили на фінансово-
економічний факультет, в їх першу уні-
верситетську осінь очікували три основні
«зустрічі»: з однокурсниками, з насиче-
ною культурною програмою, ну і після
всього цього, напевно, ще була «зустріч» з
навчанням. Ні, ну це я, звичайно, жар-
тую. Безумовно, навчання на першому
місці. І окрім стандартного учбового про-
цесу (з лекціями та семінарами, модуля-
ми та домашніми завданнями), можна
«зустріти» дещо екзотичні, хоча вже й
традиційні для ФЕФ, форми навчання.
Турнір юних економістів, наприклад.
Саме про нього йтиметься у цій статті.

Вже третій рік поспіль Студентською
академічною радою та профбюро факуль-
тету організовуються економічні турніри
для першокурсників. Черговий з них
пройшов наприкінці жовтня.

Цього разу конкурс включав у себе

завдання з багатьох дисциплін. Чесно
кажучи, навіть студентам четвертого
курсу також було цікаво подумати над
запитаннями про вже не новий, але від
того не менш славнозвісний Податковий
кодекс, доцільність створення офшорів в
Україні, валютні спекуляції, а також про
економічні вигоди від навчання в КНЕУ. 

Цікаво було й те, як з такими недитячи-
ми завданнями впоралися наші першо-
курсники. До того ж слід врахувати, що
оцінювали їх люди, яким, як кажуть,
«локшини на вуха не навішаєш». Варто
перерахувати цих поважних людей – чле-

нів журі: доцент кафедри історії та теорії
господарства В. М. Лавриненко, доцент
кафедри регіональної економіки
О. Д. Краєвий, доцент кафедри політич-
ної економії обліково-економічних
факультетів М. А. Михайлюк, старший
викладач кафедри страхування
В. І. Веретнов, викладач кафедри історії
та теорії господарства Ксенія Володими-
рівна Лопух та викладач кафедри фінан-
сові ринки Тетяна Миколаївна Бороден-
ко, студент 4-го курсу Олексій Юхта.

Можна впевнено сказати, що свій «пер-
ший вузівський іспит» учасники турніру

склали на «відмінно». Незалежно від кін-
цевого результату всі команди показали
себе достойно.

Особливої похвали заслуговують
команди-фіналісти. Призові місця вони
розподілили таким чином: 

І місце – команда «Перспектива»,
ІІ місце – команди «Чарвака-локаята» та

«Студенти удачі»,
ІІІ місце – команда «V.V.V».
Тож поздоровляємо усіх переможців та

учасників турніру, дякуємо організато-
рам (а особливо Євгенії Божко та Вадиму
Бичковському) та чекаємо на наступний
турнір. Хто знає, можливо, колись пере-
мога у ньому буде не менш престижною,
ніж перемога у Лізі Чемпіонів для футбо-
лістів. 

Антон Гурін, 
студент 4-го курсу ФЕФ

І ЗНОВУ ТУРНІРІ ЗНОВУ ТУРНІР
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«ПЕРСПЕКТИВА»
Твоя кар’єра

Знайомство зблизька

Високий стрибок назустріч мріїВисокий стрибок назустріч мрії

Із Янголом на плечі…Із Янголом на плечі…

А що, коли не сидіти на місці і взяти все
в свої руки, чи то краще в «ноги», і почати
рухатись у напрямку до успіху не просто
кроками, а великими стрибками? В
цьому випадку приклад можуть показати
успішні і розумні «джампери» – учасники
програми  стажування мобільного опера-
тора life:) «Стрибок у життя:)». Але хто
такі ці загадкові «джампери» і як стати
одним із НИХ? 

«Джампери» – це нова цивілізація, яка
зародилася п’ять років тому та поступово
освоюється на нашій планеті, маючи на
меті зробити наш світ кращим. Перше
покоління «джамперів» було нечислен-
ним, молоді люди трималися переважно

разом і ніхто й не здогадувався про їх
існування. Однак з часом осередок
«Джампу» почав зростати, набираючи
все нових і нових масштабів. Тож вже
третє покоління досягло нових територій

і освоїло простори Києва, Харкова,
Донецька, Львова, Одеси та
Дніпропетровська.

Зовні «джампери» виглядають як зви-
чайні молоді люди віком близько 20
років, навчаються у вищих навчальних
закладах, мають різні захоплення та, як і
кожен землянин, щиро мріють про вели-
ке і світле майбутнє. Проте двічі на тиж-
день у другій половині дня з найвіддале-
ніших куточків своїх міст вони, впевнені
та зосереджені, стікаються в офіси life:),
проходять турнікети бізнес-центрів і
зникають у просторах ліфтів довгих
коридорів. Гублячись у великих навчаль-
них кімнатах, вони пізнають численні
таємниці телекому. І вже ввечері усміх-
нені, радісні і заряджені позитивом юні
«джампери» повертаються до своїх домі-
вок.

Усі «джампери» живуть серед людей,
тож вам може пощастити зустріти одно-
го з них у натовпі в метро, в черзі до мага-
зину або ж на прогулянці в парку. Їх сек-

ретна «зброя» – посмішка-символ :). Уже
давно всі звикли називати його «смай-
лом», однак самі «джампери» вкладають у
нього значно глибший і більший зміст,
ніж просто «смайл». 

«Джамперами» не народжуються, ними
стають – і це аксіома! Для цього потрібно
мати велике бажання та натхнення,
впевнено йти назустріч мрії, мати праг-
нення вчитись новому і головне – не про-
ґавити набір у «лави джамперів» на
наступний рік.

Тож, якщо ви прагнете зробити стри-
бок у вже зовсім нове, доросле життя, не
баріться – реєструйтесь у програмі ста-
жування «Стрибок у життя:)» від
мобільного оператора life:) на офіційному
сайті www.life.com.ua. Однак пам’ятайте,
що шанс стати членом великої дружньої
спільноти випадає не всім, тож успіхів
усім потенційним «джамперам»-2013!

Людмила Стеценко, 
спеціаліст зі зв’язків із громадськістю

«Якщо успіх ще не прийшов, то він великий і йде маленькими крока-
ми», – саме так полюбляє розмірковувати більшість песимістично
налаштованої молоді. При цьому багато хто, не дочекавшись свого
щастя,  просто втрачає віру і завчасно опускає руки. Найгірше, коли
таке відношення стосується навчання, кар’єри та майбутньої робо-
ти. І нічого не вдієш в такому випадку, адже під лежачий камінь вода
не тече!

На початку листопада у конференц-залі І-го
корпусу учасники літературної студії
«Українське слово» кафедри української мови
та літератури та Студентська академічна
рада створили дивовижне свято-зустріч із
відомим українським культурним діячем,
поетом Іваном Малковичем.

Ведучими вечора були Олексій Підгорний та
Анастасія Ращенко. Розпочали поетовою піснею-коляд-
кою, яку виконали студенти
факультету управління персо-
налом та маркетингу Максим
Заприкутенко, Олексій Підгор-
ний, Анастасія Самусенко та
Анна Данилицька.

Звучить пісня, і перед нами
постає картина Святого вечо-
ра, де «Хтось з дитям удвох
Бродить різдвяним садком,
каже дитятку: я – Бог, Трусить
сніжком».

Хто ж такий Іван Малкович?
Звідки він? Де народився, де
хрестився, де його маленька
батьківщина, яка дала світові
цього видатного майстра
слова?

«Де синії гори, де гори
Карпати, Туман в полонинах
пливе…», де запах ялиці памо-
рочить голову, де живуть гуцу-
ли, які дуже люблять свій кві-
тучий край, у травні в родині Антося та Юлії народився
хлопчик – майбутній поет. Іванко зростав серед чудової

карпатської природи, яка вплинула на нього і поєднав-
шись з талантом, вилилася в чудову творчість, надихну-
ла на написання віршів про рідний край, про дитинство,
про кохання.

Іван Малкович закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка. І вже
під час навчання видав першу збірку «Білий камінь».
Після закінчення університету працював редактором
видавництв «Веселка» і «Молодь». Творча наснага не
покидала молодого поета. Було підготовлено до друку
багато гарних видань, а творчих задумів було ще більше.

Щоб здійснити їх, у 1992
році І. Малкович заснував
власне видавництво «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА», яке дало
життя різноманітним,
чудово ілюстрованим дитя-
чим книжкам та книжкам
для дорослих. Просвіт-
ницька видавнича справа
стала його покликанням.

З великим натхненням
читали поезії Івана Малко-
вича студенти університе-
ту Катерина Кузьменко,
Тетяна Шаповал, Марина
Дударєва, Ганна Киричи-
шина, Валентина Грушець-
ка, Анна Антоненко.

Відбувся задушевний діа-
лог митця зі студентами,
під час якого він читав свої
вірші, репрезентував нові,
підготовлені за останнім

словом сучасної поліграфічної науки, видання.
Чарівним акордом зустрічі стала поезія «Із Янголом на

плечі», що прозвучала у виконанні автора:

Краєм світу, уночі,
при Господній, при свічі
хтось бреде собі самотньо 
із янголом на плечі.

Тож з роси Вам і з води, вельмишановний пане Іване!
Нехай янгол-охоронець береже Вас. До нових зустрічей
у КНЕУ!

Н. С. Павловська,
керівник літературної студії
«Українське слово» кафедри

української мови та літератури
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

Історичні розвідки

ПП РР ОО   ЮЮ ВВ ІІ ЛЛ ЕЕ ЇЇ   ТТ АА   ММ УУ ЗЗ ЕЕ ЇЇ   ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЇЇ
З найпершого випуску університетської газе-

ти в ній висвітлюється найцікавіше, що відбува-
ється в стінах закладу. У номері 27 від
21.12.1970 на той час ще «Радянського еконо-
міста» під заголовком «Пишеться історія КІНГу»
було надруковано повідомлення: «Готуючись до
60-річчя нашого інституту, наказом ректора
створена робоча група для написання історії
вузу. Керівник групи – проректор інституту з
наукової роботи професор М. С. Погорєлов.
Майбутня книга ознайомить читача як з мину-
лим інституту, так і з його славним сьогоден-
ням, розповість про підготовку економістів різ-
них напрямків, про діяльність партійної, комсо-
мольської, профспілкової та інших громадських
організацій, про перспективний розвиток вузу.
«Історія КІНГу» буде здана до друку у жовтні
1971 року».

Оскільки історія мене завжди цікавила, то
почала збирати всі газетні матеріали стосовно
цієї тематики. Починаючи з номера за 19 квітня
1971 р., головним редактором Романом
Михайловичем Вечірком в газеті було введено
рубрику «Сторінки історії», що відкривалася
однойменною статтею. Вона починалася з твер-
дження, що інститут веде свою історію з 1906
року, з відкриття вищих комерційних курсів,
розповідала про неодно-
разові зміни назв закла-
ду, а завершувалася
зверненням-проханням
до читачів подавати
матеріали про історію,
окремі періоди розвитку
та про випускників вузу. 

Вирахувавши від вка-
заного року заснування
закладу його вік, здиву-
валася, адже вже й 65-
річчя проминуло, то
може в тому повідомлен-
ні «Пишеться історія
КІНГу» закралася
помилка? Звернулася до
редакції газети, й мені
відповіли коротко, що є
схильні вважати датою
заснування 1912 рік, а є
такі, що відстоюють
думку лічити від 1906
року. Відтоді зрозуміла, що тільки газетних
вирізок «Радянського економіста» недостатньо,
варто шукати в інших джерелах.

Для рубрики «Сторінки історії» у випуску за 1
травня знов редактором газети був підготовле-
ний матеріал «Наші газети», де розповідалося
про «Известия Киевского коммерческого» –
періодичного видання комерційного інституту,
започаткованого у 1909 році. Його редагував
О. О. Русов, і до 1915 (до смерті редактора) світ
побачили 29 випусків, а всього – 33 до 1919 року
включно. З 1929 року вже Інститутом народного
господарства видавалася газета «КИНГОВЕЦ» й
однойменний журнал, а у 1933 році була газета
«За фінансово-банкові кадри», у 1934 р. – «За
якість кадрів». Ясна річ, що віднайти повних
підшивок вказаних газет в інституті не вдалося
як тоді, так і дотепер.

Спецвипуск газети «Радянський економіст»
для абітурієнтів за 21 червня 1971 року під заго-
ловком «Чи знаєте ви, що…» серед інших питань
містив: «…у 1972 році наш інститут святкувати-
ме 60-річчя з дня свого заснування…»

Пізніше в номері від 13 вересня у статті
«Київський комерційний», підписаній: «З мате-
ріалів професора П. І. Пустохода до монографії
«Київський інститут народного господарства»,
було названо дату заснування – 3 червня, бо:
«…саме в цей день 1912 року відбулося затвер-
дження «Положення Київського комерційного
інституту», що надало прав державного вищого
закладу». 

Стало зрозумілим, що встановлення дати
заснування вищого навчального закладу відбу-

лося вольовим, а не науковим підходом. Відомо,
що за правилом істориків датою народження
об’єкту вважають дату першої письмової згадки
про нього. У випадку з нашим інститутом це
правило не спрацювало. На засіданні парткому
при обговоренні цього питання перемогли при-
хильники рішення – не враховувати в історії
закладу шість років. 

Прагнучи знайти достовірну інформацію,
звернулася до О. Д. Малініної, адже вона працю-
вала в інституті і у харківський період, і в ева-
куації в Ташкенті з інститу-
том була, і після повернен-
ня до Києва жила в інсти-
тутському помешканні на
Андріївській-2 на Подолі, і
зведення нового корпусу й
цілого студентського міс-
течка відбувалося на її
очах. І весь час працювала
на такій відповідальній
посаді – зав. учбовим відді-
лом, тобто була в курсі всіх
справ.

Олена Дмитрівна розпо-
віла, що наприкінці 1962
року святкували 50-річчя

інституту, рішен-
ня про це затвер-
джувалося Вченою
радою, його напев-
но можна знайти
навіть в інститут-
ському архіві, або
попитати у
К. Лісничого, саме він тоді як про-
ректор доповідав і вносив пропо-
зицію про дату святкування, зда-
ється, саме він робив офіційний
запит до якогось із архівів.
Невдовзі вдалося прочитати
витяг з протоколу рішення Ради.
У виступі проректора була коро-
тенька довідка про те, що інсти-
тут є правонаступником двох
навчальних закладів – Київського
комерційного та Харківського
комерційного, а ще таке посилан-
ня: 

«Архівна довідка Київського
державного обласного архіву свідчить, що
Київський комерційний інститут був
заснований 12 травня 1908 року на базі
вищих комерційних курсів. У 1912 р. спе-
ціальним урядовим наказом від 7 грудня
інститут одержав права вищого учбового закла-
ду». Завершувався витяг з протоколу словами:
«В 1962 р. минає 50 років з часу заснування
нашого інституту як вищого навчального закла-
ду. Є пропозиція відзначити 50-річчя КІНГу в
грудні цього року». 

Олена Дмитрівна пригадувала, як проходили
урочистості з нагоди ювілею в повній актовій
залі, з привітаннями від учнів підшефної школи,
а до президії були запрошені керівні особи й
високоповажні гості, колишні випускники. До
речі, саме тоді ввели інститутське звання
«Почесний Кінговець», О. Малініна теж отрима-
ла грамоту на підтвердження цього факту, а ще
було вирішено підготувати фото-стенд «Почесні
Кінгівці». А насамкінець Олена Дмитрівна дода-
ла: «…готувалися до святкування й у 1959 році, і
знов-таки виборювалися дві пропозиції: Одна –
святкувати 15-річчя Київського фінансово-еко-
номічного, друга, до неї були прихильні й ми з
Мухіним, що варто включати й харківський
період, і святкувати 25-річчя… Але єдиного
рішення не було. А невдовзі назву нашого інсти-
туту було змінено на КІНГ. Оскільки з такою
назвою заклад був ще у 20-ті роки, то й виявило-
ся, що дату заснування треба знов уточнювати.
А оскільки той КІНГ був не новоствореним, а
перейменованим Київським комерційним, тому
й робили запит до архіву».

Але чому не взяли датою заснування закладу
наведену у тій же архівній довідці дату 12 трав-
ня 1908 р., коли був заснований комерційний? І
хіба той заклад називався інститутом і не був
вищим навчальним закладом? Що за права
надавалися спеціальним указом? І що означало:
створений на базі вищих курсів? І що то за
комерційні курси взагалі… 

У всіх цих питаннях треба було розібратися.
Оскільки ні оригіналу довідки з Київського
обласного архіву, ні «спеціального урядового

наказу від 7 грудня 1912 р.» побачи-
ти не вдалося, то вирішила шукати у
давній періодиці та рідкісних ста-
родруках. До того ж ці питання ціка-
вили не тільки мене, а й багатьох
викладачів з нашого клубу «Дорога-
ми до прекрасного». Домовилися все
знайдене обговорювати на засідан-
нях, висвітлювати в нашій газеті.
Пам’ятаю, з якою зацікавленістю ми
тоді ще у 1972 році розглядали і
стенд «Видатні Кінгівці» і виставку
на честь 60-річчя інституту у залі
засідань парткому, де були випускні
альбоми різних років, старі фотогра-
фії, зйомки з суботників і студент-
ських будзагонів. А ще ми знали, що
планується створити музей історії,
де всі цікавини знайдуть собі місце. І
клубівців запросили сприяти у

пошуках матеріалів для
експозиції.

Невдовзі в щорічній
адресній та довіднико-
вій книзі «Весь Кіевъ» у
розділі «Вищі навчальні
заклади» знайшла
довідку, що починаєть-
ся словами: «Кіевский
коммерческій институ-
тъ, учрежден
проф. М. В. Довнар-
З а п о л ь с к и м ъ … »
Продовження досить
тривалих пошуків від-
бувалося у двох напря-
мах: про комерційний
інститут та про його
фундатора. З енцикло-
педії можна було дізна-
тися, що Митрофан Вік-
торович Довнар-Запо-
льський – це історик
буржуазного спряму-

вання. Саме це тавро пояснює, чому ім’я таке
відоме на початку 20-го століття було примусо-
во забуте на понад сімдесят років. Це вже зараз
можна в Інтернеті знайти багато цікавого про
цю неординарну особистість, а якихось десять
років тому збирала по крихтах. Але це тема зов-
сім іншої розповіді. До речі, й на університет-
ському сайті вміщено чимало із знайденого про
нашого першого ректора. Повернемося знов до
історії закладу та його ювілеїв.

Неабияким везінням було знайти у відділі рід-
кісної книги Національної парламентської бібліо-
теки видання 1910 року «Записка о Киевском
коммерческом институте». Це й було жадане пер-
шоджерело. Написана самим засновником істо-
рія створення вищого закладу від ідеї, яка виник-
ла у 1903 р., і через всі й всілякі перепони та
складнощі до втілення. Звернувшись через київ-
ського Генерал-губернатора прошенієм до
Міністерства торгівлі й промисловості (для якого,
по суті, найпотрібнішими й були випускники з
комерційною освітою) Митрофан Вікторович
писав: «…ходатайствуя об открытии Высших
коммерческих курсов учредитель имеет в виду:
во-первых – ту общественную и государственную
пользу, которую они могут принести, а во-вторых
– необходимость создать из этого учебного заве-
дения не частное, преследующее частные инте-
ресы, а общественное учреждение».

Таким чином точка відліку історії закладу –
від  лютого 1906 р., тобто з дозволу Міністерства
торгівлі й промисловості Росії відкрити під
повну відповідальність професора М. В. Довнар-
Запольського чотирирічні Київські вищі комер-
ційні курси. У травні 1908 р. ці курси були реор-
ганізовані «з вищого соізволєнія» у Комерційний
інститут, хоч Статут інституту був написаний
ще навесні 1907 р. Були затверджені зразки
дипломів для економічного й комерційного від-
ділень. У 1910 році 53 особи (з 229 слухачів най-
першого набору 1906 року) завершили вісім
семестрів навчання. Вищий заклад діяв, його
активно підтримувало (матеріально) Київське
купецьке зібрання на чолі зі старостою
Я. В. Рихертом, міський голова І. М. Дьяков
неодноразово збирав міських та торгово-про-
мислових діячів для рішення питань про мож-
ливу участь у діяльності ККІ.

З  квітня 1910 року інститут став працювати
під егідою «Товариства опіки про вищу комер-
ційну освіту м. Києва», щоб від імені Товариства
здійснювати купівлю потрібних для розширен-
ня приміщень та обладнання, бо ККІ не мав
прав юридичної особи. От саме права юридич-
ної особи й були надані тільки в 1912 році. Про
історію будівель теж можна почитати на універ-
ситетському сайті.

Найперший ювілей інституту мали святкува-
ти у 1916 році. М. В. Довнар-Запольський разом
з Олександром Русовим планували випустити
спеціальний Ювілейний збірник, було розробле-
но структуру й програму збірника. Знахідка
цього архівного документа визначила програму
подальших пошуків. Скільки цікавих пунктів у
змісті – дійсно мало бути висвітлення з усіх боків
навчального,  наукового і культурного життя
викладачів та студентів. Чому не вийшов дру-
ком цей збірник – це зрозуміло: Перша світова
війна, евакуація частини інституту до
Саратова, а там і помер О. Русов, а потім ще
чимало складних обставин склалися так, що
було не до святкування. 

Подальшими розвідками розкрилося, що
наступне проведення ювілею 8 серпня 1931
року, тепер з нагоди 25-річчя, готували з лютого
1929 року. Була створена Центральна ювілейна
комісія, склали звернення до колишніх випус-
кників. Підготовка впродовж двох років перед-
бачала завдяки такому заходу вирішити питан-
ня й матеріальної, й організаційної підтримки
тепер вже закладу з назвою Київський інститут
народного господарства імені Євгенії Бош. 

Але теж не судилося – вже у 1930 розпочалися
серйозні реорганізації, інститут розділили, а
згодом взагалі перевели з Києва.

Вищезгаданий музей історії таки створили,
він проіснував від 90-річчя, що урочисто відмі-
чалося в Жовтневому палаці,  до 95-річчя, яке
вже як і 100- й 105-літній ювілей святкували в
палаці «Україна». У новоствореному в 2009 році
музеї, що за оснащенням більш відповідає вимо-
гам часу, чимало цікавих експонатів. Вже зараз
можна дізнатися про тих, хто очолював заклад у
різні часи, про літературні імена, вписані в істо-
рію. Безумовно, цікаво дізнатися про вчених зі
світовим визнанням, що працювали викладача-
ми. Але хочеться більше бачити експонатів про
культурне й спортивне студентське життя різ-
них десятиліть, про профспілковий рух, що
починався з кас «взаємовспомоществования». І
хочеться, щоб був стенд, що висвітлить у циф-
рах динаміку підготовки економістів за понад
століття, і щоб були повні добірки періодики,
починаючи з перших видань, і щоб були книги
історії закладу, що в різні роки виходили дру-
ком. Та крім зазначеного є превеликий простір
для поповнення знахідками й теперішніх, і май-
бутніх дослідників.

Людмила Рінгіс,
голова правління клубу

«Дорогами до прекрасного»
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Спортивні пристрасті

Вітаємо

Ювілеї

На початку жовтня у спорткомплексі КНЕУ
відбулося спортивне свято. У змаганнях з
шашок взяли участь представники кожного з
дев’яти факультетів. Загальна кількість учас-
ників змагань – 25 чоловік.

Змагання пройшли в напруженій рівній
боротьбі. Скажу відверто, дівчата, які брали
участь у змаганнях, нічим не поступалися
хлопцям. Командні результати всіх команд
такі:

І місце – ФЕАПК;
ІІ місце – ЮФ;
ІІІ місце – КЕФ;
ІV місце – ФЕФ;
V місце – ФЕтаУ;
VІ місце – ОЕФ;
VІІ місце – ФМЕіМ;
VІІІ місце – ФУПтаМ;
ІХ місце – ФІСіТ.
Назвемо поіменно учасників команди-

переможниці (ФЕАПК): перша дошка – Роман
Васюра; друга дошка – Уляна Литвин; запас-
ний – Андрій Бялковский.

На початку листопада відбулися змагання
з шахів у межах ХХХVІІІ Спартакіади КНЕУ
імені Вадима Гетьмана. Змагання пройшли в
спорткомплексі КНЕУ. Участь у змаганнях
взяли 27 спортсменів з усіх факультетів уні-
верситету. На цих змаганнях було виявлено

не тільки переможців, але і збірну університе-
ту серед студентів, яка візьме участь у ново-
річному турнірі з шахів зі збірною командою
викладачів КНЕУ (турнір відбудеться у груд-
ні). Було цікаво судити команди і спостерігати
за боротьбою студентів, де ніхто не хотів
поступатися жодним пішаком. Хотів би
зазначити, що ігри пройшли без інцидентів
та травм. Підсумок змагань:

І місце – ФЕтаУ;
ІІ місце – ФЕАПК;
ІІІ місце – КЕФ;
ІV місце – ЮФ;
V місце – ФЕФ;
VІ місце – ФМЕіМ;
VІІ місце – ОЕФ;
VІІІ місце – ФУПтаМ;
ІХ місце – ФІСіТ.
Склад команди-переможниці (ФЕтаУ):

перша дошка – Олексій Шах; друга дошка  –
Артем Рудницький.

Вітаємо переможців та призерів змагань.
Бажаємо студентам не тільки добре грати у
шахи та шашки, але так і навчатися.

Валентин Сліпуха, 
суддя міжнародної категорії, 

головний суддя змагань

Підсумки інтелектуальних ігор 
серед студентів 

На початку листопада у фізкультурно-спор-
тивному комплексі «Економіст» відбулися зма-
гання XXXVIII Спартакіади КНЕУ серед студен-
тів з дартсу. У цьому заході брали участь
команди КЕФ, ОЕФ, ФМЕіМ, ФЕтаУ, ФЕАПК,
ФЕФ, ФІСіТ, ФУПтаМ та ЮФ.

Хотілося б стисло розповісти про цю цікаву
гру і про її можливий вплив на стан здоров’я
людини. Здається, дартс – дуже проста і неви-
баглива гра, яка навряд чи здатна серйозно
вплинути на здоров’я людини. Однак сьогодні
увага до дартсу стає більш пильною, оскільки
було встановлено декілька цікавих фактів. За
спостереженням лікарів, така проста гра як
дартс приносить значну користь. По-перше,
взяти до рук дротики і встати перед обмежу-
вальною лінією та мішенню можуть люди різ-
ного віку та фізичного стану. По-друге, пози-
тивні емоції, які викликає у людини гра в
дартс, допомагають зняти психологічне наван-
таження, знизити ризик виникнення нервово-
го напруження, підвищити психологічну рези-
стентність до стресових ситуацій різного
характеру дії. Забезпечуючи позитивний емо-
ційний стан та рівновагу, сама гра передбачає
постійний необтяжливий і простий рух, що дає
можливість гравцям не тільки  покращити
рівень координаційних здібностей, але й підви-

щити швидкісну реакцію, розподіл уваги, робо-
ту серцево-судинної системи і дихання, пруж-
ність окремих м’язових груп. Навіть людина,
що вперше бере участь у грі, разом із засвоєн-
ням відповідних рухових умінь та навичок,
отримує відчуття свободи і впевненості.

Щодо результатів проведених змагань, слід
зазначити, що загальна чисельність студентів,
які взяли участь у Спартакіаді з дартсу, стано-
вила 27 осіб. До складу кожної команди увійш-
ли три гравці, які протягом трьох годин нама-
галися здобути перемогу. В результаті цієї
боротьби місця розподілилися таким чином:
перше місце посіла команда фінансово-еконо-
мічного факультету у складі Євгенія Мечеті,
Антона Голубничого та Юрія Паука. Друге
місце виборола команда юридичного факуль-
тету у складі Сергія Русинова, Володимира
Нагирняка і Дмитра Торгунакова. А третє місце
зайняла команда факультету економіки аграр-
но-промислового комплексу у складі Дениса
Пухняка, Романа Васюри, Дениса Присенка.

Особиста подяка В. П. Бацунову за допомогу
в організації та проведенні змагань з дартсу
серед студентів КНЕУ.

М. М. Рачок, 
головний суддя змагань

XXXVII I  XXXVII I  спартакіада КНЕУ серед спартакіада КНЕУ серед 
студентів з  дартсустудентів з  дартсу

Олена Михайлівна Котикова працює в нашому університеті з
1999 року.

Випускниця Київського державного інституту театрального
мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, завідувала деякий час
постановчою частиною кафедри режисури цього інституту,
потім працювала старшим науковим співробітником лабораторії
науково-педагогічної інформації Інституту психології імені 
Г. С. Костюка АПН України. Працюючи на кафедрі педагогіки та
психології КНЕУ, Олена Михайлівна оволоділа високопрофесій-
ною викладацькою майстерністю, успішно справлялася з
обов’язками заступника завідувача кафедри з наукової роботи. 

Коло наукових інтересів (напрямки наукових досліджень) –
особливості професійного інтелекту, формування у студентів
здатності до фасилітуючого викладання, ігрові методи навчан-
ня, експериментальна психологія, дослідження питань психоло-

го-педагогічної підготовки майбутніх юристів, психолого-педагогічна термінологія
українською та англійською.

Викладає навчальні дисципліни: «Психологія та педагогіка», «Юридична психологія».
У списку її наукових та навчально-методичних праць більше ста друкованих робіт. У

2010 році вийшла друком монографія «Практико-зорієнтована психолого-педагогічна
підготовка майбутніх юристів».

У 2012 році вона успішно захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-мето-
дичні основи психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів».

Професіоналізм Олени Михайлівни, багаторічна, послідовна та наполеглива праця зро-
били вагомий внесок у розвиток нашої кафедри та забезпечили їй повагу серед колег.

Наша ювілярка неординарна особистість, яка має зовнішню та внутрішню красу, гли-
бокий  та яскравий внутрішній світ.

Вона наділена мудрістю, талантом педагогічним та поетичним.

Поетичну обдарованість Олени Михайлівни засвідчує її авторство у двох збірниках
КНЕУ «Багатобарвне літо» та «Вітрила натхнення», в яких надруковано кілька десятків
віршів.

У них відображені її думки про нашу Альма-матер, власне бачення світу та проблем, з
якими стикається кожна людина.

Ви є для нас, шановна Олено Михайлівно, справжньою поетичною Музою!
Життя – це завжди самобутня мелодія. Тож нехай звучить Ваша мелодія і благослов-

ляє доля в щасті та здоров’ї, а у Вашу родину приходить лише радість, любов та віра у
сповнення заповітних мрій та сподівань на щасливе майбутнє. Бажаємо Вам залиша-
тись такою ж молодою та чарівною, органічно поєднуючи витонченість і жіночність з
високим професіоналізмом і високими якостями особистості, якій притаманні ціле-
спрямованість, витримка та широкий кругозір.

Нехай Ваша плідна праця, завдяки якій багато речей знаходять в житті свій сенс,
буде щедрою на життєдайні плоди, повагу та любов, а Ваша творча енергія і життєлюб-
ність, організаторський талант, відданість науці і надалі плідно слугують нашій кафед-
рі. Ви можете досягти всього, чого побажаєте: найсміливіших висот, найнеймовірніших
цілей.

Колектив кафедри педагогіки та психології та друзі з клубу «Дорогами до прекрасного»

Шановну Олену Михайлівну Котикову, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та
психології вітаємо з ювілеєм!

Оглянуть світ від краю і до краю,
Плекать багатство рідної землі – 
Ви все на світі можете, ми знаєм,
І Вами ми пишаємось усі.
Любим ми красу Вашу звабливу,
Величну ходу, непоквапливу.
Сумирні й самостійні Ви,

В думках та вчинках вільні Ви,
У Вас є вдача вірна,
У Вас є віра сильна.
Педагогіка – то добра справа,
Ви прагнете високої мети,
Усім Вашим талантам слава,
І будьте серцем вірні їм завжди!
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