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Свята різд-
вяного циклу розпочи-

наються ще 2 січня в день
Гната. Дівчата ретельно при-

бирали оселю та готували різнома-
нітне святкове спорядження —

“Павучки”, “Їжачки”, “Дідух”. До 4 січня,
дня Анастасії, оселя повинна бути святково
прибрана. Саме в цей день заготовляють
сировину для приготування майбутньої
святкової вечері. Нерідко на Анастасію коло-
ли свиню, тобто проводили “свіжину”. І,
нарешті, — кульмінація свята — Святвечір,
або ж Багата кутя (6 січня). За традицією
кожен член родини в цей вечір повинен бути
вдома, причому не можна спізнюватись до
святкового столу, бо будеш весь рік блука-
ти. Під час цієї вечері не можна виходити
з-за столу та голосно розмовляти.

Святковий стіл повинен вражати
своїм різноманіттям, але не треба
забувати, що ще триває піст, тому
любителям чарки доведеться
трохи зачекати. Найголов-
нішою стравою на столі цього
вечора є, безумовно, кутя.
Рецептів її приготування існує
декілька. Різдвяна кутя готу-
ється з пшениці, меду, горіхів та ін.
Протягом всіх свят, аж до
Хрещення, кутя повинна стояти на

найпочеснішому місці в Вашій
оселі. Прийнято на Багату кутю

поминати душі померлих родичів.
Після закінчення вечері діти несли
обід до своїх хрещених, дорослі готувалися до
вечірньої церковної служби. Лише дівчатам, які
завжди хочуть дізнатися про свою долю, не
було спокою. Серед способів існує такий, дещо
дивовижний зараз: треба помити посуд, а
потім, взявши чисту тарілку, вибігти на
вулицю і почати стукати по ній ложкою —
з якої сторони озветься собака, з тої і буде
наречений.

Поступово закінчується вечір і наступає
чарівна різдвяна ніч, під час якої не можна
спати, бо все щастя проспиш. Проте навіть
при великому бажанні заснути просто

неможливо — церковні дзвони, ватаги
колядників створюють урочисто-

святкову гаму звуків. Обряд коляду-
вання досить давній — він походить
іще з дохристиянських часів, коли
наші пращури вшановували Сонце
святом Коляди. Найбільше серед
колядників зустрічаються діти, і
це зрозуміло. Колядувати і захо-
дити першими до оселі господаря
в день Різдва можна лише хлоп-
цям, які, згідно із звичаєм,
несуть в домівку мир та спокій.

Дорогі друзі! Дорогі друзі! 
Від щирогоВід щирого серцясерця вітаю вас з вітаю вас з 

наступаючими святами наступаючими святами 
Нового року та Різдва Христового!Нового року та Різдва Христового!

Рік, який минає, був щедрим на яскраві події, які мали неабиякий вплив на життя нашого колективу.
Зроблено чимало доброго, гарного, корисного. Я впевнений, КНЕУ – наш спільний дім. І лише завдячуючи
спільним зусиллям університет  є потужним навчальним закладом  з оригінальними традиціями, уні-
кальною історією, з неабияким прагненням до скорення нових вершин, з бажанням бути одним з найкра-
щих вузів нашої держави. Не варто зупинятись на досягнутому, потрібен постійний рух вперед, задля
вдосконалення тієї системи освіти, яка відповідатиме найсучаснішим потребам суспільства.

Новорічні свята — це «домашні» свята. Вони завжди приносять із собою нові надії. Кожному з нас
хочеться вірити, що в новому році нас чекають  зміни на краще, а заповітні  мрії й сподівання неодмінно
збудуться.

Бажаю вам здоров’я, розуміння, любові рідних і близьких, душевного тепла й комфорту. Нехай ваш новий
рік буде мирним, добрим та радісним.

Ректор, академік Анатолій Павленко

Йде землею Коляда...

Свято
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«Молодість. Досвід. Успіх», — саме під таким девізом в престижному палаці
«Україна» пройшла урочиста  зустріч випускників КНЕУ з нагоди поважного ювілею
105-ої річниці університету. Це святкове дійство зібрало викладачів, студентів різ-
них років навчання, науковців, державних діячів.
У почесній Президії шановане зібрання вітали ректор КНЕУ, Герой України, акаде-
мік Анатолій Павленко; заступник керівника апарату Верховної Ради України
Володимир Яловий, завідувач сектором моніторингу соціально-трудових відносин
Кабінету Міністрів України Олег Дрозд, Перший заступник Міністра освіти і
науки, молоді та спорту Петро Куліков, президент Національної академії педаго-
гічних наук України Василь Кремень, голова Наглядової ради КНЕУ, академік 
НАН України Валерій Смолій та інші. Про головуюче місце у підготовці фахівців-
професіоналів у сфері економічної науки у своїх вітальних листах відзначили
Президент України Віктор Янукович, Голова Верховної Ради України Володимир
Литвин, Прем’єр-міністр України Микола Азаров. З привітаннями особисто при-
були закордонні освітяни-партнери КНЕУ, та представники посольств. Ректори
закордонних університетів Польщі, Китаю, Білорусі, Австрії, Шотландії, Франції
надіслали вітальні листи.
З нагоди свята Почесними грамотами та Подяками Кабінету Міністрів України
були відзначені кращі співробітники КНЕУ та найуспішніші студенти.
Продовження свята було особливо яскравим.

Двогодинна концертна програма, підготовлена Центром культури і мистецтв
КНЕУ на сцені НП «Україна», розкрила багатогранний творчий потенціал духовної
культури студентів нашого університету.

Справжньою окрасою стала участь Державного академічного естрадно-сим-
фонічного оркестру України, художнім керівником якого є Микола Лисенко.

В концерті брало участь близько 150 учасників.
Розпочався концерт у найкращих традиціях урочистих програм. Вокально-

хореографічна композиція «Українське мереживо» була підготовлена учасниками
вокально-хорової студії (керівник – Оксана Кельц), хореографічної студії (керів-
ник – Антон Тритініченко). За диригентським пультом – кандидат педагогічних
наук, магістр естради, лауреат міжнародних конкурсів, директор Центру культури
і мистецтв – Дана Ростиславівна Бабіч.

У супроводі оркестру співали не тільки студенти, а й викладачі. Призер 2-го
Міжнародного конкурсу оперних співаків ім. Соломії Крушельницької, півфіналіст
Міжнародного конкурсу «Вердіївські голоси» в Італії, учасник Міжнародного опер-
ного фестивалю ім. Маріан Андерсен в Сполучених Штатах Америки, автор збірки
віршів та віршованих дитячих казок, доктор економічних наук, професор вищої
математики Тетяна Володимирівна Блудова виконала романс «Сантуцци» з опери
Масканьї «Сільська  чеснота».

Також серед учасників концерту, які співали у супроводі оркестру, були сту-
денти Олексій Хілько (юридичний факультет), Ірина Подоляк (факультет міжна-
родної економіки і менеджменту), аспірантка юридичного факультету Надія
Новоселова. У їхньому виконанні прозвучали арії з опер та оперет.

Ансамбль бальної хореографії Центру культури і мистецтв виконав ліричний
вальс та запальну самбу.

Той, хто пам’ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого, адже
пам’ять і знання дають змогу зберегти зв’язок поколінь, знайти своє коріння та
гідне місце в житті. Саме тому у програмі концерту звучали як українські народні
пісні, так і пісні українських композиторів, які на сьогоднішній день стали загаль-
новідомими й улюбленими. Так, Аліса Кренців (КЕФ) виконала пісню Володимира
Вірменича «Чорнобривці», Тетяна Конько (ОЕФ) – українську народну пісню «Сива
зозуленька», Анатолій Рогальський (ФУПтаМ) та Андрій Пантюх (КЕФ) – «Їду собі
та й думаю».

В концертній програмі брав участь вже відомий в університеті колектив –
інструментальний ансамбль «Віртуози КНЕУ», інструментальний склад якого є
єдиним у Києві (скрипки, саксофон, фортепіано, гітари, ударні інструменти).
Художнім керівником ансамблю є Дана Ростиславівна Бабіч, керівниками груп –
Марина Єрченко, Сергій Міщенко, Андрій Щудло. У їх виконанні прозвучала чарів-
на мелодія «Опале листя» Жозефа Косма. А хореографічна пара (Ольга
Фастовець – КЕФ та Андрій Михайлов – ОЕФ) – вразила глядачів своєю профе-
сійною майстерністю.

Переможці вокального конкурсу-фестивалю «Пісенна феєрія» вражали слуха-
чів барвистими тембрами голосів (Дар’я Плюсніна – КЕФ, Ірина Артеменко –
ФЕтаУ).

Спортивна хореографія була представлена студентами різних факультетів:
«Бурлеск» — керівник Людмила Пучініна, «Хіп-хоп» — керівник Анна Панченко,
«Чарлідінг» — керівник Тетяна Камендровська.

На будь-якому святі присутні гості. Народний ансамбль класичного балету
«Просвіт» від Міжнародного Центру культури і мистецтв федерації профспілок
України виконав «Неаполітанський танок» з балету П. І. Чайковського «Лебедине
озеро», а студенти Київського національного університету культури і мистецтв –
хореографічну композицію «Слов’янські мотиви».

Фінал концерту – вокально-хореографічна композиція «Всі разом», у виконан-
ні якої брало участь близько ста студентів дев’яти факультетів. 

Ведучими програми були :
Ганна Супрович (випускниця ОЕФ), Наталія Мельникова (ФУПтаМ), Ольга

Левченко (ФМЕіМ), Максим Вишинський (ФМЕіМ), Дмитро Козачок (ФМЕіМ),
Олександр Скічко (ФМЕіМ).

Режисери-постановники – директор ЦКМ Дана Ростиславівна Бабіч, художній
керівник ЦКМ Олег Володимирович Гаращенко.

Особлива подяка:
- Державному академічному естрадно-симфонічному оркестру України;
- Первинній профспілковій організації студентів та аспірантів КНЕУ, а саме –

Катерині Рапуті за допомогу в організаційній роботі під час підготовки та прове-
денні урочистого концерту;

- співробітникам НП «Україна» за технічну допомогу;
- студентам КНЕУ, які брали участь у підготовці концерту та самовіддано пра-

цювали на сцені НП «Україна», як справжні професіонали.

VV II VVAA TT   AACCAA DD EEMMII AA ,,   
VV II VV AATT   PPRR OOFF EESS SS OORR EE!!

Грудень-Січень 2011-2012
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Ювілей

Нещодавно кафедра маркетингу святкувала свій 45-річ-
ний ювілей. За цей майже півсторічний період зроблено
чимало важливих справ, досягнуто багато високих
результатів, підготовлено велику кількість фахівців.
Проте останніх 30 років життя кафедри нерозривно
пов’язане з іменем її завідувача – Героя України,
Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка
АПН України, доктора економічних наук, професора
Анатолія Федоровича Павленка.

Напевно, якщо говорити про історію, то 30 років – це
не так вже й багато. Проте цей період для нашого сус-
пільства ознаменувався істотними соціально-економіч-
ними перетвореннями, суттєвими трансформаційними

процесами. А як відомо, вища школа завжди повинна адекватно реагувати на виклики
часу, готуючи спеціалістів з урахуванням потреб конкретної економічної системи. 

Відтак, 30 років тому вітчизняна економіка базувалася на принципах планової еко-
номіки, де надзвичайно важлива роль відводилася сферам матеріально-технічного
постачання підприємств різних галузей народного господарства та організації ефек-
тивної системи розподілу. У той час кафедра економіки матеріально-технічного
постачання (як вона тоді називалася) готувала фахівців, які здатні були вирішувати ці
питання як на рівні крупних промислових підприємств, постачальницько-збутових
організацій, так і на рівні державних органів управління системи Держплану.

Однак наприкінці ХХ ст. вітчизняна економіка перейшла у стан важливих систем-
них перетворень, пов’язаних із побудовою ринкових механізмів господарювання.
Постала надзвичайно гостра потреба у підготовці кваліфікованих фахівців, здатних
працювати в умовах ринкової нестабільності, які повинні поєднувати глибокі загаль-
ноекономічні знання зі здатністю їх творчого застосування на практиці задля вирі-
шення широкого кола задач управлінського характеру. Фактично йшлося про необ-
хідність створення нових бізнесових формацій та управлінських структур, зорієнтова-
них на задоволення потреб споживачів в умовах вільної конкуренції. Такою новою
філософією ведення бізнесу виступив маркетинг.

І кафедра взялася за вирішення такого надзвичайно складного завдання, здійс-
нивши перший набір на спеціальність «Маркетинг» вже у 1991 році. Напевно, не
потрібно зайвий раз говорити про те, що це потребувало від неї у надзвичайно стис-
лі терміни розробити принципово нові робочі навчальні програми нових на той час
дисциплін, аналогів яким не існувало у вітчизняній вищій школі, запропонувати нові
підходи та методи їх викладання, які відповідали особливостям фахового спрямуван-
ня майбутніх маркетологів, тощо. Усі ці завдання колектив кафедри під керівництвом
А. Ф. Павленка успішно виконав, перетворившись на колиску вітчизняного маркетин-
гу. За цей час нами підготовлено тисячі випускників, які працюють у різних сферах віт-
чизняної економіки, піклуючись про задоволення потреб споживачів і будуючи клієнт-
орієнтовані системи управління підприємствами, установами, організаціями. Усе це
сприяло піднесенню іміджу та визнанню вагомих здобутків не лише школи маркетин-
гу КНЕУ, а і вітчизняного маркетингу загалом. Ще одним підтвердженням цьому слу-
гувало нещодавнє присудження колективу авторів кафедри у складі професора А.
Ф. Павленка, професора А. В. Войчака, професора В. Я. Кардаша Державної премії
України в галузі науки і техніки 2011 року за цикл підручників з маркетингу, виданих за
період 1997-2006 рр.

Спрямовуючи погляди у майбутнє, можна бути глибоко переконаним, що плеяда
яскравих викладачів кафедри маркетингу під керівництвом А. Ф. Павленка і надалі
працюватиме над підготовкою висококласних маркетологів. Сьогодні на порядку ден-
ному постають не менш важливі завдання впровадження інноваційних форм та мето-
дів навчання дисциплінам фахової підготовки, створення максимальних умов для
формування креативного способу ділового мислення майбутніх маркетологів,
нестандартного застосування набутих ними знань, вмінь та навичок для  вирішення
нових управлінських задач, залучення студентів до наукової роботи кафедри та ін.
Сьогодні можна з упевненістю сказати, що це сприятиме як посиленню конкурентос-
проможності вітчизняної вищої школи у сучасному освітньому просторі, так і конку-
рентоспроможності маркетологів КНЕУ на ринку праці.

З повагою,
колектив кафедри маркетингу

КАФЕДРІ МАРКЕТИНГУ — 45!КАФЕДРІ МАРКЕТИНГУ — 45!

Фотоколаж підготував А. Гурін, студент 3-го курсу ФЕФ
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Під такою темою на початку грудня в кон-
ференц-залі КНЕУ відбувся семінар, організо-
ваний Молодіжним клубом економічних дис-
кусій. 

Цей захід був пер-
шим із низки заплано-
ваних наукових семіна-
рів, що пройдуть впро-
довж 2011-2012 навча-
льного року в КНЕУ з
метою більш чітко та

якісно зрозуміти наукову складову в навчальному процесі сту-
дента. Оскільки наука є невід’ємним елементом кожного універ-
ситету, команда Наукового студентського товариства спільно з
кандидатом філософських наук, доцентом кафедри філософії
Сергієм Івановичем Присухіним вирішили надати студентам
можливість пізнати всі її аспекти. Зокрема, зрозуміти феномен
науки, використання логіки та інтуїції в науковому пошуку, мето-
ди наукових досліджень, тактику правильного написання тез і
статей, викладу своїх думок в есе та рефератах, відмінного напи-

сання дипломної роботи тощо. Завданням цих заходів є не тільки ознайомити студентів із науко-
вим процесом, а й навчити кожного охочого без абиякого страху висловлювати свою наукову
думку.

Сергій Іванович Присухін – автор численних наукових праць і є одним з основоположників
сучасної наукової методології в багатьох університетах. Крім цього, він є неординарним лекто-

ром, креативні прийоми викладання якого знають більшість студентів
нашого університету.

Впродовж першого наукового семінару було обговорено чимало
цікавих тем щодо науки та її місця в сучасному світі, структури науки,
емпіричного та теоретичного рівнів пізнання, динаміки розвитку та
кризи сучасної науки. В заході взяли участь не тільки студенти та
викладачі нашого університету, а й студенти економічного факультету
Державного економіко-технологічного університету транспорту. Ця
практика стає хорошою традицією в співпраці між науковими това-
риствами вузів Києва. Інформацію про чергові семінари, а також інші
наукові заходи можна знайти на сайті НСТ КНЕУ
(http://nst.kneu.kiev.ua), або на офіційній сторінці НСТ на сайті універ-
ситету. Бажаємо цікавих тем!  

Володимир Фридель, керівник
Молодіжного клубу економічних дискусій КНЕУ

Організаторами ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції були: Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України,
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана», Інститут зако-
нодавства Верховної Ради України,
Фінансовий університет при Уряді Російської
Федерації (м. Москва),
НДУ «Бєлгородський
державний університет»
(Російська Федерація),
Білоруський державний
університет (м. Мінськ),
Міжнародний інститут
бізнес-освіти Київського
національного економіч-
ного університету імені
Вадима Гетьмана. У її
роботі взяли участь 189
провідних науковців,
керівників державних і
регіональних органів
управління, викладачів та молодих учених з
16 областей України, а також 28 представників
наукових шкіл Російської Федерації (Москва,
Санкт-Петербург, Бєлгород), Білорусі (Мінськ,
Гомель, Гродно), Казахстану (Алмати),
Придністровської Молдовської Республіки
(Тирасполь), Швейцарії та Китайської
Народної Республіки. 

Відкривав конференцію доктор економіч-
них наук, професор, академік АПН України,
Герой України, ректор ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» Анатолій Федорович Павленко, який
привітав учасників з початком роботи та від-
значив особливу актуальність наукових дослі-
джень регіонально-просторового розвитку
суспільства в сучасних умовах глобалізації та
регіоналізації.

На конференції представники різних науко-
вих шкіл та спеціальностей, які досліджують
проблеми регіонального розвитку, розглянули
широкий спектр актуальних проблем регіо-
нально-просторової організації економіки,
розвитку соціально-економічних потенціалів

регіонів, державної регіональної економічної
політики. У доповідях учасники значну увагу
присвятили багатьом аспектам креативного
розвитку України, проблемам формування
наукового потенціалу України, забезпеченню
інноваційного розвитку та управлінню конку-
рентоспроможністю її регіонів, регіональним
екологічним проблемам та механізму управ-

ління природо-
к о р и с т у в а н -
ням. 

На пленар-
ному засіданні
виступила заві-
дувач кафедри
рег іональної
е к о н о м і к и
К и ї в с ь к о г о
національного
економічного
університету
імені Вадима
Г е т ь м а н а

Олександра Володимирівна Ольшанська з
доповіддю «Розвиток методології регіонально-
просторової організації господарства в науко-
вих дослідженнях кафедри регіональної еконо-
міки», у якій проаналізувала основні етапи ста-
новлення методологічних основ регіонально-
просторової організації економіки, визначив-
ши основні проблеми диференціації економіч-
ного простору України та створення ефектив-
ної регіонально-просторової моделі господар-
ства. Теоретико-методологічним проблемам
регіонально-просторового розвитку присвя-
тив свій виступ доктор географічних наук, про-
фесор кафедри регіональної економіки
Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана Микола
Іванович Фащевський. Завідувач кафедри
європейської інтеграції, доктор економічних
наук, професор Віктор Іванович Чужиков зупи-
нився на сучасних глобальних економічних
теоріях регіонального розвитку. Про різні
аспекти стратегії інноваційного розвитку еко-
номіки регіонів йшлося в доповідях доктора
економічних наук, професора, заступника

декана економічного факультету Білоруського
державного університету Степана
Степановича Полоніка; доктора економічних
наук, професора кафедри міжнародної еконо-
міки Національного технічного університету
України «КПІ» Дмитра Миколайовича Стеченка;
кандидата економічних наук, професора, заві-
дувача кафедри управління персоналом і
регіональної економіки Тернопільського націо-
нального економічного університету Євгена
Петровича Качана; кандидата еконо-
мічних наук, доцента, заступника заві-
дувача кафедри регіональної економіки
і природокористування Санкт-
Петербурзького державного універси-
тету економіки і фінансів Надії
Борисівни Бєляєвої, доктора економіч-
них наук, професора, завідувача
кафедри регіональної економіки та
екології Одеського державного еконо-
мічного університету Василя
Федоровича Семенова та інших учених
з України, Російської Федерації,
Республіки Білорусь, Казахстану та
Придніпровської Молдовської
Республіки.

У доповідях учасників конференції
були висвітлені різні аспекти теоретичних,
методологічних і методичних проблем регіо-
нально-просторової організації економіки,
окреслені перспективні напрямки її оптимізації
в контексті завдань забезпечення стабільного
розвитку української економіки, проаналізова-
ні проблеми та перспективи науково-технічно-
го розвитку регіонів, раціонального викорис-
тання природних ресурсів та збереження
довкілля, формування наукових засад сталого
розвитку територій, обґрунтовані механізми
державного управління соціально-економічни-
ми процесами на регіональному рівні, забез-
печення шляхів відновлення економічного

потенціалу депресивних територій,
розвитку місцевого самоврядування.

Наукове розуміння сучасних тен-
денцій регіонально-просторового роз-
витку має не лише важливе наукове,
але й практичне значення для форму-
вання світогляду студентів вищих
навчальних закладів – майбутніх
фахівців-економістів. Це сприятиме
поглибленню фундаментальної та
професійної підготовки бакалаврів з
економіки, допоможе сформувати у
студентів цілісне уявлення про законо-
мірності та особливості просторового
розвитку економіки, управління регіо-
нальним соціально-економічним роз-
витком, набути необхідних компетен-

цій у науковому аналізі регіонально-просторо-
вої організації господарства, моделюванні та
прогнозуванні соціально-економічної та еколо-
гічної ситуації в регіонах.

Результати наукових досліджень, пред-
ставлені в матеріалах конференції, можуть
бути використані центральними органами
виконавчої влади, органами регіонального
управління та місцевого самоврядування для

розроблення економічної стратегії розвитку
регіонів, обґрунтування комплексу заходів
щодо розв’язання нагальних соціально-еконо-
мічних проблем і досягнення сталого економіч-
ного розвитку країни та її регіонів, підготовки
наукових та практичних рекомендацій для еко-
лого-економічної безпеки регіонів України.

Обмін думками між учасниками конферен-
ції засвідчив ретельність її  організації та  висо-
кий науковий  рівень проведення. 

І. В. Білоконь, відповідальний секретар
оргкомітету конференції

ЛЛ ооггііккаа  тт аа   ммее ттооддооллооггіі яя   ннааууккоовв ооггоо  ддоосслл іі дджжеенннняя   

ААкктт ууаа лльь нн іі   пп ррооббллее ммии   рреегг іі оонн аа лльь нноо ггоо
рроо ззввии ттккуу   УУккрраа їїнн ии

На початку грудня відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи», присвячена 
105-ій річниці заснування Київського національного економічного університе-
ту імені Вадима Гетьмана та 60-річчю кафедри регіональної економіки. За
круглим столом зібралися представники більше 65 вищих навчальних закла-
дів, організацій та установ України, Росії, Білорусі, Казахстану,
Придністровської Молдовської Республіки, Швейцарії та Китайської
Народної Республіки
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В сучасному глобалізованому світі проблеми роз-
витку агропромислового виробництва набува-
ють особливої уваги. На весь зріст постають
питання продовольчого забезпечення населення
та економічної доступності продовольства,
збереження та відтворення продуктивних сил
сільської економіки, сільських територій.

Кафедра економіки агропромислових форму-
вань в першій половині листопада провела
Міжнародну науково-методичну конференцію на
досить актуальну тему сучасності: «Організаційно-
правові форми агропромислових формувань: стан,
перспективи та вплив на розвиток сільських тери-
торій».

В роботі конференції взяли участь представни-
ки з відомих українських вищих навчальних закла-
дів  Полтави, Дніпропетровська, Львова, Харкова,
Житомира та багатьох інших міст. На конференції
виступили також представники зарубіжних універ-
ситетів з Білорусії, Сполучених Штатів Америки,
Німеччини, Латвії. Слід особливо наголосити, що
іноземні колеги виступали з доповідями, ділилися
власними думками з приводу піднятих проблемних
питань та пропонували власне бачення щодо їх
розв’язання, брали активну участь в обговореннях,
з цікавістю слухали виступи вітчизняних науковців.
А це вже дає підстави з впевненістю заявити, що
міжнародний діалог на конференції відбувся і був
досить продуктивним.

Варто також відзначити високу активність сту-
дентів, які не залишилися байдужими до цього
заходу та отримали можливість зрозуміти позицію
зарубіжних гостей щодо піднятих проблем. 

Конференцію відкрив ректор університету ака-

демік А. Ф. Павленко, який не лише привітав учас-
ників конференції від імені ректорату, а й висловив
своє бачення даної проблеми та значення її
розв’язання в інтересах розвитку національної еко-
номіки України.

Пленарне засідання розпочав завідувач кафед-
ри економіки агропромислових формувань Сергій
Іванович Дем’яненко, який виступив з доповіддю
про організаційно-правові трансформації аграрних
підприємств та їх вплив на розвиток сільських тери-

торій. Згодом із доповідями виступили
Л. П. Козаченко, Президент ВГО «Українська аграр-
на конфедерація»; Себастьян Лакнер з університе-
ту Георга Августа в м. Геттинген, який проінформу-
вав про практику ведення органічного землероб-
ства в Німеччині, а Оксана Лодова, яка представля-
ла в Україні Академію Громадської адміністрації
при Президентові Республіки Білорусь, разом зі
своїм колегою Віліамом Мейєрсом (професором
Університету штату Місурі) представила їх спільний
проект щодо дослідження сільського ринку праці на
основі сільської диверсифікації. 

Після нетривалої перерви продовження конфе-
ренції було не менш цікавим та насиченим яскрави-
ми та ємними доповідями. Так, Річард Бейлок, який
працює на українському проекті «Агро-інвест», роз-
повів про «болюче» земельне питання та про асо-
ціації власників землі; гостя з Латвії Гуна Салпутра,
яка співпрацює з викладачем кафедри економіки
АПФ Оксаною Головнею, виклала питання моделю-
вання сільського господарства України (на основі
системи AGMEMOD). Не менш цікавими та вкрай
актуальними були доповіді академіка 
УААН В. Г. Андрійчука, який повідав про методоло-
гію формування прибутку до оподаткування в умо-
вах дії податкового кодексу України, а О. Ю. Ничи-
порук – кандидат економічних наук та доцент
кафедри економіки агропромислових формувань,
пролив світло на питання сучасного стану розвитку
агрохолдингів в Україні. Насамкінець, декан
факультету М. М. Коцупатрий наче підвів риску,
закінчивши пленарне засідання доповіддю про
особливості побудови обліку та звітності в аграрно-
промислових підприємствах та агрохолдингах
України відповідно до чинного законодавства.

Після такого напруженого графіку роботи на
всіх чекав смачний та ситний обід в українському
стилі та продовження роботи в трьох різних секціях.
Секція І об’єднала тих, хто цікавиться питаннями
формування, функціонування та перспектив роз-
витку нового типу агропромислових формувань та
економічних відносин на селі; ІІ-га секція торкалася
практичних аспектів управління операційною та
інвестиційною діяльністю агропромислових фор-
мувань, а в ІІІ-й секції обговорювалися питання
об’єктивного обліку, дієвого аналізу та контролю в
агропромислових формуваннях. 

Робота на секціях була жвавою з елементами
дискусії, оскільки саме тут брали участь фахівці,
теоретики та практики агропромислового вироб-
ництва. Цим і можна пояснити, що  регламент кон-
ференції був дещо порушений в бік затримки, що
одначе не могло не радувати, оскільки показало
високу зацікавленість аудиторії в тому, що відбува-
лося на секціях та пленарних засіданнях.

Після підбиття підсумків та урочистого завер-
шального слова учасники перейшли й до неофіцій-
ної частини, яка супроводжувалась активним спіл-
куванням у невимушеній атмосфері дружності та
доброзичливості.

На завершення цієї інформації хочу нагадати
слова, які пролунали з вуст нашого американсько-
го гостя В. Мейєрса. Він сказав, що саме інтерна-
ціональна дружба об’єднала всіх в цих стінах на цій
конференції, небайдужість всіх та кожного до
сучасних проблем людства та окремої країни. 

P.S. А наступний день конференції був і сум-
ним, і радісним… Радісним тому, що мали змогу
познайомитися з нашими гостями ще ближче та
провести з ними цікаві години «блукання» по Києву
з екскурсіями та відвідинами найцікавіших місцин…
А сумним тому, що мусили прощатися… Але не
надовго, оскільки вже менше, ніж через рік, споді-
ваємося, Київський національний економічний уні-
верситет у співпраці з кафедрою економіки агро-
промислових формувань знову радо відчинить свої
двері перед учасниками нової Міжнародної науко-
во-методичної конференції…

А. В. Білич, 
аспірантка кафедри економіки АПФ

В роботі конференції взяли участь такі вітчиз-
няні та зарубіжні вчені, як С. М. Аржевітін,
В. О. Бондар, І. Г. Брітченко, Н. Є. Бровкіна
(Росія), О. Д. Вовчак, А. П. Вожжов,
П. В. Герасименко (Росія), О. Ю. Дадашева
(Росія), М. І. Диба, Ю. І. Єхануров,
В. В. Зайчикова, Т. В. Захарова (Росія),
В. В. Корнєєв, Т. В. Майорова, С. В. Науменкова,
К. В. Паливода, Л. О. Примостка, Р. В. Шпек,
А. І. Яковлєв, Aydin Karapina (Туреччина) та бага-
то інших.

На конференції розглядалися такі питання:
��грошово-кредитні чинники активізації інвести-
ційного процесу;
�� ресурсний потенціал банків у забезпеченні
інвестиційної діяльності суб’єктів господарюван-
ня;
��шляхи активізації діяльності фінансово-кредит-
них установ на інвестиційному ринку;
��проблеми становлення та розвитку ринку капі-
талів в Україні;
�� інноваційні форми та фінансові інструменти
активізації інвестиційної діяльності;
�� регулювання діяльності фінансово-кредитних
установ в інвестиційній сфері;
��удосконалення інституційних основ банківської
діяльності в інвестиційній сфері.

Пленарне засідання було відкрите вступним
словом проректора університету з наукової робо-
ти, члена-кореспондента НАН України, доктора
економічних наук, професора Володимира
Сафроновича Савчука. 

Відкрив конференцію декан кредитно-еконо-
мічного факультету, професор, доктор економіч-
них наук М. І. Диба, який окреслив коло проблем
формування інвестиційного клімату в Україні. Він
зазначив, що ці та інші проблеми фінансово-кре-
дитного механізму активізації інвестиційного
процесу необхідно вирішити учасникам конфе-
ренції.

В процесі роботи конференції були заслухані
доповіді фахівців та науковців з проблем активі-
зації фінансово-кредитного механізму в інвести-
ційній сфері та взяті до уваги конкретні пропози-
ції щодо виходу України з фінансово-економічної
кризи.

Т. В. Майорова, кандидат економічних наук,
доцент, завідувач кафедри банківських інвести-
цій ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана», виступила з
доповіддю «Трансформація інвестиційного про-
цесу в умовах глобалізаційних викликів».

С. М. Аржевітін, доктор економічних наук,
депутат Верховної Ради України, виступив із
доповіддю «Санаційний банк як інструмент
управління проблемними активами».

М. М. Шаповалова, кан-
дидат економічних наук,
заступник директора науково-
дослідного економічного
інституту Міністерства еконо-
мічного розвитку та торгівлі
України виступила з доповід-
дю «Регулювання діяльності
фінансово-кредитних установ
в інвестиційній сфері».

В. С. Бондар, Перший
віце-президент Асоціації укра-
їнських банків, виступив з
доповіддю «Банківський сек-
тор України в умовах європей-
ської боргової кризи і неста-
більності світових ринків».

А. А. Оністрат, Голова спостережної ради
ПАТ «Банк національний кредит», виступив з
доповіддю «Банківська система України.
Жовтень, 2011р.».

С. В. Науменкова, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри банківської справи
Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка, виступила з доповіддю
«Вдосконалення нагляду за діяльністю фінансо-

во-кредитних установ: сучасні тенденції та укра-
їнська практика».

М. І. Мирун, кандидат економічних наук,
професор кафедри банківської справи 
ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана», виступив із
доповіддю «Кредитний метод мобілізації коштів
для інвестиційної діяльності».

П. В. Герасименко, доктор технічних наук,
професор кафедри Петербурзького державного
університету шляхів сполучення, виступив із
доповіддю «Лінеаризація функції попиту послуги
по ціні».

І. Г. Брітченко, доктор економічних наук,
професор, директор Міжгалузевого інституту під-
вищення кваліфікації та перепідготовки спеціа-
лістів Полтавського університету економіки і тор-
гівлі, виступив із доповіддю «Вексельні інстру-
менти активізації інвестиційних процесів».

О. Ю. Дадашева, кандидат економічних
наук, доцент кафедри «Банки та банківський
менеджмент» Фінансового університету при
Уряді Російської Федерації, виступила із доповід-
дю «Проблеми регулювання інвестиційної банків-
ської діяльності в умовах глобалізації економіки».

Н. Є. Бровкина, кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Банки та банківський мене-
джмент» Фінансового університету при Уряді
Російської Федерації, виступила із доповіддю
«Кредитний ринок в умовах інноваційного роз-
витку економіки».

В цілому тематика доповідей учасників кон-
ференції була досить різноманітною за змістом і

спрямованістю, водночас основний науковий
інтерес був спрямований на аналіз проблем роз-
витку фінансово-кредитного механізму активіза-
ції інвестиційного процесу. 

За результатами обговорення проблем, які
піднімалися на конференції,  учасники конферен-
ції прийняли Резолюцію, у якій запропонували
конкретні шляхи активізації фінансово-кредитно-
го механізму в інвестиційній сфері: 

1) Розробити ефективний механізм оптиміза-
ції державних та ринкових інструментів впливу на
інвестиційну діяльність, у тому числі шляхом фор-
мування цілісної системи державного управління
інвестиційним процесом на основі функцій: про-
гнозування, планування, організації, контролю
різноспрямованих соціальних, техніко-техноло-
гічних, фінансових, екологічних та інших векторів
руху. 

2) Забезпечити проведення узгодженої гро-
шово-кредитної та валютної політик урядом і
НБУ, збалансування державних фінансів, контро-

льовані інфляційні процеси, зменшення дефіциту
платіжного балансу, активну участь держави у
розв’язанні проблеми негативно класифікованих
кредитів.

3) Вжити заходів з метою збільшення кредит-
ного потенціалу комерційних банків і відповідного
збільшення кредитних вкладень в реальний сек-
тор економіки. 

4) Створити ефективний трикутник «Держава –
Банки – Виробництво», який забезпечив би мобі-
лізацію і спрямування українських фінансових
ресурсів на інвестиційні потреби виробника та
захищав законні права вітчизняного кредитора. 

5) Розробити та запровадити дієвий механізм
надання суттєвих пільг промисловим підприєм-
ствам, що впроваджують інвестиції та інновації на
пріоритетних напрямах і реалізують конкурентос-
проможну продукцію, в тому числі встановлення
податкових канікул. 

6) Вжити певних заходів з метою стимулю-
вання розвитку ринку боргових інструментів в
Україні. 

7) З метою активізації кредитування інвести-
ційних проектів вжити заходів щодо: створення та
функціонування системи державного кредиту-
вання; розвитку системи обов’язкового страху-
вання вкладів, причому довгострокові депозити
слід страхувати за пільговими ставками.

Оргкомітет конференції

ККоо ннффее ррее ннцціі яя,,   яя кк аа  вв ии ззннаа ччии ллаа   мм аайй ббуу ттннєє  
пп оо ссттуупп аа лльь нноо ггоо   аа ггрр аарр нноо ггоо   рр оо ззввии тткк уу

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

На початку листопада в приміщенні ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» була проведена II-га
Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитний меха-
нізм активізації інвестиційного процесу».
Конференція була присвячена 15-річчю створення кафедри банківських інвес-
тицій, яка і стала ініціатором та організатором конференції на чолі із заві-
дувачем кафедри, доцентом, кандидатом економічних наук Т. В. Майоровою.

Грудень-Січень 2011-2012
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Твоя кар’єра Пленер
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Мабуть, важко знайти людину,
яка незнайома з продукцією
компанії P&G. Запорукою їхньо-
го успіху є правильне інвесту-
вання в розвиток персоналу.
Правильна побудова кадрової
політики починає свій шлях з
Київського національного еконо-
мічного університету ім. Вади-
ма Гетьмана, а саме – з сту-
дентської лави.

В рамках співпраці Центру
зв’язків з роботодавцями та
сприяння працевлаштуванню
студентів «Перспектива» і між-
народної компанії P&G було
організовано та проведено на
початку грудня майстер-клас з

фінансів «Секрети ТОП менеджерів». Захід відвідали біля 
200 студентів нашого університету.

Присутні дізнались особливості роботи в сфері фінансів на
реальних прикладах. Також цікавою і корисною була інформація
про можливості ста-
жування та умови
роботи в самій ком-
панії. Суттєвим
моментом є те, що
компанія бере на
роботу студентів
старших курсів без
досвіду роботи.

Під час зустрічі
на студентів чекали
приємні сюрпризи. Так, студенти, що ставили цікаві питання,
отримали подарунки, а ті, що й змогли правильно відповісти на
питання, запрошені на сніданок з фінансовим директором ком-
панії P&G в Україні – Олександром Виноградовим.

В цілому компанія P&G є стратегічним і соціальним партне-
ром не лише для  Центру «Перспектива», а й для всього універ-
ситету.

Як часто ти замислюєшся над майбутнім? Над тим, що буде через 10,
20, 50 років? Яким ти уявляєш своє життя? Звісно, кожен з нас мріє про
щасливу сім’ю, успішну кар’єру, затишний будинок та купу близьких
друзів, що завжди поруч. Але, на жаль, це лише наші мрії і плани, і в
житті не завжди складається так, як гадається. Інколи за різних при-
чин, залежать вони від людини чи ні, вона на старості літ опиняється
перед найгіршим ворогом: самотністю та відчуттям непотрібності
та забутості. І головне, що ми можемо зробити для цих людей зараз –
це показати їм, що вони потрібні і є частиною нашого соціуму.

Саме з такою метою наприкінці жовтня група активістів з різних факультетів
за ініціативи комісії профспілкового комітету з питань правового та соціального
захисту студентів та аспірантів КНЕУ та особисто її голови Любові Гусак здійсни-
ла поїздку до будинку пристарілих в селищі міського типу Димер Київської
області Вишгородського району. Силами студентів нашого університету було
зібрано достатню і необхідну кількість предметів побутової хімії та особистої

гігієни, одягу, продуктів, яких так
бракує цьому закладу. Але
головною метою нашої поїздки
була не стільки матеріальна
допомога, хоча і вона дуже
важлива, скільки саме спілкування
з мешканцями будинку. Саме

тому відразу по прибутті почалося
чаювання, бесіди, розваги у вигляді
пісень, перегляду фотографій і таке
інше. Хоча умови в цьому закладі не
найкращі і є деякі проблеми, варто
відмітити його керівництво, яке всі свої сили покладає на підтримання гарної
атмосфери в колективі, забезпечення гідного догляду і піклування. Приємно
знати, що є багато небайдужих і настільки відданих своїй роботі людей!

Хочеться сказати велике дякую від імені мешканців будинку пристарілих
тим, хто до них приїхав, а саме: Любові Гусак, Катерині Рапуті, Вікторії Гриненко,
Юлії Мінчевій, Юлії Фесенко, Тетяні Цегельник, Лізі Карімовій, Віктору Бесарабі,
Вікторії Коновал, Вікторії Коваленко, Олександрі Мамонтовій, Наталії
Мельниковій та всім студентам, які були небайдужі і взяли участь у цій акції,
маємо надію, що не востаннє.

Поїздка до цього будинку в черговий раз змусила замислитися над тим, що
тебе чекає попереду і яким непередбачуваним все ж таки є наше життя. Саме
тому так важливо насолоджуватися кожною миттю та намагатися зробити цей
світ кращим, чим і займаються студенти Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана. 

Юлія Мінчева, студентка 3-го курсу ФМЕіМ

Нитка маршруту: р. Сотера – «Кам’яні гриби» – водоспад
«Гейзер» – водоспад «Джурла» – г. Південна Демерджі –
Демерджі-яйла – г. Стіл-Гора – джерело Су-Ат – печера
«Терпі Коба» – г. Каратау – печера «Маміна» – Карабі-яйла –
пер. Великі ворота – пер. Малі ворота – Нижній Кокасан –
джерело Павло Чокрак – г. Скирта – ск. Аю-Кая – с. Громівка –
сел. Морське – Голіцинська стежка – сел. Новий світ – 
м. Судак – Судацька фортеця.

Хочу поділитися своїми враженнями про похід у Крим в серпні
цього літа. Перша зустріч нашої групи відбулася на вокзалі в
Сімферополі,  принаймні для мене. На наступний день десь опівдні
ми почали свої мандри.

Першого дня було стільки води, скільки не було за весь похід.
Нас постійно супроводжувала
гірська річка Сотера з її стрімки-
ми водоспадами та озерцями.
Майже біля кожного водоспаду
ми зупинялися скупатися. В
такий жаркий день стати під
рятівний потік чи зануритись в
крижане озерце – це справжній
екстаз. Так ми підіймалися на
Демерджі. Ночували того дня
десь на відрозі цієї гори з видом
на море та вогні Алушти. Ця
ночівля була, мабуть, наймальовничішою.

На другий день ми піднялися на г. Південна Демерджі. Ця
висота – справжня перлина Кримських гір. Особливо вражає
долина привидів, що знаходиться під нею. За легендою, це
залишки прадавньої кузні демонічного коваля, який хотів підко-
рити всю країну. Одного разу до нього прийшла прекрасна дів-
чина,  яка хотіла звільнити свого коханого з полону. Коваль
вбив її, і гора не витримала і зруйнувала кузню.

Пам’ятаю, як ми заблукали і вийшли до ущелини Хап-Хал.
Ця помилка нас дуже потішила. Тут було настільки гарно, що
можна було б провести не одну добу просто медитуючи чи
мріючи. Цей краєвид буде в пам’яті ще довго. 

Запам’яталося, як після екскурсії до печери Маміна дівчата
почали ловити коників. Я спочатку думав, що це заради забави.
Але ввечері виявилося, що вони збираються їх зажарити і з’їсти! Я
був в шоці. Бідні комахи. На смак вони були як насіння. Дякувати
богу, вночі обійшлося без пригод.

Останньою нашою висотою була скеля Аю-Кая. Пригадую, як на
радощах ми зібралися в коло, і тримаючи один одного за плечі, поча-

ли несамовито верещати хто як міг. Радість від ще однієї
здоланої висоти та від пройденого маршруту перепов-
нювала нас наскрізь. Здавалося, що ця скажена купка
людей от-от вибухне. 

Дорога від Громівки до Морського виявилась про-
сто якимось шведським столом. На нашому шляху постійно була
якась їжа: то розкішна шовковиця, то ожина, то «халявний» виног-
рад з придорожніх ділянок. Найсміливіші «позичали» його у при-
ватних виноградарів, бо там смачніший. Хоч відстань між двома
селами була і немала, але ми її подолали якось блискавично.

На море прийшли, коли було вже геть темно. Ночувати дове-
лося на величезному камінні на пляжі у самих лише спальниках.
Свічку зробили з консервної банки. Відчуття того, що ми все-таки
дійшли до довгоочікуваної мети, мабуть, переповнювало всіх.
Засинали під шум прибою. Особливо запам’ятався перший ранок
на морі. Відкриваєш очі, чуєш крики чайок, відчуваєш запах мор-
ського бризу і бачиш вранішнє сонце на горизонті. Всім було тепло

та приємно, бо нарешті ми могли поспати досхочу. Але
десь біля десятої години почався найскаженіший день за
весь похід. Спочатку у нас була екскурсія до Судацької
фортеці, потім ми відправились у Новий Світ. Це місце – і
справді райський куточок, а Голіцинська стежка – це вза-
галі бомба! Тут зібрано стільки геологічних та рослинних
пам’яток і такі прекрасні краєвиди на мис Капчик, що мені
здавалося: нема красивішого місця на цілім світі. Вразили
мене Долина Пекла, Долина Раю, лавка Голіцина, природ-
ні холодильники, Адамове ложе і вершина Караул-Оба,

де, за легендою, був ста-
родавній жертовник таврів
і де Віталій Олександрович
впустив свою камеру. На
щастя, вона «майже пра-
цювала». Цього дня до
місця стоянки в
Малоріченському ми ледь-
ледь дібралися вже вночі, з
ліхтариками.

В Малоріченському,
звісно, вже всі розслаби-
лися. Кожен відпочивав як

міг. А в передостанній день нашого відпочинку у нас був День
Нептуна. Вистава, котру ми ставили, потішила всіх, кожний отри-
мав право «відірватися» і згадати дитинство, стати на мить
маленьким.

Похід став яскравим завершенням літа. В моїх спогадах ця
подорож залишилася сонячним промінчиком цих канікул, останнім
яскравим акордом літа 2011.

Максим Колтунов, студент 2-го курсу ФЕАПК

На початку грудня у конференц-залі КНЕУ відбувся фінал конкурсу
«Кращий студент КНЕУ 2011». 
Організатори конкурсу: Студентська академічна рада,
Наукове студентське товариство та Профком студентів та
аспірантів КНЕУ.

Розпочався конкурс у листопаді з узгодження Положення усіма трьома
самоврядними організаціями університету. Визначення кращого студента
КНЕУ проводилось у три етапи. Перший етап полягав у поданні анкети учас-
ника та усіх документів, що підтверджують наукову або громадську діяльність.
Організатори прийняли документи у 80 студентів 2-4 курсів. До участі у друго-
му етапі конкурсу було обрано 32 учасники. Він включав у себе складання
тесту з 30 питань та написання есе на тему «Україна починається з тебе»
(вислів В. Чорновола).  Третій етап конкурсу складався з презентації учасни-
ком власних життєвих досягнень та відповідей на різноманітні питання.

У фіналі змагалися 12 учасників: Віктор Бесараба (3 курс ФЕтаУ), Юлія
Крихно (2 курс КЕФ), Олександр Лисий (2 курс ЮФ), Наталія Ліпіхіна (4 курс
ФМЕіМ), Оксана Нестеренко (2 курс ОЕФ), Ольга Падун (3 курс ФМЕіМ),
Артем Пахомов (4 курс ФІСіТ), Юлія Рудяк 3 курс (ФІСіТ), Андрій Савченко 

(4 курс ФЕФ), Агнесія Саркісян (2 курс ФЕФ), Юлія Стрільчук (2 курс КЕФ), Андрій Ткачук (4 курс ОЕФ).
Конкурсанти показали надзвичайну креативність власних презентацій. Зокрема, Олександр Лисий предста-

вив відеоролик про себе у стінах рідного університету. Деякі учасники розповідали історію свого життя, починаю-
чи зі шкільних років, визначали роль університету у формуванні особистості. Переваги перед конкурентами фіна-
лісти демонстрували за допомогою віршів, жестів, ораторського мистецтва та оригінального підходу до виступу.

Окрім цього учасники фіналу власноруч обирали конверт з дуже цікавим та неординарним питанням. Саме
тоді конкурсантам довелося задіяти швидкість та яскравість власного мислення. Загалом усі претенденти на
звання «Кращий студент КНЕУ 2011» впоралися із завданням і відповіли на питання достатньо зрозуміло і  навіть
загадково.

За оцінками комісії I місце отримала Наталія Ліпіхіна, студентка 4-го курсу ФМЕіМ; II місце – Андрій Ткачук,
студент 4-го курсу ОЕФ; III місце – Ольга Падун, студентка 3-го курсу ФМЕіМ.

Переможниця нагороджена золотою медаллю. Студенти, що зайняли I, II і III місце – отримали грошову пре-
мію. Усі учасники одержали сертифікати участі в фіналі та матимуть можливість позмагатися за отримання сти-
пендії Кабінету Міністрів України. 

Конкурс «Кращий студент КНЕУ» зібрав гідних цього звання представників нашого студентства, які мають
активну життєву позицію і залишають по собі слід, роблячи свій вклад у розвиток України. Проведення конкурсу у
2011 році стало яскравим прикладом готовності  трьох самоврядних організацій нашого університету до співпра-
ці, пошуку спільних рішень та впровадження цікавих ідей. Організатори та учасники задоволені конкурсом та вдяч-
ні адміністрації університету за сприяння його проведенню. І в подальшому планується обирати кращого студен-
та КНЕУ, тож запрошуємо до участі і щиро бажаємо Вам успіху!

Анастасія Запроводюк, студентка 4-го курсу 
факультету міжнародної економіки і менеджменту

Майстер-клас відкрив Майстер-клас відкрив 
«Секрети топ-менеджерів»«Секрети топ-менеджерів»

Кращий студент КНЕУ 2011!Кращий студент КНЕУ 2011!
Плідна діяльність кожної людини 

заслуговує на визнання та винагороду!

ЕЕрраа  ммииллооссееррддяя  уу  ссееррцціі   ккоожжннооггоо

КК рр ии ммссьь кк іі   сс ппоо ггаа ддии
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«Кооперація – засіб духовного
відродження українського народу» –
це гасло було поширеним у 20-ті
роки минулого століття. Бачення
кооперації як матеріальної основи
вирішення усіх національних про-
блем закономірно висувало питан-
ня щодо піклування про освіту.
Незважаючи на фінансово-еконо-
мічний хаос та буремний перебіг подій, україн-
ська кооперація змогла розбудувати систему
всеукраїнських центрів кооперації, відкрити
чимало кооперативних шкіл, надавати систе-
матичну організаційну та суттєву матеріальну
допомогу закладам освіти. 

Кооперативний інститут від самого засну-
вання був відомчо підпорядкованим коопера-
тивним спілкам, які і фінансували заклад, і
працевлаштовували випускників. Коопера-
тори не шкодували грошей на свій вищий
навчальний заклад, пишались ним, підкрес-
люючи, що він є першим подібним у світі.

Залучення потужних наукових сил, зосе-
реджених у Всеукраїнській Академії Наук,
забезпечувало інституту високий рейтинг.
Лекції читали: академіки К. Г. Воблий,
М. П. Василенко, М. П. Кравчук, Р. М. Орже-
нцький, М. В. Птуха, Л. М. Яснопольський,
професори М. І. Мітіліно, В. І. Синайський,
П. Р. Сльозкін, П. Л. Кованько та ін. Більшість
викладачів мали багаторічний досвід роботи у

Київському  комерційному інституті. Головним
принципом системи навчання була взаємодія
між викладачами та студентами, що  втілюва-
лось у лекційній і семінарській формах органі-
зації навчального процесу.

За ініціативи Всеукраїнської кооператив-
ної спілки у 1927 році в Кооперативному інсти-
туті утворюється науково-дослідна кафедра
кооперації. Очолив її представник Вукоради
В. М. Целларіус. Кафедра складалася із 3-х
секцій: історії і теорії кооперації (керівник –
академік К. Г. Воблий), торгівлезнавства
(керівник – П. Ф. Височанський), фінансово-
кредитної (керівник – професор К. О. Па-
житнов). У Статуті зазначалось, що «катедра є
науково-дослідча і науково-виховна установа
УСРР, що має на меті: а) вести науково-
дослідчу працю в кооперації, б) готувати
наукових дослідників, в) готувати викладачів
для вузів».

Через недовгий проміжок часу сталася
зміна економічного курсу, країна вступила в

другий етап НЕПу, коли центр ваги змістився у
бік індустріалізації і визначення  колгоспів як
найбільш доцільної форми кооперування
селян. В кооперативному житті визначальни-
ми стали політичні, а не економічні чинники.
Творчі дискусії науковців витіснилися ідеоло-
гічною боротьбою. Врешті-решт одна частина
авторів була усунута від наукової діяльності,
інших обставини змушували  пристосовува-
тись до ситуації, яка склалася в суспільстві.
1929 p. був роком «великого перелому», дійс-
но зламали багатьох. Промови-каяття харак-
теризують напружену атмосферу того часу.

Так академік Костянтин Григорович
Воблий після публічного каяття в тому, що
«все життя вірою і правдою служив буржуазії»,
і вилучення його останньої монографії
«Нариси з історії російсько-української цукро-
во-бурякової промисловості» більше взагалі
не згадував про кооперацію і заглибився у
вивчення корисних копалин і написання ста-

тей для популярних видань. Тим,
кого цікавить більш детальна інфор-
мація про одного з наших колишніх
ректорів, можна звернутися до пуб-
лікації університетської газети
«Економіст» № 1075-1076 (11-12 за
2003 р.) «Він очолив інститут у най-
складніший час».

Щодо колишнього випускника
Київського комерційного інституту Павла
Федоровича Височанського, то в одній із
останніх своїх опублікованих праць
«Буржуазна та радянська кооперація», безпе-
речно даниною часу, він наводить висновок:
«радянська кооперація і радянська влада
мають одну мету – будівництво соціалізму».
Але така зміна поглядів вже не врятувала авто-
ра. І коли стався справжній розгром коопера-
тивного руху, то серед інших інтелектуалів
України, репресованих «за націоналізм», опи-
нилися і П. Ф. Височанський – керівник секції,
і В. М. Целларіус – керівник науково-дослідної
кафедри кооперативного інституту. Це вже
настали жорстокі часи, коли публічного прини-
ження та примусових змін наукових поглядів
було недостатньо, за сфабрикованими звину-
ваченнями знищували фізично.

Людмила Рінгіс, голова правління клубу 
«Дорогами до прекрасного»

Гортаючи старі підшивки газети «Шевченків край»,
натрапив на статтю відомого журналіста і краєзнавця
Звенигородщини В. М. Хоменка під назвою «Історик
української кооперації». Йшлося про колишнього випус-
кника нашого університету тих часів, коли він називався
комерційним інститутом. Це підсилювало мою зацікавле-
ність, адже все, що стосується яскравих сторінок історії
найстарішого економічного вузу України, де і я працював
у свій час, не проходить повз мою увагу. А до того ж цей
випускник – мій земляк. Село його відоме тим, що в
ньому народився й деякий час жив учений-енциклопе-
дист, письменник і журналіст, доктор філософії Михайло
Михайлович Філіпов, який став прообразом головного
героя науково-фантастичного роману Олексія Толстого
«Гіперболоїд інженера Гаріна». І от ще одна яскрава осо-
бистість – історик, теоретик і практик кооперативного
руху в Україні – Павло Федорович Височанський, що
народився у селі Вікнине на Черкащині.

Далекий нащадок полковника Семена Височана часів
гетьмана Богдана Хмельницького народився 1892 року у
багатодітній і незаможній родині. Батько – дрібний шлях-
тич, а мати – неписьменна селянка. 1905 року Павло
вступив у щойно відкриту у Звенигородці комерційну
школу, від плати за навчання був звільнений, а на про-
життя заробляв репетиторством. По закінченні їде до
Києва й вступає до комерційного інституту. Час тоді був
досить непевний і жорстокий: Перша світова війна,
Лютнева революція, Жовтневий переворот та початок
червоного терору. Проте і в інституті Павло зумів показа-
ти відмінні знання і закінчив його з відзнакою 1918 року.

Влітку того ж року почав працювати у земських ста-
тистичних бюро, в тому числі у Звенигородському, у кон-

торі цукроварні Симиренка та в управлінні комунікаційних
шляхів Дніпра в Києві. У Звенигородці вийшла його
перша друкована праця «Чи варто нам жаліти за царя-
ми?» Про це повідомила місцева газета «Звенигородська
Зоря». На Павла Височанського звернули увагу в коопе-
рації Полтавського земства, запросили на педагогічну
роботу готувати кадри для губернських споживчих това-
риств. Він пише реферати, читає лекції, друкується у
відомчих журналах, видає книжку «Як жив український
народ», бере участь у виданні часопису «Полтавський
кооператор» та масових тиражів підручників українською
мовою.

Деякий час Павло Федорович працює у Харкові в
«Українбанку», отримує пристойну зарплату, але мріє про
наукову роботу у вищій школі. З 1927 року
П. Височанський вже професор кафедри кооперації
Київського кооперативного інституту. Одна за одною
виходять його книги: «Коротка історія кооперативного
руху на Україні», «Начерк розвитку споживчої кооперації
на Україні», «Кооперативний продаж», «Кооперативний
кредит» та інші.

1929 року Павла Федоровича було заарештовано,
через рік – повторний арешт. І на цей раз – п’ятимісячне
ув’язнення, а далі п’ятирічне заслання до Саратова. В
рідну Україну не дозволили повернутися й по закінченні
строку, направили в Карагандинську область. Там на мід-
них копальнях слід талановитого українського вченого й
загубився навіки.

Борис Самбор,
працівник КІНГу 1980-1983 рр.,

член клубу «Дорогами до прекрасного»

Доповненням до темиДоповненням до теми
«Кооперативний рух –  альтернатива класовій боротьбі» 

К. Воблий

ТЕОРЕТИКТЕОРЕТИК ІІ ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОЇІСТОРИК УКРАЇНСЬКОЇ
КООПЕРАЦІЇКООПЕРАЦІЇ – ВИПУСКНИК ККІ– ВИПУСКНИК ККІ

ƒÓÓ„‡ÏË
‰Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó
Газета культурологічного клубу КНЕУ

Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР
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А ще відчуваєш, як же
болісно тому, хто назав-
жди покинув дорогу хату:
«...мов собака, бігав усе
життя за чужим возом і,
може, згадував її, як
щасливе дитинство,
занедбану свою совість і
мову занедбану свою.
Покидав він у хаті свою
мову, і вона оставалась
там жити, і так чомусь ста-
лось у світі, що поза нею
вона в’яне, як квітка на
дорозі».

Певно, духовної сили
говорити й писати рідною
мовою надає підсвідоме відчуття, що
тебе розуміють найближчі, найдорожчі
для тебе люди. І одразу ж спадає на
думку крилатий вислів: «Щастя — це коли
тебе розуміють...»

Визнанням генія є не оцінні вислов-
лення сотень професійних критиків.
Визнанням є чітке відчуття того, що його
слово чи образ, створений на кіноекрані,
знаходить відгук у твоєму серці спорідне-
ністю думки й відчуття. Така спорідне-
ність ширше розкриває очі й навчає сер-
цем бачити весь світ, усвідомлювати,
якою ціною дається радість життєвих і
творчих перемог. 

У ДОВЖЕНКІВ ДИВОСВІТ

Перед поїздкою до Сосниці зателе-
фонувала М. Вовчик-Блакит ній, чи не
захоче поїхати з нами... Майя Василівна
подякувала, сказала, що дуже хоче прові-
дати Довженкову «малу батьківщину», бо
вже давненько була там, відтоді як відво-
зила дещо для експозиції, зокрема спо-
гади, написані її мамою. Лідія Євгенівна
ж добре знала Олександра Петровича...
Але не вийде, просила передати вітання. 

Їхали ми, підготовлені слухати й чути,
дивитися й бачити серед того, що експо-
нується, найнеобхідніше, щоб створене
перед цим в уяві стало повнішим і яскра-
вішим, набуло чіткіших рис. Перечитали
спогади самого Довженка та його сучас-
ників. Особливо цікавили роки студент-
ства. Ось як він згадує в «Автобіографії»:

«У тисяча дев’ятсот сімнадцятому
році я перевівся вчителювати в Київ і тут

же вступив до Київського
комерційного інституту на
економічний факультет.
Цей інститут теж не був
моєю школою. Я вступив
до нього
лише тому,
що мій атес-
тат не давав
мені права
для вступу до
інших вищих
у ч б о в и х
закладів. Це
був засіб
здобути вищу
освіту взага-

лі. Учився я в цьому інституті
теж погано. В мене не виста-
чало часу, бо я сам учив. І
крім того, не було достатньої
старанності. Деякі дисциплі-
ни я зовсім не вчив; навпаки,
інші, що подобались мені,
наприклад фізика, виклада-
лись на іншому факультеті.
Через те я в цьому інституті начебто роз-
двоївся між двома факультетами.

За Гетьмана, коли в Києві організува-
лась була Академія художеств, мрія мого

життя, я вступив і до Академії. Так мені
всього хотілося і так з мене тоді нічого
не вийшло. Я пам’ятаю, відкривався
тоді ще географічний інститут. Я й туди
хотів був вступити, та перешкодили
якісь події.

У тисяча дев’ятсот вісімнадцятому
році я був головою громади комерцій-
ного інституту. Організував загально-

студентський мітинг протесту
проти призову в гетьманську
армію і влаштував велику
демонстрацію на вулиці
Короленка. Гетьманські офіцери
розігнали нас, убивши щось
близько двадцяти чоловік і бага-
тьох поранивши.

Академію художеств я поки-
нув. А інститут відвідував до
тисяча дев’ятсот двадцятого чи
двадцять першого року, так і не
закінчивши його за браком часу,

а вірніше
ч е р е з
с в о ю
непосидю-
чість, а ще точніше,
не знаходячи в
ньому для себе
покликання, чи що.
Зараз, згадуючи
про все своє
навчання, я диву-
юсь, яким непра-
вильним, покруче-
ним і неощадливим
був мій життєвий
шлях і яке нормаль-
не і легке, ясне і
щасливе сьогод-
нішнє життя нашої
молоді.

...Комерційний
інститут, перейменований в Інститут
народного господарства, я покинув.
Багато малював, особливо карикатур, і
твердо вирішив перейти вчитися до

архітектурного інституту в Києві,
але скоро був відряджений до
Харкова в розпорядження
Наркомзаксправ УРСР. 

Про закордон я мріяв тільки в
дитинстві. Тому відрядження за
кордон, хоч і не на зовсім постійну
роботу, у Варшаву, мене дуже
схвилювало і налякало... У Варшаві
я пробув майже рік, — спочатку при
російсько-українсько-польській

р е п а т р і а ц і й н і й
комісії по обміну
військовополоне-
ними, а потім
керуючим справа-
ми посольства. Ця
к а н ц е л я р с ь к а
робота в умовах
1921 року була
такою неприємною
і нудною, що я не
виходив з будинку
посольства тижня-
ми. Перебрався
навесні 1922 року в
Берлін, на меншу
посаду секретаря

генерального консульства УРСР в
Німеччині. Після трьох чи чотирьох міся-
ців роботи в Берліні звільнився зовсім і,
одержавши з Наркомосу стипендію в
розмірі 40 доларів на місяць, вступив до
художнього приватного училища з метою
перейти восени до Академії художеств в
Берліні або в Парижі. Влітку 1923 року я
повернувся на Україну, в Харків».

Лідія Вовчик, дружина
В. Елланського, особисто познайомила-
ся з Довженком у жовтні 1921 р. під час
спільної роботи у повноважному пред-
ставництві УРСР у Варшаві, де
Олександр Петрович обіймав посаду
«керуючий справами», яку сам називав
«завканц». Ось як згадує ці роки у новелі
«Василь і Сашко»: 

«Щоранку буваючи в кабінеті нашого
посла, я завжди бачила за високим і
вузьким бюро струнку постать з прегар-
ною, наче рукою скульптора вирізьбле-
ною головою, схиленою над папера-
ми...»

Захоплений на той час мистецтвом
малювання, Довженко віддавав улюбле-
ній справі кожну вільну хвилину. Малював
дотепні карикатури і дружні шаржі мало
чи не на всіх співробітників посольства, й
зібрав у єдиний альбом із назвою «Ряба
книга». Саме ця книга була Василю
Блакитному добрим «аргументом», коли

домовлявся у ЦК партії, Наркомосвіти,
та з Наркомфіном про навчання
Довженка у Берліні та надання йому
стипендії. 

А коли влітку 1923 р. повернувся
елегантний, красивий, але заклопота-
ний, то одразу ж звернувся до
Елланського: «Я прийшов до Вас,
товаришу Блакитний, найматися на
роботу, приїхав з Берліна назовсім.
Цілком від усього вільний — ні хати, ні
роботи, взагалі нічого не маю».
«Чудово! — Заявив радісно Блакитний.

Грудень-Січень 2011-2012
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ВІДЧУТИ ДУШУ ГЕНІЯВІДЧУТИ ДУШУ ГЕНІЯ
Сьогодні Довженкове слово вивчають у школі, а ми колись «Зачаровану

Десну» знали як твір російського письменника, адже спершу він був надруко-
ваний у перекладі на російську мову. І вже тепер, у віці, збагаченому життє-
вим досвідом, читаючи Довженкове оповідання «Хата», усвідомлюєш націо-
нальну глибинність його світобачення, розумієш його неперестанний біль яду-
чої одірваності від родинного коріння.
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Пройшли ще два види XXXVII Спартакіади КНЕУ серед студентів
з шахів та шашок. В змаганнях брали участь всі факультети універ-
ситету. Всі ігри пройшли в напруженій та гострій боротьбі.

Змагання проходили як з шашок, так і з шахів за однаковою схе-
мою розіграшу. Спочатку проводився попередній турнір – визнача-
лися найліпші команди в групах, а згодом були розіграні остаточні
місця.

На початку жовтня факультетські команди змагались з шашок. У
фінальному турнірі команди розташувались наступним чином:
1 місце – ЮФ;  2 місце – ФІСіТ; 3 місце – ФЕФ; 4 місце – КЕФ; 
5 місце – ФЕтаУ; 6 місце – ФУПтаМ; 7 місце – ФЕАПК; 8 місце –
ФМЕіМ; 9 місце – ОЕФ.

Хотілося б відзначити переможців з шашок: на першій дошці –
Володимир Володимиров, а на другій дошці – Олександр Лісний,
та представника факультету, який керував командою, викладача
кафедри фізичного виховання Валерія Анатолійовича Кузнєцова.

Турнір з шахів проходив у другій половині жовтня. Дуже напру-
жено проходили попередні ігри змагань. В двох групах переможця
виявили лише пів очка. У змаганнях з шахів місця розподілились
таким чином: 1 місце – КЕФ; 2 місце – ФІСіТ; 3 місце – ФМЕіМ; 
4 місце – ФЕФ; 5 місце – ФЕАПК;6 місце – ОЕФ;  7 місце – ЮФ;
8 місце – ФУПтаМ; 9 місце – ФЕтаУ.  

Склад команди-переможця: перша дошка – Ян Залавин; друга
дошка – Павло Жлоба та запасний гравець Святослав Пилипчук, до
речі, кандидат у майстри спорту з шахів.

Особливий внесок зробив керівник команди-переможця
Володимир Михайлович Касьянок.

Вітаємо переможців і призерів змагань. Дуже приємно відзна-
чити, що наші студенти мають високий рівень не тільки в навчанні,
а й в інтелектуальних іграх.

Головний суддя змагань В. В. Сліпуха 

Любий друже, шановний студенте, колего! В нашо-
му університеті активно працює профспілковий
комітет, який включає в себе всі ланки сучасного
життя студентів.  Ми днями, інколи ночами,
впродовж кількох діб багато часу проводимо за
навчанням, роботою, всі у справах, але наш ВНЗ
дає можливість відпочити, досягнути чогось,
виплеснути чи набрати багато позитиву.
«СПОРТ» та  «ТУРИЗМ»  –  це найкраще  для  під-
тримки  «бойового» духу та веселого настрою.

Виділені слова мають бути виділеними не
лише в статті, але й повинні займати місце у вашій
буденності. Якщо перестати займатися  спортом,
з такими ритмами повсякденного життя, які
маємо, то наше здоров’я піде на спад. Коли ми
щось плануємо, то в жодному разі не включаємо в
наш тісний графік недуги. Так, безумовно, ще
молоді, але все зароджується змолоду. Ми
повинні не лише піклуватись про майбутню про-
фесію, «прокладати» собі дороги до щасливого
майбутнього, а й хоч інколи задумуватись, в яке
майбутнє нас може привести наше «теперішнє».
Спорт, саме він робить нас стрункими, дає мож-
ливість бути «в формі», здоровими. Хочеш бути
щасливим? А яке ж може бути щастя без здо-
ров’я?! Немає здоров’я – немає кар’єри, сім’ї,
отже, Ви нещасні.

Важливо також брати до уваги «ТУРИЗМ»,
оскільки психологічні перевантаження, втоми,
стреси — все це невід’ємна  частина  нашого
життя. Для того щоб у молоді роки не потрапити

до психотерапевта чи почувати себе повноцінно
протягом всього життя, нам потрібно активно від-
почивати. Не те щоб пити, курити, в клубах «зажи-
гати», а потрібно подорожувати, досягати вершин
не лише у кар’єрі, дізнаватись багато нового,
цікавого про навколишній світ, ділитись вражен-
нями, передавати досвід, насичувати, урізнома-
нітнювати життя. В нашому ВНЗ для цього створе-
на спеціальна комісія з питань спорту та туризму
КНЕУ ім. В. Гетьмана. Саме ця комісія проводить
конкурси між факультетами, нерідко вони про-
довжуються на міжуніверситетському рівні. Саме
тут і саме ВИ можете піднятись не лише на фізич-
ному, а й на духовному рівні, адже в «в здоровому
тілі – здоровий дух». Жоден роботодавець  не
захоче брати на роботу пасивного хворого, який
тільки те і робитиме, що ходитиме на «лікарняні»
та розповсюджуватиме свій негативний настрій. 

Отже, якщо Ви хочете мати ВСЕ у своєму
житті, почніть з того, що скажете собі «ТАК», і при-
йдете до нас. Ми завжди будемо раді Вас бачити,
запропонуємо Вам безліч цікавих і за вашими
інтересами конкурсів. Завжди будьте впевнені в
собі, кажіть «так» і собі, і іншим, даруйте посмішку
друзям, близьким, знайомим, незнайомим
людям. Ваше життя стане кращим, Ви станете
кращими. Ми в Вас віримо, і чекаємо саме на Вас!

З повагою, 
Ольга Питько, студентка 2-го курсу

ФУПтаМ

Наприкінці жовтня у фізкультурно-спортивному комплексі
«Економіст» відбулася XXXVII Спартакіада КНЕУ серед студентів з
настільного тенісу. У цьому заході взяли участь команди КЕФ, ОЕФ, ФМЕіМ,
ФЕтаУ, ФЕАПК, ФЕФ, ФІСіТ, ФУПтаМ та ЮФ.

Змагання проводились за круговою системою. Команда складалася з
двох основних гравців та запасних. Усі учасники змагань були в однакових
умовах.

Кожен з гравців доклав чимало зусиль під час поєдинків. В результаті
чотирьох годин запеклої командної боротьби визначилися переможці та
призери змагань:

Перше місце посіла команда факультету міжнародної економіки та
менеджменту, у складі Ірини Гарбуз та Віктора Рошу.

Друге місце виборола команда факультету економіки та управління, у
складі Вадима Сидорука та Віктора Виговського.

Третє місце зайняв юридичний факультет, у складі Дмитра Козирєва та
Івана Несторенка.

Особливо відзначилася студентка другого курсу факультету МЕіМ Ірина
Гарбуз – єдина дівчина на змаганнях, яка вже другий рік допомагає своїй
команді вибороти перше місце. 

Особиста подяка В. П. Бацунову, В. А. Кузнєцову, Д. Р. Ковальчук та
О. В. Доценку за допомогу в проведенні змагань.

Головний суддя змагань А. А. Повєткіна 

Скільки разів після виснажливого тренування, коли
нічого не виходило, поверталася додому зморена і
виснажена, обіцяла собі кинути, але не кинула… не
змогла. Тому що частинка тебе назавжди прив’язана до
цієї найемоційнішої, найефективнішої та захоплюючої  в
світі гри. І викинути цю частинку з серця ти вже не змо-
жеш ніколи. Спорт – це як наркотик. Коли цим живеш,
максимум тиждень  можна витримати без тренувань.
Потім починаються ломки.  М’яч  починає снитися, і ти,
немов залежна людина, біжиш в спортзал за черговою
порцією  емоцій, в які ти занурюєшся. Сам запах спорт-
залу, атмосфера, яка там панує, захоплює тебе з голо-
вою. 

Багато  хто скаже, що волейбол – це лише гра, дехто
сильніше б’є, той краще грає. Але насправді це спорт,
де думати, напевно, треба більше ніж у шахах. На полі
під час гри в голові прокручуються сотні комбінацій:
куди краще скинути, коли вдарити. 

Словами не можливо передати ті відчуття, які охо-
плюють тебе на полі. Ти відключаєшся від реальності, є
тільки команда і м’яч. Саме – команда. Бо волейбол – це

командна гра. Якщо програли – то всі разом, і якщо виг-
рали, то тільки разом. Це і є командний дух, без якого
грати дуже важко. Люди, які  тривалий час тренуються
разом, стають певною мірою телепатами. Це може зда-
тися смішним, але вони відчувають один одного.
Важливо знати, що позаду тебе підстрахують, важливо
довіряти своїм партнерам. 

Не обходиться, звичайно, і без травм.  Багато хто не
розуміє, який сенс збивати до крові коліна, постійні
пошкодження, зламані пальці.  Мабуть, самі спортсмени
цього теж не розуміють. Просто спорт, він в крові, він з
дитинства.  В деякому сенсі – це життя, пристрасть,
натхнення.

Якщо хочеш стати кращим, роби можливим немож-
ливе. Не шукай виправдань, бо немає границі доскона-
лості. Людина, яка колись віддала серце спорту, буде
вірна йому до кінця життя.

Вікторія Присяжнюк, 
студентка 1-го курсу ФІСіТ

Все буде гаразд. Є робота, буде й хата.
Робота — художник ілюстратор у
«Вістях», згодом ще щось, з хатою... —
поки канапа в моєму редакторському

кабінеті, згодом підшукаємо —
буде й хата».

Як багато життя містять в собі
скромні експонати сосницького
л і т е р а т у р н о - м е м о р і а л ь н о г о
музею. Побачили й оформлену
рамочкою заяву Олександра
Довженка з проханням зарахува-
ти вільнослухачем до комерцій-
ного... 

Роздивлялися уважно, що ж є
з особистих речей, відшукували
знайомі обличчя на фотографіях.
Переглянули й дружні шаржі
Олександра Довженка на друзів

своїх, зокрема на Елланського й на Павла
Тичину, що виставлені в новому примі-
щенні, побудованому й оформленому за
допомогою Юлії Солнцевої, другої дру-

жини й соратника створення останніх
фільмів. Вона ж упорядковувала
«Щоденник» та деякі інші твори до друку.

А ще дізналися, що права на спадщи-
ну Юлія Солнцева передала адміністра-
тору кіностудії «Мосфільм» І. Петровій.
Певне, до її помешкання вивезли речі з
Кутузовського проспекту, де жив останні
роки О. Довженко, мабуть, там і його
особистий архів. І нібито заповідала 50
років після смерті чоловіка нічого не дру-
кувати з його записників...

У фільмотеці музею є повна колекція
фільмів геніального режисера, та ми за
браком часу проглянули тільки докумен-
тальний ролик про дитинство та юначі
роки.

Сосницький музей не був для нас пер-
шим, адже відвідували музей на

Київській кіностудії імені О. Довженка,
слухали Тетяну Дерев’янко, одну з його
засновниць і берегинь. А ще пощастило
побувати в кімнаті-музеї Довженка в
Центральному державному архіві літера-
тури і мистецтва. І все ж саме музей у
Сосниці, а точніше комплекс: і рідна хата,
і сад довкола, і скульптура юного замрія-
ного Сашка, і колодязь у дворі, і ті привіт-
но усміхнені працівники музею, яких ми
закидали своїми запитаннями, — все це
разом і дозволяє уявити образ саме
нашого Довженка... Ми відчули той
дивосвіт, ту землю, звідки проросла кра-
сою його душа. 

Людмила Рінгіс,
голова правління клубу

«Дорогами до прекрасного»

СПОРТОТУРИЗМ 
в КНЕУ чекає на Вас!

IIнтелектуальннтелектуальнii
iiгригри

Волейбол – не просто граВолейбол – не просто гра

ССппааррттааккііааддаа  зз  
ннаассттііллььннооггоо  ттееннііссуу
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Вітаємо!

Щиро вітаємо Зою Павлівну Бараник з
прекрасним Ювілеєм!

Поздоровляємо з 70-річним ювілеєм
професора кафедри обліку підприєм-
ницької діяльності Євгена Івановича
Свідерського та бажаємо йому міц-
ного здоров’я, щастя, довгих років
життя, достатку і благополуччя,
успіхів у роботі.

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить!
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
Любові й милості Господь наділить
І довгих літ, що сонцем виграють!

Колектив кафедри обліку підприємницької діяльності

Многіє Многіє 
літа!літа!

Ювіляри грудня

Алєксєєва Ніна Іванівна, прибиральниця господар-
ського відділу корпусу №7;
Бараник Зоя Павлівна, професор кафедри статистики;
Бєлов Микола Артемович, доцент кафедри стратегії
підприємств;
Богославець Ігор Семенович, доцент кафедри ЕММ;
Васильєв Микола Борисович, інструктор-методист
ФСК «Економіст»;
Вещікова Світлана Олександрівна, бібліограф 
2-ої категорії бібліотеки;
Гусинець  Анатолій  Іванович, лікар ФСК
«Економіст»;
Джог Петро Васильович, старший викладач кафед-
ри регіональної економіки;
Добротворська Олена Борисівна, завідувач кабіне-
том ГЦІС;
Забарний Сергій Леонідович, сторож відділу авто-
транспорту;

Зотов Володимир Олександрович, доцент
кафедри аудиту;
Король Олена Юріївна, старший викладач кафед-
ри іноземних мов ФМЕіМ;
Кухар-Іваницька Людмила Андріївна, приби-
ральниця студмістечка;

Куценко Тамара Федорівна, доцент кафедри макроекономіки та державного управ-
ління;
Несін Катерина Степанівна, швейцар санаторію-профілакторію;
Петухова Олена Анатоліївна, провідний інженер відділу науки і аспірантури;
Романенко Олена Романівна, професор кафедри фінансів;
Свідерський Євген Іванович, професор кафедри обліку підприємницької діяльності;
Ситник Олександр Васильович, старший викладач кафедри банківської справи;
Скляренко Ірина Борисівна, старший адміністратор господарського відділу;
Татарчук Микола Іванович, директор Центру післядипломної освіти;
Тихомиров Сергій  Сергійович, токар 6-го розряду котельні;
Тонкошкура Олена Іванівна, завідувач камери схову гуртожитку №2 студмістечка;
Черкасова Лариса Микитівна, гардеробниця господарського відділу корпусу №2;
Черковський Микола Вікторович, охоронець служби охорони.

Мереживо зимових
рапсодій

У грудні відзначає свій ювілей Зоя Павлівна Бараник, доктор економічних наук,
професор, заступник завідувача кафедри статистики.

Народилася Зоя Павлівна в м. Балтійськ Калінінградської області у сім’ї  вій-
ськового. Протягом усього життя вона зберегла любов і шану до своїх батьків.
Середню школу закінчила в м. Києві в 1969 році.

Свою трудову діяльність Зоя Павлівна почала ще до вступу у вищий
навчальний заклад в плановому відділі Київського верстатобудівного виробни-
чого об’єднання.

У 1974 році вона з відзнакою закінчила Київський інститут народного
господарства ім. Д. С. Коротченка (обліково-економічний факультет), отримала вищу освіту за спеціаль-
ністю «статистика».

Після цього ще деякий час набувала практичний досвід, працюючи інженером-економістом в цеху №4
та в плановому відділі Київського верстатобудівного виробничого об’єднання. 

З вересня 1981 року трудове життя і професійне становлення Зої Павлівни пов’язане з КНЕУ. Вона
працює в науково-дослідному секторі старшим викладачем кафедри загальної теорії статистики, навча-
ється в аспірантурі без відриву від виробництва.

У 1987 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук та обій-
няла посаду асистента, а з 1994 року – доцента кафедри статистики. Підготувала і у грудні 2007 року
захистила докторську дисертацію, є доктором економічних наук, професором кафедри.

За цими роками стоїть непростий шлях її професійного та особистого становлення.
Зоя Павлівна знавець своєї справи, творча особистість, прекрасний педагог, її люблять і поважають сту-

денти, компетентна і відповідальна, сильна і вольова як керівник нашого підрозділу.
Роки роботи в КНЕУ були плідними для неї. За цей період опубліковано 139 праць. Одноосібний автор 8

навчальних та навчально-методичних посібників. Є співавтором 7 підручників, навчальних, навчально-мето-
дичних посібників. Є одноосібним автором однієї монографії та співавтором двох колективних монографій.

Бере участь ув міжнародних та науково-практичних конференціях.
Викладає навчальні дисципліни «Статистика», «Статистика праці», «Статистика ринку праці»,

«Соціально-демографічна статистика», читає лекції та проводить тренінги в Центрі магістерської підго-
товки КНЕУ.

Шановна ювілярка бере безпосередню участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Є членом
Спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Науково-дослідного економічного
інституту Міністерства економіки України по захисту кандидатських і докторських дисертацій, постійним
членом Державних екзаменаційних комісій, приймальних комісій, журі студентських олімпіад зі статистики.

Працездатність і наполегливість З. П. Бараник викликає повагу як серед колег, так  і серед студентів, а
результати її науково-педагогічної діяльності стали значним внеском у розвиток статистичної науки і прак-
тики.

Шановна наша Зоє Павлівно! Щиро і сердечно вітаємо Вас з прекрасним Ювілеєм! Бажаємо міцного здо-
ров’я, сили і бадьорості, щастя і радості, удачі і оптимізму, любові і вірності, родинного затишку, благопо-
луччя і достатку, успіхів і творчого натхнення!

Хай щастить Вам у житті, роботі, спілкуванні з колегами та студентами, хай доля дарує ще багато
творчих сил і задумів, нев’янучої молодості та яскравого життя! Хай і надалі Ваш життєвий шлях буде
щедрий добром, багатий успіхами, сонячний людським щастям, захоплюючий новими намірами і здобутка-
ми, благополучний прихильністю небес!

Колектив кафедри статистики


