
��Свято 

� Увага!

� Офіціоз

� Подія

� Готуємо 
майбутнє

� News про вуз

� Ми і світ

��Актуально

��Спортивні
пристрасті

��Цікаві зустрічі

��Круглий стіл

��Справи 
профспілкові

��Свідчення 
очевидця

� Дозвілля

� Твоя кар’єра

� Туга

� Історичні
розвідки

� Вітаємо

� Ювілеї

Газета  Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана
№ 21—24 (1383—1386)  e�mail: EKONOMIST_1972@ukr.net Листопад 2012 р.

Щиро й сердечно вітаю вас, молодих, енергійних, сповнених
свіжих мрій і надій, з Міжнародним днем студента — днем
розумного оптимізму, молодості і перспектив, святом, що для
кожного з вас є щасливою сходинкою до вершин знань й само-
ствердження! 

Студентський вік – важливий етап розвитку особистості. У цей
період відбувається становлення фахівця, формування світогляду,
ідеалів, переконань. 

Цей час – особливий, найбільш вирішальний, красивий і неповторний.
Вам пощастило навчатися в час невичерпних можливостей.  

Переконаний, що студентство Київського національного економіч-
ного університету імені Вадима Гетьмана за роки навчання викорис-
тає весь потужний науковий потенціал для здобуття знань і духов-
ного зростання.

Тож я хочу побажати вам сповна використовувати свої
шанси,  не чекати, поки хтось за вас побудує ваше майбутнє! 

Українське суспільство, в якого ще дуже багато роботи,
потребує якісно нових людей. Бажаю вам бути такими! 

Бажаю вам енергійного творчого життя, здоров’я, радості,
щасливої студентської юності, вірних друзів, гарної долі! 

Нехай щастить вам на всіх життєвих дорогах!

Ректор, академік АПН України Анатолій Павленко

Свято

Увага!

Хореографічне мистецтво представлено у Хореографіч-
ній студії, де органічно поєдналась бальна та сучасна
хореографія. 

З 2011 року розпочав свою роботу ансамбль народного
танцю «ЕКО».

В Інструментально-оркестровій студії навчають музич-
ній грамоті, гри на музичних інструментах, вивчають різно-
манітні напрямки естрадного та класичного інструменталь-
ного виконавства. У цій студії існує кілька різних колективів,
а саме: вокально-інструментальні ансамблі та рок-групи з
різнобічним стильовим направленням,  ансамбль перкус-
сіоністів (гра на ударних інструментах), з 2009 року діє
ансамбль скрипалів «Віртуози КНЕУ».

Вокально-хорова сту-
дія, у якій навчають мис-
тецтву співу, володінню
своїм голосом у різних
жанрах вокального мис-
тецтва, представлена
такими напрямками: секція
сольного співу, вокальні
ансамблі.

У Студії образотворчо-
го мистецтва та дизайну

вивчають ака-
демічний живо-
пис і рисунок,
графічний та
п о б у т о в и й
дизайн та деко-
р а т и в н о - п р и -
кладне мистец-
тво. 

В експеримен-
тальному театрі-
студії «Богема»
вивчають види
сценічного вико-
навського мис-
тецтва, працюють
над акторською
м а й с т е р н і с т ю ,

створюють різні розважальні програми, гуморис-
тичні вистави, мюзикли, естрадні мініатюри, про-
водяться конкурси та фестивалі. 
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Відкриття в університеті в 2002 році
кафедри страхування відповідало ідеям
розбудови в Україні соціально орієнтованої
ринкової економіки і давало  можливість
ученим КНЕУ активно долучитися до кадро-
вого і наукового забезпечення розвитку
страхового сектору економіки країни. 

Завдяки успішній дослідницькій та
навчально-методичній діяльності колективу
кафедри страховий ринок України отримав
за ці роки понад 400 магістрів страхового
спрямування зі спеціальності «Фінанси»,
більшість з яких складає еліту вітчизняного
страхового бізнесу. Тисячі випускників уні-
верситету з інших спеціальностей змогли
одержати знання з основ страхової справи.

Набутий викладачами досвід, науковий
світогляд, висока професійність забезпе-
чують ефективну роботу кафедри, що зна-
ходить своє відображення в авторських
методиках викладання страхових дисцип-
лін. Більшість цих дисциплін вперше в
Україні були розроблені на кафедрі страху-
вання КНЕУ і дістали своє навчально-мето-
дичне забезпечення у вигляді оригінальних
підручників і навчальних посібників. Вони
набули поширення і використовуються у
багатьох вищих навчальних закладах та
страхових компаніях України.

На кафедрі зосереджений потужний нау-
ково-педагогічний потенціал. У штаті
кафедри – 17 осіб, в тому числі три доктори
наук, професори; 11 кандидатів наук,
доцентів. Серед них – відомі фахівці, коло
наукових і практичних інтересів яких безпо-
середньо пов’язане з розбудовою в Україні
страхування на ринкових засадах.  

Десять років існування кафедри страху-
вання КНЕУ ознаменувались вагомими здо-
бутками, які є запорукою подальших успіхів
колективу кафедри в його роботі на благо
розвитку страхової освіти і науки в нашій
країні.

З нагоди свого ювілею кафедра страху-
вання ініціювала проведення в Київському
національному економічному університеті
імені Вадима Гетьмана Міжнародної науко-

во-практичної конференції «Страховий
ринок України в умовах фінансової глобалі-
зації».

Конференція зібрала понад 120 учасни-
ків. Серед них – учені з України, Росії,
Білорусі, Польщі, Словаччини; представни-
ки органів державної влади та управління,
страхового бізнесу, засобів масової інфор-
мації.

Українська наука була пред-
ставлена провідними навчаль-
ними закладами усієї України –
Києва, Львова, Вінниці, Лугансь-
ка, Одеси, Сум, Тернополя,
Харкова, Хмельницького, Чер-
кас, Чернігова, Кривого Рогу. У
конференції взяли участь біль-
шість вітчизняних докторів наук,
яким присуджено цей ступінь за
дослідження в галузі страхуван-
ня.

Конференцію відкрив голова
оргкомітету, в. о. ректора
Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана, акаде-
мік, Герой України А. Ф. Павленко. Від імені
ректорату КНЕУ він щиро привітав учасників
з початком роботи конференції та висловив
задоволення з того приводу, що основним
організатором цього заходу є наш універ-
ситет, який протягом багатьох років висту-

пає провідним вищим навчальним закла-
дом з підготовки фахівців з економіки і під-
приємництва, в тому числі для фінансової
сфери, важливою складовою якої є страху-
вання.

А. Ф. Павленко зазначив, що саме врахо-
вуючи зростаюче значення страхування для
нашої країни, Вчена рада КНЕУ у вересні
2002 року ухвалила рішення про створення
в університеті кафедри страхування, яка
нині святкує свій 10-річний ювілей.
Кафедра є достойним продовжувачем сла-
ветних традицій розвитку страхової науки,
закладених у нашому університеті ще на

початку ХХ століття видатним
українським ученим – академі-
ком К. Г. Воблим, на той час –
професором Київського комер-
ційного інституту (нині – КНЕУ),
автором  першої вітчизняної кла-
сичної праці зі страхування
«Основы экономии страхования»
(1915).   

Доповідач підкреслив, що кон-
ференція проводиться в час,
коли страхова справа в Україні
набула серйозного розвитку,

проте одночасно у цій сфері накопичилися
певні проблеми. Він висловив сподівання,
що на конференції відбудуться плідні диску-
сії з питань посилення ролі страхування в
глобалізаційних процесах, шляхів модерні-
зації українського страхового ринку, вдос-
коналення законодавчого, наукового і кад-
рового забезпечення страхування, і зазна-
чив, що вважає дуже корисним той факт,

що заключне засідання конференції перед-
бачене у стінах Парламенту у формі кругло-
го столу, присвяченого обговоренню нової
редакції Закону України «Про страхування».  

Своє вітальне слово учасникам конфе-
ренції А. Ф. Павленко завершив приємною
процедурою вручення Подяк від Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана за багаторічне спів-
робітництво з університетом у справі роз-
витку страхування в Україні надійним дру-
зям і партнерам – Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної політики;
Експертній Раді зі страхування при Комітеті
Верховної Ради України з питань фінансів,
банківської діяльності, податкової та митної
політики; Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг; Лізі страхових організа-
цій України; Харківському союзу страхови-
ків; Моторному (транспортному) страхово-
му бюро України; економічному факультету
Київського національного університету 
ім. Т. Г. Шевченка; АСК «ІНГО Україна»; ПАТ
«Страхова компанія Скайд»; ПАТ «Страхова
компанія «Українська страхова група»; Групі
страхових компаній «Іллічівська»; Центру
бізнес-стратегій «Перспектива»; спеціалі-
зованому журналу «Страхова справа».  

З цікавою та змістовною доповіддю «Роль
університетської освіти в кадровому забез-
печенні страхового ринку» виступив декан
фінансово-економічного факультету КНЕУ,
професор В. К. Хлівний.

Особливе значення науки в розв’язанні
нагальних проблем розвитку страхування в
Україні висвітлив у своїй доповіді фундатор
кафедри страхування, її перший завідувач,
доктор економічних наук, професор 
С. С. Осадець. 

Місце України у світовому страховому
просторі та завдання, які постають у зв’язку
з глобалізаційними викликами, було роз-
глянуто в доповіді завідувача кафедри
страхування, доктора економічних наук,
професора О. О. Гаманкової.

З вітальними словами з нагоди 10-річчя
кафедри страхування КНЕУ, врученнями
Почесних грамот і Подяк окремим виклада-
чам, колективу кафедри страхування та з
актуальними науковими доповідями, при-
свяченими проблемам та перспективам
розвитку страхування в Україні, виступили

Подія

Офіціоз

«« Страховий ринок України в умовахСтраховий ринок України в умовах
фінансової глобалізації» фінансової глобалізації» 
Кафедра страхування КНЕУ імені Вадима ГетьманаКафедра страхування КНЕУ імені Вадима Гетьмана

відзначила своє 10-річчя проведенням Міжнародної науково-практичної конференціївідзначила своє 10-річчя проведенням Міжнародної науково-практичної конференції

У середині жовтня в Київському національному економічному універси-
теті імені Вадима Гетьмана відбулася Міжнародна науково-практич-
на конференція «Страховий ринок України в умовах фінансової глоба-
лізації», приурочена до 10-річчя кафедри страхування КНЕУ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 180/2012УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 180/2012

Про відзначення державними нагородами України з нагоди
Міжнародного жіночого дня

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі професійні
здобутки та багаторічну сумлінну працю постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
Оболенську Тетяну Євгенівну – проректора Київського національного

економічного університету імені Вадима Гетьмана.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 28/2012УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 28/2012

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня
Соборності та Свободи України

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток незалежної Української держави, вагомі
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня
Лук’яненка Дмитра Григоровича – декана факультету Київського

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 582/2012УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 582/2012

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня праців-
ників освіти

За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку
кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, висо-
кий професіоналізм постановляю:

Присвоїти почесне звання «Заслужений економіст України»
Леонову Дмитру Анатолійовичу – професорові кафедри Державного

вищого навчального закладу «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана».
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член Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг, кандидат технічних наук, доцент
В. П. Левченко; Голова Ради Ліги страхових
організацій України, кандидат наук з дер-
жавного управління, доцент О. Ф. Філонюк;
Президент Ліги страхових організацій
України Н. В. Гудима; Голова правління-
президент ПАТ «СК «Скайд», кандидат еко-
номічних наук, доцент В. М. Стецюк; Голова
Правління АСК «ІНГО Україна» І. М. Гордієн-
ко; Голова Правління ПАТ «СК «Українська
страхова група» П. О. Нельга; директор
Групи страхових компаній «Іллічівська»,
кандидат економічних наук, доцент 
Ю. П. Гришан; директор Центру бізнес-
стратегій «Перспектива», кандидат еконо-
мічних наук, доцент В. І. Нечипоренко та
інші доповідачі.

Особливу увагу та жваві дискусії учасни-
ків конференції викликали доповіді завіду-
вача кафедри фінансів, керівника Інституту
економіки та управління Державної вищої
технічно-економічної школи імені Бронісла-
ва Маркевича (Польща) Ришарда Пукала та
професора факультету економіки та бізне-
су Братиславського економічного універси-
тету (Словаччина) Еви Кафкової, присвяче-
ні проблемам запровадження у країнах
Західної Європи  державного нагляду за
платоспроможністю страхових компаній на
умовах Solvenсy ІІ.

З не меншим інтересом  учасниками кон-
ференції було прослухано доповіді учених з
Білорусі: кандидата економічних наук,
доцента кафедри податків і оподаткування
Білоруського державного економічного уні-
верситету Т. А. Верезубової та старшого
викладача кафедри світової економіки та
фінансів міжнародного університету
«МІТСО» Т. М. Куль, які ознайомили присут-
ніх з особливостями розвитку страхового
ринку Білорусі та специфікою фінансового
регулювання страхової діяльності в
Білорусі.

У роботі конференції взяли участь докто-
ри наук, професори М. Д. Алексеєнко
(Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана),  
Л. М. Алексеєнко (Тернопільський націо-
нальний економічний університет), 
В. Г. Баранова (Одеський національний
економічний університет), Н. М. Внукова
(Харківський національний інженерно-еко-
номічний університет), О. Д. Вовчак (Уні-
верситет банківської справи Національного
банку України, м. Київ), Т. А. Говорушко
(Київський національний університет хар-
чових технологій), О. В. Козьменко (Укра-
їнська академія банківської справи націо-
нального банку України, м. Суми), 
Г. В. Кравчук (Чернігівський державний тех-
нологічний університет), М. В. Мних
(Відкритий міжнародний університет роз-
витку людини «Україна», м. Київ), 
Л. В. Нечипорук (Національний університет
«Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», м. Харків), О. О. Охрі-
менко (Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут»), 
С. К. Реверчук (Львівський національний
університет імені Івана Франка), Н. В. Тка-
ченко (Черкаський інститут банківської
справи Університету банківської справи
Національного банку України) та інші учені.

Проблематика доповідей учасників кон-
ференції охоплювала найважливіші
напрямки розбудови страхового сектору
економіки України та його наукового забез-
печення, а саме: сучасні тенденції розвитку
світового ринку страхування та їх вплив на
страхові ринки країн з трансформаційними
економіками; перспективи розвитку стра-
хового ринку України: уроки кризи; держав-
не регулювання ринків фінансових послуг у
контексті глобалізаційних проявів: досвід
України та зарубіжних країн; роль страху-
вання в стабілізації національної економіки
та у забезпеченні соціального захисту гро-
мадян; стан та завдання поліпшення взає-
модії між страховим, банківським та іншими
сегментами фінансового ринку в умовах
економічної нестабільності; підвищення
якості наукового та кадрового забезпечен-
ня страхової галузі в сучасних умовах.

Кожна доповідь не залишила байдужим

жодного учасника конференції та викликала
жваве обговорення.

У роботі конференції активну участь
поряд з викладачами брали студенти магі-
стерської програми «Страховий менедж-
мент»: О. Гарбарук, Є. Годимчук, В. Голо-
щапова, І. Довгошия, Я. Качмарчик, 
К. Клімчук, Є. Коваленко, Д. Креницька, 
Н. Олійникова, Т. Осауленко, К. Полякова,
В. Ребенок, А. Сененко, В. Сингаєвська, 
М. Урошев, К. Шашло, М. Яворська.

Другий день роботи конференції прохо-
див у Комітеті Верховної Ради України з
питань фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики в формі
Круглого столу і був присвячений науково-
му обговоренню проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про
страхування» (нова редакція) та інших зако-
нодавчих актів України.

Засідання Круглого столу розпочалося з
привітання та вручення Почесних грамот від
Експертної Ради зі страхування при
Комітеті Верховної Ради України з питань
фінансів, банківської діяльності, податкової
та митної політики провідним викладачам
кафедри страхування Київського націо-
нального економічного університету імені
Вадима Гетьмана. 

З доповідями щодо передумов прийняття
нової редакції Закону України «Про страху-
вання», місії та цілей законо-
проекту, його структури та
основних положень, очікува-
них результатів від прийнят-
тя законопроекту виступили
В. П. Левченко, член
Національної комісії, що
здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінан-
сових послуг України, канди-
дат технічних наук, доцент;
О. Ф. Філонюк, Голова Ради
Ліги страхових організацій
України, кандидат наук з

державного управління, доцент; 
О. О. Гаманкова, завідувач
кафедри страхування, директор
Інституту страхування Київського
національного економічного уні-
верситету імені Вадима
Гетьмана, доктор економічних
наук, професор; О. М. Залєтов,
заступник Голови Ради Ліги
страхових організацій України,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри страхування
Київського національного еконо-
мічного університету імені Вадима
Гетьмана.

В обговоренні доповідей та в дискусії
щодо положень законопроекту  взяли
участь Т. М. Артюх, кандидат економічних
наук, професор кафедри страхування КНЕУ
імені Вадима Гетьмана; А. Л. Баранов, кан-
дидат економічних наук, доцент, докторант
кафедри страхування КНЕУ імені Вадима
Гетьмана; О. В. Баранова, кандидат еконо-
мічних наук, доцент кафедри страхування
КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Л. А. Біло-
шицька,  Генеральний директор Асоціації
«Страховий бізнес»; Л. В. Временко, канди-
дат економічних наук, доцент, Президент
Харківського союзу страховиків; В. М. Ган-
чак, Голова Правління СК «Глобус»; 
М. В. Мних, доктор економічних наук, про-
фесор, Директор Інституту економіки та
менеджменту Відкритого міжнародного уні-
верситету «Україна»; О. В. Мурашко, канди-
дат економічних наук, доцент, докторант

кафедри страхування КНЕУ імені Вадима
Гетьмана; С. С. Осадець, доктор економіч-
них наук, професор кафедри страхування
КНЕУ імені Вадима Гетьмана; 
О. О. Охріменко, доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародної економіки
Національного технічного університету
«Київський політехнічний інститут»; 
В. Ф. Скоморохов, Президент ПАТ СК
«Лемма-Віте»; Т. І. Стецюк, кандидат еконо-
мічних наук, доцент кафедри страхування
КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Г. М. Треть-
якова, Генеральний директор Української
федерації убезпечення; Л. В. Шірінян, кан-
дидат економічних наук, доцент, докторант
Науково-дослідного фінансового інституту
Академії фінансового управління Міні-
стерства фінансів України, та інші учасники.

За підсумками роботи конференції було
прийнято Резолюцію, з проектом якої озна-
йомила присутніх завідувач кафедри стра-
хування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, про-
фесор О. О. Гаманкова.

У Резолюції, зокрема, зазначається, що
учасники Міжнародної науково-практичної
конференції «Страховий ринок України в
умовах фінансової глобалізації» після обго-
ворення проблем розвитку страхування в
Україні та розглянувши досвід розвитку
страхових ринків Білорусі, Німеччини, Росії,
Польщі, Словаччини та їх державного регу-

лювання констатують необхід-
ність впровадження нових підхо-
дів до державної політики у сфері
страхування, що відповідає
Програмі економічних реформ
на 2010-2014 роки «Забезпечене
суспільство, конкурентоздатна
економіка, ефективна влада», а
також нормам і стандартам
Європейського Союзу, за такими
напрямками:

1. Посилення конкурентоздатності і
стійкості страхового ринку через:

��прийняття нової редакції Закону України
«Про страхування», яка відповідатиме ново-
му рівню розвитку страхування в Україні;

��поступове впровадження пруденційного
нагляду за страховими компаніями з ураху-
ванням євроінтеграційної складової держав-
ної політики;

�� перегляд, з урахуванням наслідків
фінансової кризи, вимог і переліку фінансо-
вих інструментів, якими можуть бути пред-
ставлені резерви страхових компаній, і
механізмів застосування таких фінансових
інструментів;

��забезпечення антидемпінгової і антимо-
нопольної політики в галузі страхування;

��сприяння капіталізації страхового ринку
шляхом підвищення вимог до розміру ста-
тутного капіталу, регулятивного капіталу
страховиків;

�� опрацювання концепції запровадження

в Україні вимог до платоспроможності стра-
ховиків на основі Solvency II;

��забезпечення правових засад і організа-
ційної підтримки створення національної
системи підготовки і сертифікації страхових
посередників і актуаріїв;

�� удосконалення нормативно-правового
регулювання діяльності страхових посеред-
ників і незалежних експертів з питань оцінки
ризиків і визначення страхових збитків.

2. Розширення спектру і підвищення
якості страхових послуг, що включає: 

��проведення ефективної державної полі-
тики, спрямованої на забезпечення страхо-
вим захистом економічних інтересів держа-
ви через створення умов добросовісної кон-
куренції на ринку;

�� підвищення привабливості страхового
ринку України для інвесторів;

�� підвищення ефективності аграрного
страхування зі збереженням компенсації
частини страхових премій державою за пріо-
ритетними напрямками сільськогоспо-
дарського виробництва;

�� створення правових основ для запро-
вадження та розвитку медичного страхуван-
ня;

��введення на законодавчому рівні меха-
нізму адміністрування і управління недер-
жавними пенсійними фондами компаніями
зі страхування життя та участі страховиків у
другому та третьому рівні пенсійної системи; 

�� оптимізацію державного регулювання
обов’язкового страхування і забезпечення
проведення належної експертизи соціально-
економічної доцільності впровадження кож-
ного нового виду обов’язкового страхуван-
ня.

3. Підвищення ефективності державної
політики у сфері регулювання ринків
фінансових послуг шляхом: 

�� посилення інституційної здатності
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, та її фінансової незалежності;

�� здійснення ефективного контролю за
платоспроможністю і фінансовим станом
страховиків;

�� сприяння поліпшенню якості надання
страхових послуг і підвищенню довіри до
інституту страхування, зокрема, через гар-
монізацію страхового нагляду з міжнародни-
ми стандартами і його орієнтацію на захист
прав споживачів;

�� створення правових основ розвитку
механізму саморегулювання через відповід-
ні норми Закону України «Про страхування»,
які передбачатимуть встановлення правил,
принципів і стандартів надання страхових
послуг і здійснення страхової діяльності.

4. Розвиток страхової культури грома-
дян і підвищення соціальної відповідаль-
ності учасників страхового ринку, що
передбачає: 

�� запровадження механізмів протидії
страховому шахрайству (створення відповід-
ної бази даних, популяризація в суспільстві
нетерпимості до страхового шахрайства); 

��системне інформування населення про
стан і перспективи розвитку страхового
ринку, переваги отримання страхових
послуг і ризики, що існують на цьому ринку;

�� модернізацію страхового бізнесу і
систем управління страховими компаніями з
метою запобігання банкрутству страховиків
та захисту інтересів споживачів страхових
послуг. 

Після обговорення проекту Резолюції її
було ухвалено одноголосно і прийнято
рішення передати Резолюцію до Експертної
Ради зі страхування при Комітеті Верховної
Ради України з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної політики та
до Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг.

На цьому Міжнародна науково-практична
конференція «Страховий ринок України в
умовах фінансової глобалізації»  завершила
свою роботу.

Олена Володимирівна Баранова,
кандидат економічних наук, 

доцент, заступник завідувача
кафедри страхування
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Подія

Зусиллями керівництва інституту, тоді
Київського інституту народного госпо-
дарства імені Д. С. Коротченка, і керівницт-
ва бібліотеки на чолі з директором Вірою
Ісаківною Заграничною був створений
новий студентський читальний зал. До
цього існував невеликий за площею зал,
який не забезпечував зростаючі потреби
студентів.

Читальний зал на 226 читацьких місця
було відкрито на початку навчального 1972
року. На урочистому відкритті залу були
присутні студенти, викладачі, співробітники
бібліотеки, керівники інституту.

На фото, розміщеному в газеті
«Радянський економіст» за 1972 рік, бачимо
радісний момент відкриття читального

залу. Стрічку розрізає проректор з
навчальної роботи О. М. Бобров.

Для читального залу було пере-
обладнано приміщення спортивного
залу, що розміщувався в цокольному
поверсі будівлі інституту. Студенти
отримали велике світле дворівневе
приміщення читального залу з відкри-
тим доступом до фонду: навчальної
літератури та періодичних видань.
Кожне з читацьких місць було обладна-
но індивідуальним освітленням. Тут же в
залі було розміщено каталоги та картотеки
на наявний фонд, організовано чергування
бібліотекарів, які допомагали знайти
необхідну інформацію.

За день зал відвідувало 430-450 читачів.
За рік видавалося понад 338 тисяч примір-
ників документів. 

Допомогу у пошуку необхідних видань на
полицях відкритого доступу забезпечували
бібліотекарі. 

У залі розміщувались тематичні полиці та
вітрини з літературою для підготовки до
семінарських занять, виконання курсових
та контрольних робіт; книжкові тематичні
виставки та виставки до знаменних дат,
виставки нових надходжень. У приміщенні
залу проводилися збори колективу бібліо-
теки, заходи з підвищення кваліфікації спів-
робітників, бібліографічні огляди.
Проводились  масові заходи для студентів:
зустрічі з поетами, письменниками, цікави-
ми людьми тощо.

Стрімко відбувалось становлення вищого
навчального закладу: міцніла матеріально-
технічна база інституту, збільшувався кон-
тингент студентів, змінювалась бібліотека,
а з нею читальний зал.

Слід віддати належне багаторічній само-
відданій праці нашого тогочасного дирек-
тора Світлани Василівни Костенко.

Досвідчений фахівець бібліотечної галузі з
багаторічним досвідом роботи, людина, яка
глибоко вболівала за свою справу. 

За сорок років роботи змінювався дизайн
та обладнання залу. Наймасштабніша з
реконструкцій відбулася в 2004 році, зал
був капітально відремонтований: замінені
вікна, підлога, меблі, лампи індивідуально-
го освітлення, стелажі для розміщення
фонду тощо. Для забезпечення збережено-
сті та використання літератури було відо-
кремлено читацьку зону від зони зберігання
видань. Для удосконалення обслуговуван-
ня студентів та впровадження нових техно-
логій проведені комунікації та встановлено
персональні комп’ютери, що дозволило
створити автоматизовані робочі місця для

співробітників та читачів.
Читальний зал сьогодні це:

сучасне світле приміщення
загальною площею 521,9 квад-
ратних метрів; документний
фонд 8 623 назви, 11 513 при-
мірників, що розміщені на 50
квадратних метрах; читацька
зона – 331,5 квадратних мет-

рів; 120 читацьких місць, із них 5 автомати-
зованих, з доступом до Інтернету; чотири
автоматизованих робочих місця співробіт-
ників; штат – шість співробітників.

Склад фонду за видами доку-
ментів: книг – 8 590 назв, 10 887
примірників; періодичних видань:
журналів – 23 назви, 604 примір-
ники; газет – десять назв, 22 річ-
них комплекти. 

Читальний зал обслуговує
понад три тисячі користувачів різ-
них категорій; майже двадцять
тисяч відвідувань, понад трид-
цять тисяч примірників видачі
літератури за рік.

До послуг користувачів  катало-

ги та картотеки: алфавітний та
систематичний; алфавітно-пред-
метний покажчик; картотека нових
надходжень; картотека періодич-
них видань, які отримує бібліотека;
доступ до електронного каталогу.

Дивлячись в майбутнє, бібліоте-
ка планує чергові зміни та удоско-

налення роботи читально-
го залу, що був і залиша-
ється читальним залом
№1.

З розвитком інформа-
тизації суспільства, техно-
логій інформаційного
забезпечення бібліотека
значну увагу надає при-
дбанню документів на
електронних носіях,
забезпеченню доступу до світових та влас-
них електронних інформаційних ресурсів,
інформаційному забезпеченню дистанцій-
ного навчання. На другому рівні читального
залу планується розміщення Інтернет-залу.

Безперечно, без книги немає бібліотеки.
Як не парадоксально це звучить, бібліотеки
може не бути і при наявності значної кілько-
сті книг. Але якими б фондами не володіла
бібліотека, якими б інтер’єрами не вражали
наше уявлення її архітектура та дизайн,
скільки б не впроваджувалось новітніх тех-
нологій, бібліотеки не буде до тих пір, поки
між книгою та читачем не встане обізнана,
уважна, закохана в книгу людина – бібліоте-
кар. Від нього залежить: чи принесе спілку-
вання з книгою радість, чи тільки засмутить
читача.

Сьогодні хочеться вшанувати тих, хто
присвятив своє життя бібліотеці, хто багато
років тому переступив поріг першого
читального залу і залишив назавжди в
ньому своє серце. Це люди чистої душі та
нестримної енергії, люди, закохані в свою

професію. Добру згад-
ку про себе залишили
працівники бібліотеки,
які в різний час працю-
вали в читальному залі:
Алевтина Олексіївна
Гридасова, Ганна
Антонівна Вишнякова,
Валентина Григорівна
Галушко, Людмила
Олександрівна Голуб,
Ніна Василівна Коше-
лева, Валентина Іванів-
на Білянська, Віра
Валентинівна Яценко,
Валентина Миколаївна
Дяченко, Лариса Євге-
нівна Альошина,
Світлана Миколаївна

Рода, Марина Володимирівна Кова-
льова, Тетяна Степанівна Власенко,
Лариса Юріївна Кульчицька, Алла
Валеріївна Єфременкова, Олександра
Анатоліївна Шоботенко, Павлина
Федорівна Білоцька, Ірина Юріївна

Бойко, Олена Геннадіївна Корнєйко та
багато інших.

В різні роки вони починали свою трудову
діяльність в читальному залі №1, але жод-
ного разу не пошкодували, що зовсім моло-
дими обрали професію – бібліотекар, і ось
уже багато років працюють з книгами і
читачами. Чудово орієнтуються в лабірин-
тах книгосховищ, напам’ять знають, що де
знаходиться, допоможуть розібратись з
організацією каталогів, вибрати книги,
необхідні для навчання. Зі знанням справи
та великою відповідальністю виконують
свої обов’язки, чим і заслуговують повагу
читачів та колег.

Завданням сучасних бібліотекарів є вив-
чення запитів користувачів, що постійно
змінюються, та їх задоволення через впро-
вадження новітніх форм обслуговування,
виготовлення власних інформаційних про-
дуктів. Зараз в читальному залі з цим пре-
красно справляються: Галина Павлівна
Павлова, Ірина Петрівна Крутько, Марія
Віталіївна Степанова, Анастасія Павлівна
Герасименко, Валентина Кузьмівна Тере-
щенко. Керує першим читальним залом
Наталія Михайлівна Проскурко, яка свою
бібліотечну діяльність розпочала в бібліоте-
ці у 1994 році. Маючи вищу технічну освіту,
розпочала свою роботу з бібліотекаря, а
згодом зайняла посаду завідувача відділу, з
якою успішно справляється уже понад
десять років. Бібліотечна справа її захопи-
ла, вона володіє рідкісним даром відчувати
найновіші віяння у нашій справі.

Подальших вам успіхів у житті та праці,
дорогі колеги!

В. І. Киричук, 
заступник директора бібліотеки,

С. М. Артюховська, 
вчений секретар бібліотеки

ЧЧииттааллььннооммуу  ззааллуу  ббііббллііооттееккии  
ККННЕЕУУ  —— 4400

Щедрий місяць вересень на свята для співробітників бібліотеки
університету: День знань, Всеукраїнський день бібліотек, сорок
років студентському читальному залу, що знаходиться в
навчальному корпусі №1 (проспект Перемоги, 54/1).

Відкриття читального залу.1972 р.

Відкриття читального залу. 2004 р.

Читальний зал після реконструкції. 2004 р.

Читальний зал після реконструкції. 2004 р.
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Готуємо майбутнє

News про вуз

На урочистому зібранні були присутні
керівники магістерських програм, завідува-
чі кафедр та декани факультетів КНЕУ. Зі
словами привітання виступили керівники
магістерських програм – професор 
А. М. Поддєрьогін та професор М. І. Бон-
дар, заступник завідувача кафедри право-
вого регулювання економіки – доцент 
Н. А. Фукс. 

Урочисте зібрання відкрив директор ЦМП
професор А. М. Поручник, який від імені
керівництва університету, особисто 
в. о. ректора – академіка А. Ф. Павленка,
дирекції ЦМП та професорсько-викладаць-
кого складу привітав випускників з успіш-
ним завершенням навчання та отриманням
дипломів магістрів Київського національно-
го економічного університету.

Традиційною стала настанова, яку щоріч-
но отримують випускники з вуст директора
Центру. «Ми виконали свою місію, – зазна-
чив директор ЦМП, – навчили вас іннова-

ційному мисленню, новаторським
підходам до розв’язання управлінсь-
ких, соціальних та економічних про-
блем. Захист дипломних робіт засвід-
чив високий професіоналізм та вашу
суспільну зрілість. Але отриманий
вами диплом магістра – це лише сим-

вол знань, який потрібно наповнювати свої-
ми щоденними звитягами в труді. Тож наша
настанова вам – втілити отримані в універ-
ситеті знання в практику! Активно включай-
тесь у всі суспільні процеси країни. Ваш

інтелектуально-професійний ресурс
дозволяє себе успішно реалізувати в
будь-якій із цих сфер!» 

Директор Центру закликав випуск-
ників бути патріотами своєї країни,
непохитно захищати національну ідею
та національні інтереси, розбудовува-
ти національний капітал, примножу-
вати національне багатство. 

Отримавши дипломи магістрів, випускни-
ки ЦМП 2012 року, натхненні  настановами
директора Центру магістерської підготов-
ки, висловили щиру подяку: ректорату уні-
верситету, керівникам магістерських про-
грам, професорам і викладачам, співробіт-
никам ЦМП та всіх служб університету, які
протягом всіх років навчання створювали
комфортні умови для високопродуктивного
навчання та надавали можливість отримати
освіту європейського зразка. Від імені
випускників зі словами глибокої вдячності
за отримані знання та здобуті навички
виступили випускниця програми

«Управління міжнародним бізне-
сом» Оксана Приміська та випуск-
ниця програми «Бізнес адміністру-
вання» Оксана Левківська.

Ми щиро вітаємо наших випуск-
ників і бажаємо успішно втілити
отримані в університеті знання в
своїй професійній діяльності.

Ірина Кулага,
заступник директора ЦМП,
доцент кафедри політичної 

економії обліково-економічних
факультетів

ДД ИИ ПП ЛЛ ОО ММ   ММ АА ГГ ІІ СС ТТ РР АА   ––   ЦЦ ЕЕ   ДД ИИ ПП ЛЛ ОО ММ   
ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК ИИ ХХ   ШШ АА НН СС ІІ ВВ   ІІ   ММ ОО ЖЖ ЛЛ ИИ ВВ ОО СС ТТ ЕЕ ЙЙ   

На початку листопада в Центрі культури і мистецтв КНЕУ від-
булась урочиста  подія – вручення дипломів магістрів випускни-
кам Центру магістерської підготовки. Понад 450 випускників
КНЕУ поповнили лави вітчизняної бізнес-еліти.

Основною метою наукового семінару
стало виявлення особливостей розвитку
столичних міст Європи в кризовий період.

На початку роботи семінару Катерина
Анатоліївна Нужненко, директор Центру
міжнародних зв’язків, щиро привітала
поважних гостей та експертів із Польщі,
Великобританії, Швейцарії, Латвії, Росії,
Греції, а також українських фахівців в стінах
нашого університету та зачитала вітальний
лист від імені в. о. ректора Анатолія

Федоровича Павленка, в якому зазначало-
ся, що порушені на семінарі питання, пред-
ставлені вагомі здобутки вітчизняних та
міжнародних науковців надалі слугувати-
муть зміцненню науково-освітніх зв’язків
між університетами, найбільші з яких знахо-
дяться в провідних мегаполісах Європи і
суттєво впливають на формування їх нових
стратегій.

Польські фахівці EUROREG (Centre for

European Regional and Local Studies)
Університету м. Варшава в своєму виступі
«Глобальна економічна криза – перспекти-
ва для Центральної та Східної Європи»
представили детальний аналіз розвитку
своєї столиці через порівняння кризових і
докризових ВВП, рівня безробіття, секто-
ральних трансформацій, порівняння дер-
жавних фінансів із загальним державним
боргом, потік прямих іноземних інвестицій
та інше.

Розвитку світового
класу кластерів у столич-
них містах країн Сканди-
навії та Фінляндії, а також
використання їхнього
досвіду в Україні присвя-
тила свій виступ Юлія
Рибак з Київського облас-
ного регіонального цент-
ру з інвестицій.

Цікавими були доповіді на теми щодо
кризових дій держави, що призвели до
трансформацій місцевих бюджетів (на при-
кладі м. Варшава). Старший науковий спів-
робітник Інституту географії Російської
Академії Наук Т. Л. Бородіна презентувала
доповідь «Москва 2012: аналіз спроб регу-
лювання розвитку», де зазначила, що в
центрі Москви зосереджено 35% всіх робо-
чих місць столиці. Для вирішення регіо-

нальних проблем мегаполісу
залучаються іноземні фахів-
ці для розробки стратегічних
проектів «Нова Москва».
Швейцарський фахівець з
Університету м. Берн пані
Тіна Хейщ поділилась своїм
дослідженням еволюції еко-
номік м. Берлін та м. Берн.

Крім того варто відмітити
глибокий та прикладний

аналіз наших молодих науковців, аспірантів
кафедри європейської інтеграції Вероніки
Орловської та Катерини Никонюк, які
досліджували питання глобального пози-
ціювання столиці України в Європейській
конкурентній моделі та післякризову

модель охорони здоров’я в Києві.
Дослідження такого характеру викликали
неабияку зацікавленість та ряд запитань з
боку учасників семінару.

Сесійні засідання провели завідувач
кафедри європейської інтеграції, професор
Віктор Іванович Чужиков, заступник завіду-
вача кафедри європейської інтеграції,
доцент Олександр Анатолійович Федірко та
Мацей Сметковські, провідний фахівець з
EUROREG.

Після підбиття підсумків та урочистого
завершального слова учасники перейшли
до неофіційної частини, яка супроводжува-
лась активним спілкуванням у невимушеній
атмосфері дружності та доброзичливості.

Вважаємо, що такий захід – впевнений
крок до розвитку активної участі КНЕУ як
члена Регіональної Асоціації Досліджень!

Оргкомітет семінару

ПП ее рр шш ии йй   ее тт аа пп   сс пп іі вв пп рр аа цц іі
Спільний науковий семінар ДВНЗ «Київський національний економічнийСпільний науковий семінар ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана» з Регіональною Асоціацієюуніверситет імені Вадима Гетьмана» з Регіональною Асоціацією
Досліджень (Великобританія)Досліджень (Великобританія)

У кінці жовтня в КНЕУ за ініціативою кафедри європейської інтеграції
спільно з Регіональною Асоціацією Досліджень (RSA), Інститутом гло-
бальної економічної політики та за підтримки ректорату та Центру
міжнародних зв’язків відбувся перший спільний Міжнародний семінар
«Чотири роки потому: як столичні міста реагують на глобальну
кризу?».

Асоціація Регіональних Досліджень була заснована у
Великобританії у 1965 році з метою створення форуму для нау-
ковців і практиків, які цікавляться економічними, соціальними,
екологічними та іншими аспектами розвитку територій, меха-
нізмами розробки та впровадження регіональної політики. Із
суто британської та європейської асоціації вона поступово
перетворилась на глобальний форум.

Директор ЦМП професор А. М. Поручник
вітає випускників

Випускники програми «МБА» 2012 року отримали дипломи магістра
КНЕУ та сертифікати міжнародної бізнес-школи BBSI (Великобританія)



№ 21�24 (1383�1386)

Листопад 20126

Ми і світ

Особливістю проекту є те, що він реалізову-
вався на базі магістерської програми
«Фінансовий контролінг» і проходив у два
етапи. 

Перша частина проекту здійснювалася у
Філіпс-Університеті міста Марбург, Німеччи-
на, а друга – відповідно, у Києві, у нашому уні-
верситеті. Для реалізації програми була сфор-
мована спільна група з німецьких та українсь-
ких студентів. З української сторони участь
брали викладачі, аспіранти та студенти, а
саме: професор Олег Олександрович
Терещенко, професор Віктор Михайлович
Федосов, доцент Олександр Миколайович
Сущенко, аспіранти та студенти фінансово-
економічного факультету та факультету міжна-
родної економіки і менеджменту. Робочі мови
проекту – німецька та англійська.

Під час навчання у Філіпс-Університеті учас-
ники прослухали курс лекцій з наступних дис-
циплін: електронний маркетинг, інноваційний
менеджмент, Value-based management and
corporate governance. Лекції читали особисто
автори цих курсів: декан факультету бізнес-
адміністрування професор П. Альпар, профе-
сор М. Рапп та професор М. Штефан. Після
ознайомлення з навчальним матеріалом сту-
денти проводили власні дослідження за зада-
ними індивідуально темами  та презентували
їх результати для оцінювання.

Вивчення теоретичного матеріалу підкріп-
лювалося виступами практиків з провідних
компаній. До німецької частини проекту були
запрошені голова відділу Search Engine
Optimisation компанії Soquero Тобіас Янгкурт
та керівник департаменту програмного забез-
печення для мобільних телефонів компанії
Google Генріке Леверінз.

Крім пізнавальних лекцій, круглих столів,
активних дискусій та обговорень, учасники
проекту були задіяні у насиченій культурній
програмі. Німецькі колеги організували нам
незабутні екскурсії до Франкфуртської
фондової біржі (Deutsche Börse), де ми про-
слухали презентацію про основні функції даної

інституції на ринку капіталів Німеччини та світу
загалом, відвідали торговельний майданчик,
де працюють брокери, та познайомилися з
особливостями функціонування торговельно-
інформаційної системи Xetra. Наступними
були візити до Центрального банку Німеччини
(Deutsche Bundesbank), Європейського цент-
рального банку (ECB) та  комерційного банку
Deutsche Bank, протягом яких студенти дізна-

лися більш деталь-
но про роль євро як
валюти у підтримці
стабільності еконо-
мік країн-членів
Є в р о п е й с ь к о г о
союзу, обговорили
зі спеціалістами
основні проблеми
монетарної сфери, відвідали Музей грошей.
Надовго запам’ятаються також екскурсійні
прогулянки по Франкфурту-на-Майні та подо-
рож по річці Рейн на теплоході.

З 18 вересня по 1 жовтня  проходила друга
частина програми, де група німецьких та укра-
їнських студентів відвідувала лекції з фінансо-
вого контролінгу і фіскальної політики в нашо-
му університеті. Хоча у порівнянні з німецькою
частиною програми щодня студенти мали на
одну лекцію менше, навантаження та кількість

домашніх завдань не поступались програмі
навчання у Марбурзі. 

На лекціях з фінансового контролінгу основ-
на увага була сфокусована на оцінці вартості
капіталу компаній на ринках країн, що розви-
ваються, та системи рейтингування  підпри-
ємств з визначенням класу їх кредитоспро-
можності. Лекції з фіскальної політики охопили
такі важливі теми, як ефективність державних
програм у різних сферах економіки та суспіль-
ного життя громадян, проблематика прове-
дення реформ у державному секторі економі-
ки, проблеми виходу країн на докризові показ-
ники економічного добробуту, соціальна
нерівність. 

Весь лекційний матеріал підкріплювався
домашніми завданнями та проектами, над
якими працювали спільні україно-німецькі
групи у кількості 4-5 чоловік. Такими завдання-
ми були розробка проекту Due Dilligence для
банку, формування системи рейтингування
для компаній різних галузей економіки на
основі емпіричних даних з використанням
програми  SPSS, аналіз та оцінка ринку роз-
дрібної торгівлі формату Drogerie в Україні та
західноєвропейських країнах, формування

політики управління
робочим капіталом
компанії, аналіз ефе-
ктивності фіскальних
реформ різних країн
світу (Ірландії, Індії,
Ісландії, Німеччини,
США).

Проект був повні-
стю інтегрований у
навчальний процес
обох університетів:
оцінки, отримані

німецькими студентами у КНЕУ, зарахували у
Філіпс-Університеті і навпаки.

Паралельно із вивченням теоретичних
основ спільна україно-німецька група мала
можливість прослухати лекції фінансистів-
практиків: А. Нуїрі, виконавчого директора
Raiffeisen Informatik, який провів ряд лекцій на
тему Corporate performance measurement; 
Н. Кьоніга, директора департаменту фінансо-
вого контролінгу Metro Cash&Carry, – про про-
блематику ведення бізнесу в Україні; Томаса

Бредшнайдера, генерального директора
лізингової компанії «Hypo Alpe Adria Leasing
Ukraine», – про реорганізацію українських ком-
паній в умовах кризи. Також впродовж цих
двох тижнів студенти взяли участь у численних
зустрічах, серед яких: зустріч із заступником
голови Національного банку України – 
В. І. Ричаківською, де обговорювалась важли-
вість стабільної політики НБУ в рамках регулю-
вання грошового ринку України, зустріч із
аташе з економіки в Посольстві Федеративної
республіки Німеччина, на якій основна увага
була присвячена економічним та культурним
взаємовідносинам України та Німеччини,
перешкодам, що виникають на шляху їх роз-
витку, зустріч із представниками департамен-
ту фінансового контролінгу Coca Cola Helenic –
про перспективи розвитку компанії на укра-
їнському ринку.

Поряд із насиченим навчанням, спільна
україно-німецька група мала змогу відвідати
Національний музей грошей та коштовностей,
меморіальний  комплекс «Бабин Яр», завод
«Оболонь», Національну оперу України 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Швидко проминув місяць плідної співпраці з
німецькими колегами, та за цей короткий тер-
мін учасники програми дізналися багато ново-
го один від одного. Ми отримали позитивний
досвід інтеграції до європейської системи
освіти, ознайомилися зі структурою та
навчальними програмами Філіпс-Університе-
ту Марбурга, детальніше вивчили підходи
західних економістів до вирішення проблем-
них питань корпоративного управління та еко-
номік країн у цілому. Ми впевнені, що у май-
бутньому нам стане у пригоді і досвід команд-
ної роботи з іноземними партнерами, і прак-
тика подолання мовного бар’єру. 

Загалом проект пройшов у дружній святко-
вій атмосфері, у атмосфері єднання українсь-
кої та німецької культур, по закінченню про-
грами у всіх залишилися приємні спогади та
враження.

Ольга Чернігевич,
Ірина Воловик,

студентки магістерської програми 
«Фінансовий контролінг»

СС ппіі ллььнн аа  уукк ррааїї нн оо --нн іі ммее цц ььккаа  гг рруупп аа::   ффіі нн аанн ссоо ввии йй  
кк оо нн ттрроо лліі нн гг   уу   ФФ іі лліі ппсс --УУнн ііввее рр ссии ттее ттіі   ММ ааррбб уу рргг аа  тт аа  уу   ККНН ЕЕУУ

Протягом вересня студенти КНЕУ брали участь у програмі за підт-
римки DAAD «Демократичний порядок й економічний добробут»,
головна мета якої – розвиток демократії у сфері фінансових відносин
в Україні.

Наприкінці жовтня в КНУ імені Тараса Шевченка було
проведено дводенний міжнародний семінар «Партнерські
зв’язки між університетами України та Великої Британії».
Відкрив семінар Перший заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України Євген Суліма. Також в семінарі
взяли участь посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт,
директор Британської Ради в Україні Мартін Даул, провід-
ний радник з питань освіти у Раді Європи Стівен Адам, рек-
тор КНУ імені Тараса Шевченка, академік Леонід
Губерський та інші.

Дводенний семінар дав можливість всім учасникам

детально обговорити питання автономії ВНЗ та інтернаціо-
налізації вищої освіти. Зокрема директор департаменту
вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України Ю. М. Коровайченко виступив з доповіддю
«Бачення України щодо інтернаціоналізації вищої освіти».
Пан Стівен Адам у своїй презентації «Глобалізація освіти:
Європейський досвід, проблеми, виклики і поразки» зазна-
чив, що станом на жовтень 2012 року Європа має 4000
вищих навчальних закладів, 19 мільйонів студентів.

Значну части-
ну часу було

приділено двосторонньому огляду досві-
ду розбудови міжнародних партнерських
зв’язків між університетами: погляд з
Британії та погляд з України.

Представники з Nottingam Trent
University, Robert Gordon University,

Reading University, University of Huddersfield ознайомили зі
стратегіями інтернаціоналізації у вищих навчальних закла-
дах Британії, здійсненні міжнародних проектів.

Під час загальної дискусії були підняті питання про мож-
ливості та загрози освіти без кордонів, проблеми розбудо-
ви партнерських зв’язків між британськими та українськи-
ми університетами. Уроки міжуніверситетської міжнарод-
ної співпраці провідним експертам та британським колегам
представила К. А. Нужненко, директор Центру міжнародних

зв’язків КНЕУ. Зокрема можливості проходження
включеного навчання, стажування, участі в міжнародних
конференціях, семінарах, круглих столах для студентів та
викладачів викликали неабияку зацікавленість. Було від-
значено, що, враховуючи складності фінансування та
загальної підтримки, щорічно відряджати близько 150
студентів та 70 викладачів  КНЕУ – це гідний результат
роботи.

Але як для нашого університету, так і для інших укра-
їнських вищих навчальних закладів залишається відкри-
тим питання про впровадження англомовних програм,
безперешкодне зарахування кредитів, отриманих сту-
дентами в іноземних університетах, активну міжнародну

співпрацю професорсько-викладацького складу, участь
науковців у міжнародних грантових програмах та дослід-
ницьких проектах тощо.

К. А. Нужненко,
Директор Центру міжнародних зв’язків

ММііжжннаарроодднниийй  ддооссввіідд  ссппііввппрраацціі   ККННЕЕУУ  зз  
ббррииттааннссььккииммии  ууннііввееррссииттееттааммии

Стівен Адам. Експертний досвід Стівена Адама включає роботу у
Вестмінстерському університеті, де він працював провідним викладачем і
керував школою підготовки бакалаврів із політології, міжнародних відносин і
європейських студій. Він належав до експертної групи із просування
Болонського процесу у Великій Британії, був радником із питань європейської
кредитно-модульної системи та додатку до диплома. Стівен є автором і допо-
відачем у цілій низці дослідницьких проектів, які здійснювались на запит/підт-
римку різних урядів та національних агенцій, Європейської Комісії, Ради
Європи та ЮНЕСКО. Він входив до складу експертної групи із розробки
Європейської Рамки кваліфікацій (2005); був членом групи радників
Європейської Комісії, яка переглядала «Рекомендації щодо використання
Європейської кредитно-модульної системи» (2008-2009); доповідачем від групи
експертів Британської Агенції із забезпечення якості вищої освіти, яка підго-
тувала звіт «Верифікація відповідності рамок кваліфікацій вищої освіти в
Англії, Уельсі та Північній Ірландії Рамці кваліфікацій у Європейському про-
сторі вищої освіти» (2009).

Зліва направо: Стівен Адам – Провідний Радник у Раді Європи,
Мартін Даул – Директор Британської Ради в Україні, Саймон Сміт –

Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні



№ 21�24 (1383�1386)

Листопад 2012 7

Свято Актуально

Шановні студенти Київського національного еконо-
мічного університету імені Вадима Гетьмана!

Сімнадцяте листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це –
Міжнародний день студента. Це свято зближує та об’єднує молодих людей усього світу, бо
це, насамперед, день студентської солідарності, що не має меж та кордонів.

Студенти завжди були найбільш волелюбною, незалежною та вільнодумною частиною сус-
пільства, й ідея власного свята завжди хвилювала їхні молоді душі. Ідея створення міжнарод-
ного об’єднання студентської молоді зародилася в Європі наприкінці XIX століття. У 1893 році
в Женеві був скликаний Міжнародний конгрес студентів-соціалістів, що прийняв рішення:
встановити і розвивати зв’язки між студентами різних країн. Істотний вплив на розвиток сту-
дентського руху мали трагічні події осені 1939 року в Чехословаччині. Тоді 17 листопада тися-
чі студентів міста Праги та їхніх викладачів заповнили вулиці міста, протестуючи проти гітле-
рівської окупації, але вони були арештовані німецько-фашистською владою і роз-
стріляні або відправлені в концтабори. Міжнародний день студентів був

заснований у 1941 році в Лондоні на світлу пам’ять загиблих студентів Чехословаччини. Проте
такий екскурс в історію не повинен вас змушувати сумувати, адже сьогодні Міжнародний день
студента студентство святкує традиційно гучно й весело. Цей день об’єднує всі покоління сту-
дентів, як теперішніх, так і колишніх. Студентство, мабуть, є найбільш прогресивним про-
шарком суспільства, і професійне свято – це ще одна нагода не забувати про це. 

Прийміть щирі вітання до Дня студента, а також побажання здоров’я, успіхів та активної
життєвої позиції. Саме від вас та ваших вчинків залежить майбутнє!

З повагою,
Ольга Чабанюк,

голова профспілкового комітету студентів та аспірантів

Благодійна акціяБлагодійна акція
«Серце до серця»«Серце до серця»

Один підпис може змінити чиєсь життя. Один лист може повернути
надію. Один голос може бути почутий на іншому кінці світу, а одна
гривня врятувати життя. З такими словами звернулося правління
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» до всіх небай-
дужих людей нашої держави, щоб зібрати кошти на придбання інсулі-
нових помп для дітей, хворих на цукровий діабет.

За інформацією МОЗ України, цукровий діабет на сьогодні залиша-
ється актуальною проблемою більшості країн світу – це одне з най-
тяжчих хронічних захворювань не лише медичного, а й соціального
характеру. Висока поширеність, довічний перебіг, рання інвалідність,
високий рівень смертності ставлять захворювання в один ряд з таки-
ми, як СНІД та онкологія.

Сьогодні в Україні
хворіють на цукровий
діабет вісім тисяч
дітей. Всі вони отри-
мують інсулін, для вве-
дення якого викори-
стовуються спеціальні
шприци-ручки, які
рятують, але не гаран-
тують повноцінного
життя. Помпова тера-
пія на сьогоднішній

день є новим і унікальним методом введення інсуліну, при якому мож-
лива не лише затримка прогресування хронічних ускладнень діабету,
але й їх зворотній розвиток.

Ми з друзями вирішили долучитися до акції благодійного фонду,
щоб зібрані кошти
могли полегшити
життя хоча б одній хво-
рій дитині. За підтрим-
ки в. о. ректора Анато-
лія Федоровича Пав-
ленка та Первинної
профспілкової органі-
зації студентів та аспі-
рантів КНЕУ був ство-
рений штаб для згурту-
вання волонтерів в
одну дружну команду.

Активом штабу було прийнято рішення провести перший загально-
університетський благодійний аукціон побачень «Серце до серця»,
який активно підтримали не лише студенти з інших київських вузів, а
й громадяни з інших регіонів нашої держави. За час проведення аук-

ціону було зібрано
майже вісімнадцять
тисяч гривень.

Особливі слова вдяч-
ності хочеться сказати
студентам, що очолюва-
ли оргкомітет аукціону:
Марині Жилінській,
Тарасу Обушаку, Вікторії
Коновал, Ользі Питько,
Вікторії Коваленко, Вла-

диславу Третьякову, Олександру Тітарчуку,  Данилу Смоляченку, Юлії
Фесенко, Марті Канафоцькій, Юлії Мінчевій, Віктору Зіновичу, Лізі
Карімовій, Ользі Богдан, Ользі Цивинді, Ярославі Неживлюк, Марії
Калінкіній, Іванні Федбко, Наталії Ференець, Марії Павловій, Вадиму
Бичковському, Наталії Мельниковій.

Велику підтримку ми отримали від моїх земляків з Вишгородщини.
Першою, як завжди, підтримала наше звернення Богданівський сіль-
ський голова Тетяна Іванівна Савиченко, силами вишгородчан було
зібрано десять тисяч гривень.

Мені пощастило бути присутньою на фестивалі «WOODSTOСK», що
відбувався в Польщі. На фестивалі були присутні 750 тисяч людей з
різних країн Європи. Там панувала аура тепла, добра, сердечності,
людяності.

Стоячи серед сотень тисяч людей, я подумала: «Як добре, що добрі
справи не мають кордонів, поряд зі мною б’ються чиїсь небайдужі
серця».

P.S. Силами волонтерів штабу та за підтримки меценатів за час
проведення акції зібрано 31 тисячу гривень. Дякую всім небайдужим
людям!

Любов Гусак, студентка 4-го курсу, 
голова комісії з питань соціального та правового захисту

Підвищена спортивність в КНЕУ
Позаду літо, спекотне, яскраве, сонячне, спортивне. І от
його змінила осінь, яка переодягла всі дерева, змінила й
квітковий колектив, урізноманітнюючи своїми барвами
кольорову гаму та продовжуючи спортивні традиції
літа. 

Осінь 2012 в КНЕУ відзначається цікавим та якісним,
веселим та позитивним проведенням спортивних заходів.
А хтось хоч раз задумувався над значенням слова «спорт»,
адже ми так часто його вживаємо в повсякденному житті.
Слово «спорт» походить від давньофранцузького – «доз-
вілля, розвага», й означає організовану за певними прави-
лами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізич-
них та інтелектуальних здібностей, а також підготовку до
цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в
процесі гри. А що ж таке спорт в КНЕУ?

Це активна спортивна осінь, яка розпочалась зі стріт-
болу, що є дуже цікавим та популярним видом спорту, в
якому чудово виявлялись не лише спортивні вміння учас-
ників, а й їх особистісні
якості, що проявлялись в
ході гри. Переможцями
стали: юридичний факу-
льтет (І місце), фінансово-
економічний факультет (ІІ
місце) та факультет
управління персоналом та
маркетингу (ІІІ місце). З
привітаннями та найкра-
щими побажаннями пере-
можцям виступили
команди інших факульте-
тів, які не менш гідно
представляли свої маленькі «держави». Продовжили ці
традиції футболісти. В нашому університеті в футбол
грають всі (економіка без футболу не існує), від студентів,
аспірантів, випускників до викладачів, це і є нашою особ-
ливою гордістю. Адже з такими емоціями, задоволенням,
в атмосфері щастя глядачі спостерігали дві захоплюючі
гри: викладачі проти випускників та «Кубок дружби» між
студентами. В грі між більш досвідченими поколіннями
(викладачами та випускниками) перемогла команда вик-
ладачів, що заслужено була нагороджена кубком та гра-
мотою. Проте команда випускників гідно зіграла та від-
значилась своєю активністю, вміннями та неймовірним
захопленням грою. Хотілося б окремо відзначити та подя-
кувати Олексію Строкачу, випускнику кредитно-економіч-
ного факультету, заслуженому голові спортивної комісії
університету минулих років, за його постійну активну
участь в житті університету та підтримку профкому в ціло-
му та спортивної комісії зокрема. 

З початком нового року прийшли й нові ідеї щодо
наступного заходу – квесту, що проводився на території
кількох районів міста Києва. Розвиваюча та відволікаюча
від навчальної напруги гра як фізично, так і розумово дає

змогу відірватись від сірої буденності, переосмислити
свої дії, по-іншому подивитись на речі. Але цим наше
спортивне життя за першу половину осені не обмежилось.
У середині жовтня протягом кількох днів в найкращому
спорткомплексі «Економіст» проходив турнір з великого
тенісу, в якому великий факультет міжнародної економіки
і менеджменту здобув велику перемогу. Блискуче прой-
шла гра, яка відзначилась професіоналізмом представни-
ків всіх факультетів, адже у нас майже на всіх факультетах
є КМС з великого тенісу. За інтенсивність роботи комісії,
активне залучення студентів до спорту та здорового спо-
собу життя окрему подяку хочеться висловити Сергію
Бугаю, новому голові комісії з питань спорту та туризму,
побажати творчої наснаги та нових перемог. Спорт – це
активний відпочинок, який приносить моральне та фізич-
не задоволення; це рух, а рух – це життя!

Чи знаєш ти, звідки береш сили, енергію? Мабуть, з
посмішкою подумаєш – з космосу, а насправді – від ото-

чення, від людей, речей, які
тебе оточують, від подій, що
відбуваються. З цього
можна зробити висновок,
що ми всі між собою взає-
модіємо, а отже і впливаємо
на розвиток всього існуючо-
го (навіть на ріст рослин).
Відчуй свою значимість,
розстав правильно пріори-
тети та дій, для того щоб
потім із впевненістю сказа-
ти: «Я успішна людина!».

А хто така «успішна люди-
на»? Кожен з нас неодноразово задумувався над цим,
адже всі ми хочемо бути щасливими, мати освіту, займа-
тись улюбленою справою, яка буде високо оплачуватись,
завести сім’ю, але не задумуємось, з чого краще почати.
Я пропоную зі слів «найкращий відпочинок – це зміна виду
діяльності». Отож давайте правильно обирати діяльність
для щасливого майбутнього не лише кожного з нас, а й
сучасної молоді та країни в цілому. Адже ми – творці свого
щастя, добробуту, тобто життя, і лише нам обирати шлях,
по якому іти. Чи то бруківка, чи гарно заасфальтована
дорога – в будь-якому випадку необхідно докладати
зусилля, а для зусиль ми повинні бути здоровими, мати
сили іти вперед, рости не лише як особистості, а й розви-
ватись фізично. Згадується вислів: «В здоровому тілі –
здоровий дух»; так гарно звучить, проте всі ми розуміємо,
що інколи слова недоречні, тому «не словом, а ділом» – і
вперед до нових перемог і висот, до здорового і щасливо-
го майбутнього! 

І варто згадати, що бути активним, а особливо спортив-
ним, ніколи не пізно!!!

Ольга Питько, студентка 3-го курсу ФУПтаМ

Спортивні пристрасті
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Конкурентоспроможність України Конкурентоспроможність України 
у глобальному контекстіу глобальному контексті

Цікаві зустрічі

У середині жовтня в Київському національно-
му економічному університеті імені Вадима
Гетьмана відбулася зустріч з Іриною
Михайлівною Акімовою –
першим заступником Глави
Адміністрації Президента
України. Темою зустрічі
було обрано надзвичайно
актуальне питання «Між-
народна конкурентоспро-
можність України». 

Під час зустрічі Ірина Михайлів-
на проаналізувала місце України в
світових рейтингах та зазначила,
що, незважаючи на непросту еко-
номічну ситуацію у світі, наша
країна не тільки стабільно утримує, але й
покращує свої позиції, зокрема «індекс
глобальної конкурентоспроможності
відобразив підвищення позиції України на
дев’ять сходинок. Ми посідаємо 73-є місце
із 144 країн».

Перший заступник Глави Адміністрації
Президента України наголосила, що цей
результат був досягнутий усього за два

роки, коли доводилося починати свою роботу в непро-
стих умовах. «Ми починали з дуже непростої ситуації:
падіння ВВП – 15% під час минулої фінансової кризи.
Починали з інфляцією – за два роки вона була близько

35%. Починали з того, що
вперше за 10 років у 2009
впали реальні доходи населен-
ня, заробітна плата приблизно
на 9%» – зазначила Ірина
Михайлівна.

За її словами, «усе це свід-
чить про те, що коли працює
команда, у якої є реальна про-
грама, то можна робити навіть

у складній обстановці досить успішні кроки уперед».
Після лекції Ірина Михайлівна продовжила спілкуван-

ня зі студентами у формі діалогу. Всі охочі мали можли-
вість поставити запитання та отримали вичерпні відпо-

віді. Студентів
цікавили питання
с т а б і л ь н о с т і
гривні, розвитку
венчурних фон-
дів в Україні,
з а б е з п е ч е н н я
молоді першим
робочим місцем,
можливості піль-
гового кредиту-
вання житла для
молоді тощо.

Варто підкреслити і високий рівень під-
готовки наших студентів та їхню спро-
можність вести дискусію на високому
рівні.

Альона Ільєнко,
студентка 3-го курсу факультету еко-

номіки та управління,
секретар Студентської академічної

ради

Нещодавно у Київському національному
економічному університеті імені Вадима
Гетьмана відбулася зустріч з українським
політиком та відомим економістом
Віктором Михайловичем Пинзеником.
Темою зустрічі стали взаємовідносини
держави та громадян. 

Віктор Пинзеник є автором численних публікацій з еконо-
міки, має значний досвід професорсько-викладацької
діяльності, роботи у парламенті та уряді. Його ім’я стійко
асоціюється з державними фінансами. 

Лекцію Віктор Михайлович розпочав з визначення основ-
ного завдання влади – побудови добре функціонуючого
організму держави, який турбувався б у першу чергу про
добробут своїх громадян. Чітко роз’яснив разом зі студен-
тами профільного ВНЗ структуру механізму повноцінної
держави, складові державного бюджету, поділ державної
влади та їх реалізацію в Україні. Більш детально економіст
розглянув тему податків та підкреслив, що «будь-які пільги
з оподаткування – це узаконені крадіжки». 

Гостро Віктор Пинзеник поставив запитання, звідки в
українських громадян береться свята віра в чиновника.
Адже поняття «держава» в сучасному житті прирівнюється з
поняттям «чиновник». І чим більше людина вважає себе
залежною від держави, тим більше влади над нею мають
державні діячі. Експерт зазначив, що проблеми харчуван-
ня, одягу, житла, освіти – це все проблеми людей, а не дер-
жави. І чим менше влади чиновникам ми надаємо, тим мен-
шого розмаху набуває таке поширене в Україні явище як
корупція.

Далі Віктор Пинзеник приємно здивував студентів,
зазначивши, що найкращим сектором економіки України,
більш розвиненим, ніж в Європі чи США, є… торгівля. Нині
спостерігаємо витіснення державного сектору приватним;
люди самі, без держплану (як було за часів СРСР) здатні

організувати скоординовану ефективну роботу на ринку.
Недосконалою український політик також вважає систе-

му пенсійного забезпечення України. Пенсію люди отри-
мують із бюджету пенсійного фонду, який, в свою чергу,
формується із: збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування, що сплачується підприємствами, установа-
ми, організаціями та фізичними особами в порядку,
визначеному законодавством; коштів Державного бюдже-

ту України та місцевих бюджетів; коштів, що надходять за
регресними вимогами; добровільних внесків підприємств,
установ, організацій та громадян; сум пені, фінансових
санкцій, штрафів, передбачених за порушення порядку
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання; банківських кредитів; інших незаборонених законо-
давством надходжень. Загалом виходить так, що людина
протягом свого життя кожного дня сплачує кошти у вигляді
обов’язкових стягнень до бюджету (який є одним із джерел
пенсійного фонду), а потім повинна на колінах просити в

держави (чиновників) ці кошти назад у вигляді пенсії. Це
саме посередництво держави Віктор Михайлович вважає
досить неясним.

На кінець свого виступу економіст залишив тему кризи
2008 року. Його власне відношення до цього явища доволі
позитивне, адже політик вважає, що після нього світ руха-
тиметься до створення більш ефективного державного
регулювання та нормалізації відносин держави та грома-
дян. 

Перед тим як перейти до запитань, Віктор Пинзеник
запропонував назвати розмову «Спогади про майбутнє».

Серед запитань, що турбували студентів, виділялась
ситуація у Греції, питання, чи зможе країна подолати
неприємності на фінансовому ринку, чи все-таки вийде з
єврозони. На думку експерта, останнє є неможливим. Він
впевнений, що настане списання боргів Греції і це буде
повчанням для кредиторів.

Серед проблем в Україні, які потребують нагального
вирішення, економіст назвав ситуацію в лікарнях (зміну
системи фінансування медицини), проблему питної води
та, як вже зазначалося вище, святу віру в українського
чиновника. Віктор Михайлович вкотре підкреслив, що коли
кричать про те, що держава вирішить всі проблеми грома-
дян, – нас просто дурять. «Скоро будуть казати, що зачаття
дитини – проблема держави!»

У кінці зустрічі Віктор Пинзеник сказав українським сту-
дентам кілька наставницьких слів: «У мене є старший син
вашого віку, і вчиться він в Україні. Я не відправив його за
кордон… Ви – не ящик, не чекайте, що вас напхають.
Вчитись треба для себе і вчитись треба все життя.
Самонавчання, самооцінка, самоаналіз не зрівняються із
жодним підручником… Головне – щоб ви завжди думали!». 

Леся Марченко,
студентка 2-го курсу

факультету міжнародної економіки і менеджменту

ВчитисяВчитися потрібнопотрібно длядля себесебе , , всевсе
життяжиття йй думаючидумаючи
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Круглий стіл 

ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ ЄВРО-2012
ДЛЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ПІДСУМКИ ЄВРО-2012
ДЛЯ УКРАЇНИ

На таку тему у середині жовтня відбувся круглий
стіл, організований Молодіжним клубом економіч-
них дискусій КНЕУ. Перед чемпіонатом Європи з
футболу, 15 лютого, студентами КНЕУ проводи-
лась дискусія на тему «ЄВРО-2012: ЕКОНОМІЧНІ
ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ».

В той час було чимало розмов, перспектив, позитивних
та негативних передбачень. Експерти прогнозували як еко-
номічний бум, так і дефолт України після ЄВРО. Цей круг-
лий стіл став продовженням та підбиттям підсумків ЄВРО-
2012 з економічної точки зору. Організатори поставили за
мету отримати відповіді на важливі
питання, що очікують економіку
країни після такої масштабної події.
Які наслідки отримала Україна після
чемпіонату? Наскільки постраждав
бюджет і як розпорядилися кошта-
ми? Котрі галузі отримали прибут-
ки, а які стали збитковими? Що
можна було зробити інакше? Які
зробити ВИСНОВКИ?

Щоб дати відповіді на всі ці питан-
ня, захід проходив у три етапи, що
складалися з доповідей та їх обго-
ворення. Першу доповідь
«Фінансові наслідки – економічна оцінка проведення фут-
больного чемпіонату» презентувала студентка 4-го курсу
ФЕАПК Аліна Левочко. Доповідач зосередилася на най-
більш складному аспекті проблеми – безпосередній еконо-
мічній оцінці чемпіонату. Вона проаналізувала витрати при-
ймаючих міст, вартість реконструкції стадіонів та аеропор-
тів, оцінила структуру прибутків України від туристів. У під-

сумку Аліна стверджує, що Україна витратила на проведен-
ня чемпіонату ЄВРО-2012 більше п’яти мільярдів доларів, а
заробила лише один мільярд доларів. При цьому більшість
прибутків отримали підприємці і приватні організації, в той
час бюджет заробив лише на податках. Позитивною сторо-
ною, яку відмітила доповідач, є те, що за умов ефективного
використання нових об’єктів інфраструктури, витрати на
ЄВРО-2012 можуть окупитися через кілька років. Однак для
цього необхідно розробити прогресивну маркетингову
програму їх експлуатації.

Наступний аспект проблеми «Соціальні наслідки – значен-
ня ЄВРО-2012 для формування європейської держави» – на

цю тему із доповіддю
виступила студентка
3-го курсу ФЕтаУ
Ольга Ілюхина.
Соціальний вплив
такої масштабної
події також заслуго-
вує на увагу. На
думку доповідача,
найбільший ЄВРО-
плюс в даному
напрямку – це те, що
українці отримали
більш точне відчуття

власної самооцінки. Чемпіонат може стати ефективним
інструментом для початку нового типу комунікації з гло-
бальною сім’єю народів. Разом з тим українці визнають, що
ЄВРО-2012 було Україні «не по кишені», до того ж під час
його організації відбувалися масові розкрадання бюджет-
них коштів.

З підсумковою доповіддю «Іміджеві наслідки – міжнарод-

на репутація України як інвестиційний потенціал» виступила
студентка 1-го курсу ФМЕіМ Альона Томашенцева. У сучас-
ній економіці імідж країни розглядається не тільки як хоро-
ше враження та відгуки туристів. З економічної точки зору
це можливість залучити якомога більше інвесторів. Тому
багато країн вкладають ресурси в розвиток іміджевої скла-
дової власної держави. Доповідач зазначила, що імідж
України покращився на світовому рівні, однак це поки що не
переконало інвестиційний капітал текти в нашу державу.
Найбільш цінним, на її думку, є те, що всі поставлені євро-
турніром завдання Україна і Польща виконали і свято фут-
болу вдалося, незважаючи на похмурі прогнози.

Учасники круглого столу жваво брали участь у дискусії,
оскільки всі бачили проведення чемпіонату на власні очі. У
підсумку всі присутні погодились, що проведення ЄВРО-
2012 дало важливий соціальний ефект та стало хорошим
іміджевим покращенням України в світі. Однак якщо роз-
глядати чемпіонат як бізнес-проект, то він був абсолютно
невдалим, і в майбутньому варто про це пам’ятати, щоб
максимально ефективно використовувати бюджетні кошти.  

У науковому заході, окрім студентів КНЕУ, участь взяли
запрошені гості, а саме представники Харківського торго-
вельно-економічного інституту Київського національного
торговельно-економічного університету. Їхня думка була
особливо корисна, оскільки можна було почути безпосе-
редні враження від представників одного з приймаючих
ЄВРО міст – Харкова. Окрім цього між Науковим студент-
ським товариством КНЕУ та Студентським науковим това-
риством ХТЕІ КНТЕУ було підписано договір про співпрацю
й вже налагоджено домовленості щодо можливого прове-
дення вебінару між студентами двох вузів.

Прес-служба НСТ КНЕУ

ТТііннььооввиийй  ббааннккііннгг  уу  ккооннттееккссттіі  
ррооззввииттккуу  ббааннккііввссььккооїї   ссииссттееммии

Окрім студентів, науковий захід відвідали чимало вик-
ладачів. Зокрема, серед запрошених експертів були:
Ігор Богданович Івасів – доктор економічних наук, про-
фесор, директор Інституту кредитних відносин, Сергій
Іванович Ходакевич – кандидат економічних наук,
доцент, заступник декана кредитно-еко-
номічного факультету, Євгенія
Анатоліївна Поліщук – кандидат еконо-
мічних наук, доцент кафедри банківських
інвестицій, Ірина Борисівна Охрименко
та Олександр Васильович Ситник – стар-
ші викладачі кафедри банківської спра-
ви. Практичну сторону банківського біз-
несу представляв Павло Ілляшенко –
керівник відділу досліджень та управлін-
ня активами інвестиційної компанії
Astrum Investment Management, член
індексного комітету Української біржі. 

Тема виявилася непростою й виклика-
ла чимало суперечок між експертами та

студентами. Особливо дискусійним було визначення та
виокремлення тіньового банкінгу від загальної банківсь-
кої системи. Щоб найкраще зрозуміти всі тонкощі цього
питання, робота круглого столу поділялась на три
напрямки. 

«Характеристика тіньового банкінгу в економічній
системі» – доповідь Тетяни Вознюк (3-й курс, КЕФ).
Доповідач роз’яснила сутність поняття «тіньовий бан-
кінг» (shadow banking) та схему функціонування тіньових
банків, виокремила їх переваги та недоліки. Наступною
була доповідь «Світова практика регулювання тіньового
банкінгу» Якова Сашка (4-й курс, КЕФ). Яків зосередив-
ся на прикладах тіньового банкінгу й кроках формуван-
ня тіньової банківської системи. Він вдало продемон-
стрував зарубіжний досвід, особливо приклади США. У
заключній доповіді «Прояви тіньового банкінгу в Україні»
Олександра Косточка (4-й курс, КЕФ) проаналізувала
статистичні показники тіньової банківської системи та
підбила підсумки щодо реального стану в Україні. 

Навіть у ході насичених інформацією доповідей бага-
то питань викликало жваву дискусію. Оскільки тіньовий
банкінг складне поняття, то зрозуміти всі тонкощі його
формування та регулювання було непростим завдан-
ням для студентів. Однак у процесі обговорення про-
блемні питання ставали все зрозумілішими та прості-
шими. В підсумку всі учасники погодилися з думкою, що
такому феномену фінансової системи як тіньові банки,
варто приділяти більше уваги з боку регуляторів. Тіньові
банки мають вагомий вплив на весь фінансовий ринок,
й не регулюючи їх діяльність можна отримати значний
фінансовий колапс. 

У подальшому Науковим студентським товариством
КЕФ заплановано чимало круглих столів та наукових
семінарів з банківської проблематики. Тому запрошує-
мо як студентів, так і викладачів КНЕУ долучатись до
цікавих та інформативних наукових заходів НСТ. 

Прес-служба НСТ КНЕУ

У середині жовтня на кредитно-економічному факультеті КНЕУ відбувся круглий стіл
на тему: «ТІНЬОВИЙ БАНКІНГ», організований Науковим студентським товари-
ством КЕФ за підтримки Інституту кредитних відносин та кафедри банківської
справи КНЕУ. Модераторами заходу виступили Роман Корнилюк, кандидат економіч-
них наук, старший викладач кафедри банківської справи КНЕУ та Володимир Фридель,
аспірант кафедри банківської справи, заступник голови Наукового студентського
товариства КНЕУ. Метою заходу стало обговорення студентами, теоретиками і
практиками ролі тіньового банкінгу в економічному циклі, проблематики впливу тіньово-
го банкінгу на розвиток банківської системи, а також методів його регулювання. 
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Справи профспілкові

Адреса: м. Київ, Проспект перемоги 54/1 (каб. 310�а, 310�б)
телефони: 371�62�07; 58�02�00 (факс)

Emal: trduni@kneu.kiev.ua

Профспілкова організація співробітників
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Навчальний семінар відбувся не тільки
своєчасно, але пройшов ефективно та
змістовно. Понад 70 його учасників, що
представляли вищі навчальні заклади з
усієї України, обговорювали проблему
ролі профспілкових організацій вищих
навчальних закладів у посиленні мотива-
ції профспілкового членства та реалізації
соціально-економічної політики у них. 

Навчальний семінар відкривав голова,
Профспілки працівників освіти і науки
України Г. Ф. Труханов, зосередивши у
своєму вступному слові увагу на пробле-
мах, над якими працюють європейські
профспілки. Окресливши вектори діяль-
ності нашої освітянської Профспілки на
поточний навчальний рік, він висловив
лідерам первинок побажання плідної
роботи та впровадження результатів у
щоденну практику захисту прав та інте-
ресів спілчан своїх альма-
матер. Про поточні про-
блеми кримських освітян
докладно розказала голо-
ва Кримської профспілки
освіти і науки К. І. Волкова,
акцентувавши увагу на
колективно-договірному
процесі як основній формі
соціального діалогу, в
якому центральними скла-
довими мотиваційного
механізму є зарплата та
оздоровлення.

У жвавому діалозі з
учасниками семінару суть
соціального партнерства у ВНЗ, принци-
пи формування зобов’язань при
укладенні колективних договорів та
ефективність їхньої дії розкрили заступ-
ник голови Профспілки С. М. Романюк та
начальник управління соціально-еконо-
мічного захисту ЦК Профспілки А. І.
Клименко. Живе спілкування з аудиторі-
єю дало максимальний ефект для ґрун-
товного розуміння та засвоєння отрима-
них знань.

Окрему увагу було приділено новому
законопроекту «Про вищу освіту», обго-
ворення якого викликало глибоку заці-
кавленість профспілкових лідерів.
Безпосереднім учасником переговорно-
го процесу по підготовці проекту
Генеральної угоди на 2013 рік, заступни-
ком голови освітянської Профспілки 
С. М. Романюком було детально озна-

йомлено присутніх з пропозиціями, що
подані від освітян на розгляд розробни-
ків законопроекту, запропоновано на
місцях продовжити цю роботу та обгово-
рити проблему у своїх трудових колекти-
вах. 

Питання особливостей реорганізації
ППО в умовах реформування мережі

вищих навчальних закладів обговорюва-
лося у формі круглого столу, який провів
завідувач відділу організаційної роботи
ЦК Профспілки В. Ю. Миронов.
Продовженням дискусії, що виникла при
обговоренні, був також детальний роз-
гляд нюансів діловодства в первинних
профспілкових організаціях, зокрема
такого актуального наразі питання для
профкомів як номенклатура справ. 

Усі дні семінару були насиченими та
змістовними. Заняття були побудовані
переважною мірою у формі круглих сто-
лів та конструктивних обговорень у гру-
пах за інтересами. У неформальній та
товариській атмосфері ґрунтовно та про-
фесійно обговорювалися питання ролі та
місця Профспілки, особливостей органі-
зації роботи в первинках в умовах рефор-
мування вищої освіти. Особлива увага

була спрямована на проблеми, пов’язані
з оплатою освітянської праці шляхом
збільшення її розмірів відповідно до 57-ої
статті Закону «Про освіту». Учасники
обговорень в черговий раз констатували,
що саме від духу, що панує в низових
ланках Профспілки, налагодженості тут
профорганізаційної роботи та злагодже-

ності дій значною мірою залежить ефек-
тивність діяльності профспілки в цілому
та її мотиваційної складової.

Дуже корисним був обмін досвідом з
колегами, обговорення бачення можли-
вих шляхів вирішення наболілих питань,
спільних для вищої школи. Керівник
нашої делегації М. С. Руденко поділився
позитивним досвідом побудови парт-
нерських відносин з адміністрацією

нашого університету, зупинився на особ-
ливостях діючого у нас Колективного
договору. У свою чергу було корисним
почути про особливості цієї роботи в
інших.

На плідну роботу учасників семінару
надихали не тільки дискусії з актуальних
проблем профспілково-освітянської жит-
тєдіяльності, але й умови, в яких відбува-
лася робота. Не можна не відзначити, що
не тільки час для навчання було обрано
найбільш вдалий – бабине літо, оксами-
товий сезон, – але й місце його прове-
дення – містечко Гурзуф, що розташова-
не у самому серці Кримського узбереж-
жя біля Ведмідь-гори. Тому ефективність
та результати триденної роботи учасни-
ків навчального семінару були макси-
мальними, корисне було поєднане з при-
ємним повною мірою. 

Організатори семінару потурбувалися
про наповнення цікавим змістом годин
дозвілля учасників семінару. Делегації
нашого університету було надано можли-
вість відвідати славетний санаторій
«Горний», послугами якого мали змогу
скористатись вже чимало працівників
нашого університету минулого літа. Його
унікальне розташування поблизу Ялти,
смачна кухня та гостинність персоналу
приваблюють нас все більше і більше.

Краса південного берегу Криму загаль-
новідома, але не всім випадає нагода
переконатися в цьому на власні очі в
останні дні вересня. Лагідне сонце, про-
зора морська вода, м’які, мов гліцерино-
ві, морські хвилі, чисте повітря якнайкра-
ще сприяли поєднанню роботи семінару
та змістовного дозвілля. За цей короткий
час було здійснено дві екскурсії до
неповторних за красою місць – мальов-
ничого Великого каньйону та
Юсупівського парку-палацу. Вони зали-
шили незабутні, найяскравіші спогади
про навчання й наше перебування на
півдні. Але найголовніше, що ми отрима-
ли від проведеного заходу – це виключна
нагода ще більше дізнатись один про
одного, відчути та усвідомити нашу про-
фесійну єдність, підвищити командний
дух нашого університетського профакти-
ву. Від делегації нашого закладу вислов-
люємо щиру вдячність організаторам
семінару-навчання, а всім спілчанам
бажаємо віри в обов’язково краще май-
бутнє, натхнення й творчих звершень,
нових перемог на благо тих, хто працює в
освіті!

С. Б. Погорєлов, заступник голови
профкому КНЕУ,

М. Ю. Тюхляєва, голова профбюро
обліково-економічного факультету

Питання мотивації профспілкового членства не втрачають своєї
актуальності для будь-якої галузі, що об’єднує трудящих за професій-
ною ознакою, тому відповідно до Перспективного плану основних
заходів ЦК Профспілки працівників освіти і науки України було ініці-
йоване проведення наприкінці вересня семінару-навчання профактиву
первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів ІІІ-
ІV рівнів акредитації. 

Навчаємося та підвищуємо 
рівень профспілкової роботи

Навчаємося та підвищуємо 
рівень профспілкової роботи
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«MEMorandum» —
будь першим

Дозвілля

Свідчення очевидця

Довгою і кропіткою була підготовка до цього дійства –  і в результаті свято пройшло на ура!
За це хочеться щиро подякувати всім тим, хто з душею організував та брав активну участь у
підготовці заходу, хто доніс до серця кожного любов, трепет і гордість за свій рідний факуль-
тет. Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів подарувала всім командам-
учасникам солодкі призи, а команді-переможниці до того ж ще й білети до Київського акаде-
мічного театру юного глядача на Липках на виставу «Лісова пісня» за твором Лесі Українки.

І хоча за межами Центру культури та мистецтв лив дощ, всі виходили з залу усміхненими,
радісними, захопленими. А перший курс до того ж – із масою вражень та позитивних емоцій!
Ну що тут скажеш – це був і їх перший день народження у великій і дружній сім’ї кредитно-еко-
номічного факультету. Ласкаво просимо! Не зупиняйтесь на досягнутому, реалізовуйте себе,
творіть, досягайте успіхів. Так тримати! А ми, на правах старших, завжди вас підтримаємо та
допоможемо.

Ось як все відбувалося очима першокурсників:
Євгеній Новак, студент 2-ої групи 1-го курсу КЕФ: «КЕФобачення цього року пройшло на

найвищому рівні, залишивши у пам’яті тих, хто його відвідав, лише найкращі емоції.
Для тих, хто не знає, що воно таке, розповідаю: це щорічне змагання між групами першого

курсу КЕФ. Кожній групі шляхом жеребкування дістається одна з країн, яку треба належним
чином представити. Та група, яка зробить це найкраще – й перемогла.

Здається, ніби все так просто. Проте повірте: за красивим виступом на сцені стоїть безліч
виснажливих репетицій та безсонних ночей. Скажу по правді, цьогоріч всі країни були пред-
ставлені дуже гарно. Не потрібно було здогадуватись: Єгипет чи Бразилія (чи все-таки
Німеччина). Ні, ні, ні і ще раз ні! Все було зрозуміло, весело, оригінально, одним словом – клас!

За підсумками суддівського голосування перемогу здобула 4-та група, яка всебічно пред-
ставила Китай. З чим ми їх і вітаємо!

Погасло світло на сцені… Всі розійшлися їсти свої призові торти. А як же КЕФ? Адже у нього
сьогодні День народження?! А КЕФ, задоволений і веселий, отримавши гримучу дозу пози-
тиву, став ще на рік старшим, а отже – ще досвідченішим, розумнішим, креативнішим і про-
сто – найкращим.

Проте не подумайте, що на цьому святкування закінчилося. Попереду ще безліч захоплюю-
чих номерів – танці, пісні, невеличкий рок-концерт. Одним словом, свято вдалося!

З Днем народження, КЕФ!»

Анастасія Глущенко, студентка 1-ої групи 1-го курсу КЕФ: «Нарешті перший курс показав
себе! Це справді було вражаюче дійство. Багато хто не очікував, що свято пройде з таким
успіхом. Наші студенти проводили цілі вечори в межах університету. І час було витрачено, як
ви всі могли побачити, немарно. Кожна з груп продемонструвала колективність, наполегли-
вість й свій талант. Звичайно, в кожної з них була своя родзинка. 

Перша група довела, що може все, навіть зняти власний бразильський серіал. Та хіба
можна забути такого персонажа як Хуаніта? 

Під час виступу другої групи, яка представляла Німеччину, глядачі тільки те й робили, що
сміялися. Жарти були дійсно в тему. Ця група  порадувала своїми талантами. Чудова акторсь-
ка гра і чарівний голос головних персонажів вразили зал і журі, за що і були нагороджені у від-
повідних номінаціях.

Щодо третьої групи, то вони виглядали особливо ефектно, передаючи весь колорит Єгипту
у традиційних костюмах. А ще публіці запам’ятався крокодил. І хоча його роль була однією з
найкоротших, він на всі сто відсотків її відпрацював. Третя була нагороджена за найкращі
декорації.

Наші переможці представляли Китай. Вони чудово попрацювали над відеороликами про
Панду і про Китайську стіну. Також, як і в інших  групах, у виступі брало участь багато талано-
витих людей, котрі з усіх сил вірили в перемогу. Четверта, судячи з усього, вірила найсильні-
ше.

Відверто кажучи, якщо б не це свято, не знаю скільки часу знадобилося б групам для того,
щоб краще пізнати один одного та здружитися. КЕФобачення підштовхнуло першокурсників
до більш теплого та відвертого спілкування. Адже коли з одними й тими ж людьми проводиш
багато часу разом, вони автоматично стають ближчими. Звичайно, не обійшлось без критич-
них ситуацій, та наші актори проявляли терплячість та впевненість в собі.

Старші курси виконали великий об’єм роботи, й без них це свято точно не відбулося б.
Лише завдяки виступам старших курсів ми насправді змогли відчути, що таке День факульте-
ту, побачити майстер-клас і зрозуміти, до чого ми можемо прагнути. Своїми досягненнями
ми завдячуємо саме вам, куратори. Спасибі вам за це!

Усі, хто брав участь в КЕФобаченні, гідні найгучніших аплодисментів.»

Олена Дубініна, голова інформаційної комісії КЕФ

З Днем народження, КЕФ!
У середині жовтня у Центрі культури і мистецтв КНЕУ зібралися всі люби-
телі позитиву і хорошого настрою – кредитно-економічний факультет
святкував свій дев’ятий День народження! Вечір пройшов у форматі щорічно-
го фестивалю талантів серед першокурсників КЕФобачення та святкової
вітальної програми з нагоди Дня народження факультету. З вітальним сло-
вом з нагоди свята та побажаннями успіхів та наснаги всім присутнім звер-
нувся декан факультету Михайло Іванович Диба. 

Б А Н К I Р
Газета кредитно�економічного факультету

Першокурсники факультету міжнародної економіки та менедж-
менту взяли участь у щорічному спортивно-екологічному квесті.

Ця подія для нашого факультету є традиційною – кожної осені студенти ФМЕіМ підтверджують
реноме екологічно свідомої молоді. Ще вагомішим можна вважати це досягнення у зв’язку з
тим, що на сьогоднішній день подібні заходи є нечастими. А отже, важко переоцінити роботу,
виконану профактивом факультету. На найвищому рівні були
організовані всі елементи змагання, польова кухня, що працюва-
ла безперервно та безперебійно, ігри та розваги на всі смаки.

Цього року Піонерська зоря стала найбільш чисельною: близь-
ко сотні студентів шістнадцяти груп першого курсу змагалися за
право називатися найактивнішою групою на факультеті. Змагання
проходило в два етапи.

Спочатку групи, кожна з яких мала власну назву, девіз, уніфор-
му, визначали найбільш активних санітарів лісу, збираючи сміття,
залишене байдужими до стану довкілля людьми. До речі, настіль-
ки байдужими, що серед іншого наші студенти знайшли три (!)
старих телевізори і стільки деталей від автомобілів, що позазд-
рить будь-яка СТО. Так, загалом було зібрано близько півтонни
залишеного в лісі сміття. Тут пригадуються слова російського

прозаїка Михайла Пришвіна: «Охороняти природу – означає охороняти Батьківщину». І наша
Батьківщина може пишатися такими охоронцями!

Другий етап змагання між групами полягав в станційно-спортивній грі, де на кожній станції
першокурсники мали виконати завдання, яке б показало або їх освіченість, або фізичні здібно-
сті, або просто силу волі, як, наприклад, у поїданні бутербродів з гірчицею. Також групи мали
придумати та заспівати свою версію гімну «Зорьки».

Команду переможців привітав заступник декана факультету міжна-
родної економіки і менеджменту Юрій Миколайович Руденко.
Головним призом були футболки з символікою факультету та відзна-
кою про перемогу в «Піонерській зорі 2012». 

Захід продовжився активними іграми, піснями під гітару та смаку-
ванням смаженого на вогнищі м’яса. Ніхто не хотів повертатися в чоти-
ри стіни свого дому. Але кінець незабутнього дня для всіх, хто поїхав до
лісу, аніскільки не означає кінець активного життя на факультеті.
Попереду на студентів ФМЕіМ чекає ще більше цікавих заходів та зма-
гань, про результати яких ви дізнаватиметесь на сторінках нових номе-
рів «MEMorandum».

Андрій Мокряков, студент 3-го курсу ФМЕіМ

ПП іі оо нн ее рр сс ьь кк аа   зз оо рр яя   22 00 11 22
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Твоя кар’єра
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Ад ре са: м. Ки їв, пр�т Пе ре мо ги 54/1, КНЕУ, оф. 141, тел/факс: 456�06�08, тел. 456�05�66, 
www.kneu�job.com.ua,  e�mail: dc2011@ukr.net

«ПЕРСПЕКТИВА»

Цікаво, на якому етапі свого навчання в
університеті кожен з нас задав собі подібні
питання: 

�� А ким і де я хотів би працювати після
закінчення навчання? 

��Чи знаю я напевно, в яку компанію від-
правлю своє резюме та мотиваційного
листа і в якій компанії я хотів би розпочати
свою кар’єру? 

�� Якими інструментами мені необхідно
користуватись для того, щоб успішно знай-
ти роботу, яка буде влаштовувати всі мої
індивідуальні потреби та інтереси? 

�� Які саме знання цінують в тій чи іншій
компанії та на які саме дисципліни в універ-
ситеті мені потрібно звернути свою увагу та
вивчати більш поглиблено? 

��Чи дійсно я хочу йти працювати за спе-
ціальністю, або ж спробую відкрити свою
власну справу?..

Ці та багато інших питань є просто
невід’ємною частиною тебе та живуть в
тобі, якщо ти не байдужий до свого май-
бутнього та до майбутнього своєї сім’ї. Я
переконаний, що в нашому університеті
навчається надзвичайно талановита
молодь, яка буде не тільки гідним майбут-
нім нашої країни, але й буде брати участь у
створенні та покращенні майбутнього всієї
України.

За п’ять років навчання я зрозумів одну
дуже просту річ, яка нібито здається оче-
видною для кожного з нас і є в нашій підсві-
домості, але зовсім невелика кількість
людей приділяє їй достатньо уваги. Ця річ
полягає в дуже простій істині: весь наш
потенціал та всі наші можливості не варті
нічого, якщо ми не докладемо до них вели-
чезну кількість зусиль та старань і якщо ми
не будемо працювати над собою та над
своїм самовдосконаленням кожного дня.
Як би банально це не звучало, але все в
нашому житті залежить тільки від нас, від
того, наскільки грамотно та раціонально ми
використовуємо наш основний та безцін-
ний ресурс – час. Головне – визначитись з
тим життєвим шляхом, який ми хочемо
обрати, та з чим ми хочемо пов’язати своє
майбутнє.

Провчившись майже цілих п’ять років у
нашому університеті, просто неможливо не
помітити, наскільки піднявся рівень нашого
рідного навчального закладу. Цей потужний
потенціал можливостей, який пропонується
нам майже кожного тижня та стосується
кожного з нас. З кожним новим днем наш
університет підписує нові контракти та
договори, що безпосередньо стосуються
покращення умов навчання та збільшення
можливостей для всіх наших студентів. Наш
університет надає величезний спектр мож-
ливостей для всіх охочих розвивати себе та
свої здібності в будь-якому напрямку. Не
віриш? А просто спробуй частіше звертати
увагу на всі оголошення та плакати, які роз-
ташовуються на стінах нашого університету
та на плазмовому екрані, що знаходиться
при вході в перший корпус. 

Тож, шановний читачу, якщо ти є студен-

том першого або другого курсу, гадаю, що
низка наступних порад від старшокурсника
стане тобі в нагоді і ти зможеш більш раціо-
нально використовувати та розподіляти
свій дорогоцінний час в університеті. 

Перше та, напевно, найважливіше – це
проявити неабияку свідомість у вирішенні
двох головних питань для себе – з якою
сферою діяльності ти хочеш пов’язати своє
майбутнє та яку компанію краще обрати
для старту своєї кар’єри. Над цим питанням
слід замислитися ще на першому курсі
навчання в університеті, адже, якщо ти обе-
реш правильний вектор свого розвитку,
тобі потім буде значно легше прямувати до
своїх цілей на ринку праці та бути конкурен-
тоспроможним. 

Отже, перший крок з тієї тисячі миль, про
які ми говорили на початку – це невеличка
пауза в твоєму житті. Що я
маю на увазі? Відклади в
сторону всі свої проблеми
та задачі, які ти збирався
вирішити найближчим
часом. Виділи для себе дві
або краще чотири години
для того, щоб у спокійній
обстановці посидіти у себе
вдома, або в якомусь
парку чи кав’ярні за
ноутбуком та подумати
над тим, як би ти хотів роз-
виватися та яким чином ти
хочеш будувати своє май-
бутнє. Чому я приділяю
цьому питанню стільки
уваги та ставлю його на
перше місце на своїх сходах порад? Саме
тому, що період у віці між вісімнадцятьма та
двадцять одним роком є надзвичайно важ-
ливим у житті кожної людини. Саме в цей
період кожен з нас готує себе до виходу в
доросле життя. І чим краще і, головне, сві-
доміше себе підготувати, тим легше та
впевненіше можна відчувати себе впро-
довж всього дорослого життя. Як-от кажуть
англійці «A good beginning makes a good
ending». І якщо провести аналогію з цим
виразом, то початок дорослого життя – це
перехід з університетської лави до ділового
світу. Головна мета університету – підготу-
вати студента до дорослого життя. А твоя
головна мета як особистості та частини
всього суспільства – свідомо зробити свій
вибір та свідомо розпланувати всі кроки
для втілення цього вибору в реальність. 

Другий та не менш важливий момент сто-
сується саме процесу навчання в універси-
теті. Всі ми знаємо зі слів наших старших
друзів чи знайомих, що життя в університе-
ті – це найкращий період в житті. Це –
постійне спілкування з друзями, проводжен-
ня вільного часу, дискотеки, гулянки,
зустрічі та ще багато цікавого. Одним сло-
вом, університет – дуже весела річ.
Провчившись майже п’ять років, я зрозумів,
що не слід сприймати подібні слова близь-
ко до серця, адже в такому дусі можна
закінчити навчання, маючи лише велику

кількість спогадів про веселі гулянки та
зустрічі з друзями. 

Сьогодні методики навчання КНЕУ є
досить новітніми та підлаштованими до
сучасного економічного світу та відпові-
дають останнім тенденціям розвитку. Проте
проблема в тому, що українська молодь ще
не навчилася правильно навчатися. Вже на
другому курсі тобі запропонують відвідати
офіційні веб-сторінки державних органів
статистики, фінансів та економіки, позна-
йомитись з всесвітньовідомими та автори-
тетними рейтингами Standart&Poors або
Bloomberg. Наскільки раціонально ти змо-
жеш вичерпати для себе все найнеобхідні-
ше, залежить від тебе та від того, як ти
налаштовуєш себе на це. Тільки на перший
погляд здається, що такі дисципліни, як
вища математика, макро- та мікроекономі-

ка, статистика, національна
економіка та ще багато
інших, можуть бути вивчені
та забуті відразу після
навчання. Але це тільки на
перший погляд. Насправді,
зустрівшись вперше з
реальними роботодавцями
та представниками великих
компаній, я зрозумів: все,
що ми вивчали в університе-
ті, є надзвичайно важливим
і, як я тепер впевнився,
представники компаній очі-
кують, що ми будемо обізна-
ні в цих університетських
дисциплінах. Проста істина,
яку я почув від викладачів

нашого університету на початку другого
курсу, виявилась
чистою правдою: важ-
ливо мати не диплом
КНЕУ, важливо мати в
голові знання, які дає
КНЕУ. Тож, summary
до цієї поради полягає
у визначенні найбільш
необхідних профіль-
них дисциплін та при-
діленні їм найбільшої
уваги та інтересу.
Якщо налаштувати
себе та свій мозок
правильним чином,
інформація буде наба-
гато легше та ефек-
тивніше засвоюватись
та запам’ятовуватись.

На третій сходинці порад знаходиться не
менш важливе та актуальне в наш час
питання – знання іноземних мов. Ні для кого
вже давно не секрет, що знання англійської
мови – це не щось особливе, а загально-
прийнята річ в діловому світі. Грамотно роз-
поділивши свій час, за чотири курси
навчання цілком можливо вивчити при-
наймні ще одну мову. Задамо собі питання:
навіщо це потрібно? Відповідь на нього
більш ніж переконлива. Знання мов значно
розширює світогляд людини та дає можли-

вість пізнати культуру окремого народу в
цілому. Людина, яка володіє іноземними
мовами, більш ерудована та здатна мисли-
ти глибше. І, звичайно, знання мов – це
додаткова конкурентна перевага кожного
студента в очах майбутніх роботодавців і,
відповідно, значна прибавка до заробітної
платні. Окрім того, така людина по-іншому
сприймається суспільством. 

Тож, з якого боку не подивись – а знай-
деш тільки позитивні сторони. Як чудово,
що КНЕУ надає всі можливості для того,
щоб вивчати іноземні мови! Що для цього
потрібно? Те, про що ми говорили на почат-
ку – власне бажання та зусилля.
Спираючись на власний досвід, можу з
впевненістю сказати, що жалкую про те, що
не доклав максимум зусиль на третьому та
четвертому курсах навчання до вивчення
іспанської мови. Якось я не думав про те,
що міг би закінчити чотири курси навчання
та вільно володіти не тільки англійською, а
ще й іспанською мовою. А все чому? Тому
що не приділив достатньо уваги тоді, коли в
мене була така можливість. Відповідно,
якщо я не використав цю можливість, я про-
сто змарнував свій власний та дорогоцін-
ний час. 

Час… Саме цього ресурсу і буде стосува-
тися моя наступна порада. Здебільшого
буває дуже складно організувати себе та
доводити до стадії реалізації все, що було
заплановано нами на майбутнє. В чому
причина? Не просто так кажуть, що мрія,
яку ми плануємо втілити в життя, може бути
реалізована впродовж двох тижнів. В чому
тут секрет? Правильно: в тому, як ми пла-
нуємо та використовуємо свій час.

Нещодавно прочитав одну
корисну книгу з лідерства та
саморозвитку та ознайомився з
японською концепцією Кайзен.
До речі, багато компаній вико-
ристовують цю концепцію в
менеджменті та успішно підви-
щують рівень розвитку та ефек-
тивність свого персоналу. В
чому полягає ця концепція?
Постійний розвиток – кожен
день, кожну годину та кожну хви-
лину. Людина не повинна вит-
рачати марно свій час. Навпаки,
вона повинна максимально
спрямовувати свій час на персо-
нальний розвиток. 

Вдамося до простої шкільної
арифметики. Давай порахуємо, скільки
часу є в кожного з нас щомісяця. Будемо
відштовхуватися від того, що ми присвячує-
мо сну рівно вісім годин. Залишається по
шістнадцять годин кожного дня. Від цих
шістнадцяти віднімемо три години на при-
йом їжі, пересування та інші побутові спра-
ви. Залишається тринадцять годин. Від цих
тринадцяти віднімемо ще сім годин, які ми
присвячуємо навчанню в університеті та
вдома. Залишається шість годин.
Віднімемо ще півтори години, які ми при-
свячуємо спорту – це просто невід’ємна
частина життя, пов’язана зі здоров’ям.

ППооддоорроожж  вв  ооддннуу  ттииссяяччуу  ммиилльь  
ррооззппооччииннааєєттььссяя  зз  ппеерршшооггоо  ккррооккуу

Давньокитайський філософ Лао Цзи
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Спортивні пристрасті

Туга

У середині жовтня у спорткомплексі «Економіст»
відбулися змагання з настільного тенісу в програмі
ХХХІІІ Спартакіади КНЕУ серед студентів. У непе-
редбачуваній та запеклій боротьбі перше місце сен-
саційно посіла команда юридичного факультету
(гравці: В. Козирев (4-й курс), О. Діан (3-й курс);
тренер – В. А. Кузнєцов). Друге місце отримала
команда факультету управління персоналом та
маркетингу, а третє – команда факультету економі-
ки та управління.

Загалом у турнірі взяли участь дев’ять команд
факультетів. Турнірна таблиця має такий вигляд:

1) юридичний факультет;
2) факультет управління персоналом та марке-

тингу;
3) факультет економіки та управління;

4) факультет економіки аграрно-промислового
комплексу;

5) кредитно-економічний факультет;
6) обліково-економічний факультет;
7) фінансово-економічний факультет;
8) факультет інформаційних систем і технологій;
9) факультет міжнародної економіки і менеджменту.
Хотілося б побажати майстрам малої ракетки

спортивних успіхів та нових досягнень. Спортклуб
КНЕУ ім. В. Гетьмана висловлює подяку головному
судді змагань – старшому викладачу С. П. Оробцю,
директору ФСК «Економіст» А. В. Зотову та голові
спортклубу В. П. Бацунову за високий рівень органі-
зації та проведення змагань з цього цікавого виду
спорту. 

Оргкомітет змагань

Змагання з футболу по праву є прикрасою Спартакіади серед про-
фесорсько-викладацького складу університету – не став виключен-
ням і цьогорічний турнір. Перед його початком головним фаворитом
вважалася команда кредитно-економічного факультету. Завдяки
старанням декана М. І. Диби, цей колектив має збалансований
склад, представники якого захищають честь нашого університету на
міських змаганнях. 

Втім футбол ще раз довів свою непередбачуваність. Результати
гри в груповому турнірі визначили трійку півфіналістів: команди
фінансово-економічного факультету, факультету економіки АПК та

факультету інформаційних
систем і технологій. Для
визначення четвертого півфі-
наліста довелося провести
додаткову гру між командами
к р е д и т н о - е к о н о м і ч н о г о
факультету та факультету
управління персоналом та
маркетингу. Команда КЕФ не
підтвердила статус фаворита
і програла 0:3. Не в останню
чергу такий результат став

можливим через натхненну гру асистента кафедри управління персо-
налом та економіки праці О. Ю. Фіненка. 

Відразу зазначимо, що підсумкове третє місце вибороли пред-
ставники команди факультету економіки АПК, оборону яких щорічно
зміцнює професор О. Єранкін, а в нападі гостро грає старший викла-
дач С. Самохвал. 

Справжньою окрасою турніру стала фінальна гра, в якій зійшлися
команди ФЕФ та ФУПтаМ. Більшість з присутніх на стадіоні вболіва-
ли за представників ФУПтаМ, проте і фінансисти мали своїх прихиль-
ників. Зокрема, сусіди-обліковці доцент А. М. Поплюйко та доцент 
В. З. Бурчевський не тільки палко підтримували декана фінансово-
економічного факультету В. К. Хлівного – їх цінні поради сприяли
налагодженню ігрових зв’язків в обороні. 

Команди-фіналісти розпочали гру жваво – доцент кафедри фінан-
сові ринки Б. С. Стеценко потужним дальнім ударом відкрив рахунок,
результат закріпив представник кафедри фінансів підприємств 
Д. Циплюк. Проте навіть за рахунку 0:2 команда ФУПтаМ не опустила
руки – вдала гра Є. Пастернака та В. Бровченка дала можливість зрів-
няти результат. Надалі своє слово сказали воротар фінансистів 
М. Ю. Деяк та нападник команди, аспірант кафедри фінансів 
І. Висоцький. Вдала гра у воротах, потужний дриблінг та удари 
І. Висоцького призвели до трьох голів у ворота суперників. 

Таким чином, вперше за час проведення змагань переможцем
стала команда фінансово-економічного факультету. Ця подія – без-
перечний тріумф палкого прихильника футболу декана В. К. Хлівного.
За будь-якої погоди Володимир Кирилович наполегливо тренується
кілька разів на тиждень на зеленому газоні стадіону. Такий приклад
надихає молодь вже не один рік, а щасливе обличчя В. К. Хлівного
після переможного фіналу є свідченням того позитиву, який здатен
дарувати спорт.

Е. Островка, асистент кафедри фінансів

ФУТБОЛЬНI ПРИСТРАСТI

Світла, довічна пам’ять…Світла, довічна пам’ять…
Передчасно, у віці 64

років пішов із життя
доцент кафедри політич-
ної економії обліково-
економічних факультетів
Микола Олександрович
Туманов, який понад
чверть віку присвятив
освітянській ниві нашого
університету.

Життєвий шлях Миколи Олександровича –
зразок добропорядності і відповідальності,
гідності і працелюбності, наполегливості і
толерантності у роботі з колегами і студен-
тами, завжди надихав до плідної співпраці в
ім’я творчих здобутків в економічній теорії.

Колектив кафедри, знайомі і друзі у глибо-
кій скорботі розділяють біль та гіркоту втра-
ти з родиною покійного.

Пам’ять про Миколу Олександровича
Туманова як про колегу, сповненого життє-
вого оптимізму, здатного передати свою
енергію іншим, що до останніх днів вболівав
за інтереси колективу, в якому творчо і
неординарно прожив своє життя, назавжди
збережеться в наших серцях.

Світла, довічна та вдячна пам’ять…   

Колектив кафедри політичної 
економії обліково-економічних

факультетів

Колектив кафедри банківської справи
з сумом сповіщає, що на 57-му році
життя після тривалої хвороби пішла з
життя Ірина Вікторівна Шамова.

Усе життя Ірина Вікторівна була тісно
пов’язана з університетом – студентка,
аспірант, асистент, старший викладач,
доцент кафедри банківської справи.
Вона була досвідченим викладачем,
допитливим науковцем, провідним

методистом кафедри, на якій працювала близько 35 років.
Під безпосереднім керівництвом Ірини Вікторівни розроб-
лялось і вдосконалювалось навчально-методичне забез-
печення з дисципліни «Грошово-кредитні системи зару-
біжних країн».

Її головними рисами як особистості та педагога були
інтелігентність, порядність, доброзичливість, толеран-
тність, самовідданість справі.

Всі колеги пам’ятають Ірину Вікторівну як щиру, чуйну,
життєрадісну, відкриту до людей душею і серцем жінку.

Світла пам’ять про Ірину Вікторівну назавжди збере-
жеться в наших серцях.

Колектив кафедри банківської справи

Настільний теніс Настільний теніс —— новий фаворит новий фаворит 
студентів КНЕУ студентів КНЕУ 

Залишається ще чотири з половиною годи-
ни. Кожного дня! Давай навіть округлимо
цю цифру до чотирьох годин, враховуючи
індивідуальні особливості кожного з нас.
Тож ми маємо чотири години кожного дня
для того, щоб або піти погуляти з друзями,
або присвятити їх власному розвитку. 

Для того, щоб зрозуміти свої можливості,
завжди необхідно встановлювати часові
рамки в досягненні власних цілей.
Наприклад, ти ставиш собі за мету вивчити
китайську мову. Здавалося б, що ціль біль-
ше ніж складна, оскільки вивчення китай-
ської мови потребує великої кількості
зусиль та часу. Правильно! Зусиль та часу.
Коли ми дивимося на чотири години кожно-
го окремого дня, то бачимо лише чотири
години. А от якщо ми подивимось на чотири
години кожного дня впродовж всього міся-
ця, навіть не враховуючи вихідні, що ми
побачимо? Чотири години помножити на
двадцять дорівнює вісімдесят годин. Тож
ми маємо цілих вісімдесят годин кожного
місяця для того, щоб присвячувати їх досяг-
ненню наших цілей. І це лише за один
місяць. А за дванадцять місяців, тобто за
цілий рік, ми маємо: вісімдесят годин
помножити на дванадцять дорівнює дев’ят-
сот шістдесят годин. Вчені-лінгвісти
кажуть, що для того, щоб вивчити мову,
потрібно розмовляти нею рівно п’ятсот
годин. А це – лише друга частина від того
часу, який ми маємо кожного року, і знання

цілої мови окремої нації в нашому активі. 
А тепер, шановний студенте, щоб мати

більш чітке уявлення, можемо заглянути до
своїх залікових книжок та подивитися, яким
чином та скільки годин присвячується опа-
нуванню будь-якої дисципліни, яка викла-
дається в нашому університеті. Приблизно
сто шістдесят – двісті сорок годин на кожну.
Розумієте, до чого я веду? Правильно.
Якщо раціонально планувати свій час та
ефективно його використовувати, можна
досягати своїх цілей значно швидше, ніж
здається. Не дарма вчені кажуть, що ми не
використовуємо усіх своїх можливостей –
ми просто облінилися та не вміємо пра-
вильно мотивувати себе. Нам потрібно спо-
чатку побачити, щоб повірити, а насправді
треба, щоб було навпаки – спочатку повіри-
ти, а потім побачити. 

Останнє, що я хотів би зазначити стосов-
но твого часу, – це те, що час наш набагато
цінніший за гроші, за матеріальні ресурси і
за все інше, що є в нашому житті. Не дозво-
ляй іншим людям викрадати твій час. Ти
повинен самостійно вирішувати, яким
чином розпоряджатися своїм часом та кому
його присвячувати. Людина, яка цінує свій
час, буде викликати значно більше поваги,
ніж людина, яка ним нехтує.

Остання, п’ята порада стосується участі в
наукових студентських конференціях, які
проводяться як в рамках нашого універси-
тету, так і на всеукраїнському рівні.

Дізнався я про їх існування та вперше спро-
бував взяти участь на початку другого
курсу. Чудово пам’ятаю, як викладач з дис-
ципліни «Політологія» Наталія Володими-
рівна Терещенко під час лекції запропону-
вала всім присутнім студентам взяти участь
в студентській науковій конференції з полі-
тології. Також чудово пам’ятаю, що з усіх
присутніх на лекції студентів бажання взяти
участь в конференції виявили лише три сту-
денти. Було дуже приємно, що перший
досвід став для мене успішним. Тоді я посів
третє місце з темою «Політична криза в
сучасній Україні». Цей досвід став не єди-
ним, і наступного року я також вирішив
брати участь в цьому науковому заході і
знову посів призове місце. Що я можу ска-
зати з приводу користі, яку я отримав від
цього досвіду? Безумовно, я отримав
навички самопідготовки, зрозумів, де і як
правильно шукати необхідну інформацію,
навчився використовувати нестандартний
підхід до пошуку інформації. І, звичайно,
виступати на публіці – це неабиякий досвід.
Саме такі навички є надзвичайно цінними в
дорослому житті – ніколи не знаєш, коли тобі
доведеться презентувати себе за тридцять
секунд, і не просто презентувати, а вміти
зробити це грамотно, лаконічно та по суті.

Тож, шановний студенте, тепер підсумує-
мо все вищесказане. Намагайся макси-
мально використовувати кожну з наступних
порад – і навчання в університеті стане для

тебе значно легшим та ефективнішим.
1. Зроби свідомий вибір свого майбут-

нього. Напиши план свого життя на наступ-
ні п’ять років та розпиши всі цілі, які сто-
суються реалізації цього плану та шляхи їх
досягнення.

2. Зроби навчання в університеті ефек-
тивним. Приділяй увагу профільним дис-
циплінам і таким, які неодмінно знадоб-
ляться тобі в майбутньому.

3. Вивчай іноземні мови. Постав собі за
мету вийти з університетської лави зі знан-
ням принаймні двох іноземних мов.

4. Раціонально використовуй свій час та
цінуй його як найважливіший ресурс, який є
у твоєму житті.

5. Бери участь у всіх наукових заходах
університету, які стосуються твого подаль-
шого розвитку та цікаві тобі.

І пам’ятай найголовніше – ніколи не пізно
вносити зміни до свого життя та способу
життя. Навіть якщо ти навчаєшся на тре-
тьому курсі університету, до закінчення
навчання у тебе є ще принаймні два роки, а
це, в свою чергу, як ми вже рахували, аж
тисяча дев’ятсот двадцять годин вільного
часу. Ти хотів би змарнувати цей час або ж
використати його на користь собі?
Відповідь на питання знаходиться лише в
твоїй голові. Адже тільки тобі вирішувати…

Ігор Герасимов, 
студент 5-го курсу факультету міжна-

родної економіки і менеджменту
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

Історичні розвідки

Продовжуючи розвідки в минуле уні-
верситету, неабияким черговим везін-
ням вважаю недавню свою знахідку
нарису професійного історика Б. Г. Курца
«Київський Інститут Народнього Госпо-
дарства за роки 1917–1927».

Вперше побачила ще у 1998 році в
книзі «Шляхом до національного еконо-
мічного» посилання на джерело майже з
такою саме назвою: «Київський інститут
народного господарства за роки
1917–1927» (К., 1927). Але віднайти
цього давнього київського видання (з не
вказаним автором) не вдавалося. І ось
нарешті… І хоча ім’я автора для мене
було невідомим, насамперед почала
опрацьовувати сам нарис. На понад
двадцяти сторінках викладено стільки
цікавої інформації: про динаміку чисель-
ності студентів (від 6000 у 1916 р. до 960
у 1927 р.), про факультети і працівників,
про зміни навчальних програм і тривало-

сті навчання, про студкоми й профспілко-
ві осередки, про організаційні й госпо-
дарчі проблеми в зв’язку зі станом взага-
лі в країні.

У роботі Б. Курца послідовно, детально
й водночас чітко та компактно виписані
реорганізації, які відбувалися в закладі
впродовж означеного десятиріччя, що
знімає чимало питань та розбіжностей у
твердженнях, догадках-домислах та нау-
кових реконструкціях теперішніх  дослід-
ників історії нашого університету. 

Пошукавши інформацію про автора,
дізналася, що він випускник університету
Св. Володимира, учень М. В. Довнар-
Запольського, активний член етногра-
фічно-історичного гуртка, очолюваного
Митрофаном Вікторовичем, магістр істо-
рії, з 1914 р. – доцент, професор Київсь-
кого університету, з 1917 р. працював у
Київському комерційному (згодом інсти-
туті народного господарства), читав лек-
ції в інших вищих закладах…  Але про все
по порядку.  Наведу вступний фрагмент
із нарису Б. Курца:

«Року 1906, у вересні місяці, були
засновані “Вищі Комерційні Курси”.

Року 1908, вони були реорганізовані в
Київський Комерційний Інститут.

Року 1912 Інститут здобув статут, що
надав йому організацію вищих навчаль-
них закладів, зо всіма належними права-
ми. Після цього почався жвавий зріст
Інституту, незабаром, одначе, затрима-
ний імперіялістичною війною. 

Року 1914-го, уже під грім гармат,
спішно кінчали будівлю Інституту, яка
зросла у величезний багатоповерховий
будинок, що зайняв увесь квартал при
Бульварі, від Нестеровської вул. До
Пироговської. Протягом світової війни
Інститут, не зважаючи на тяжкі військові
умови, а зокрема на тимчасову евакуа-

цію до Саратова (1915/16 p.), успішно
продовжує свою роботу по задоволенню
державних потреб у робітниках народ-
нього господарства, але, зрозуміло, міц-
нішому його розвиткові було поставлено
межу економікою військового часу.

Жовтнева революція, а потім грома-
дянська війна (зо всіма її змінами влад у
Київ!) остаточно довела, що Інститут,
переіменований у липні місяці року 1920-
го в інститут Соціяльно Економічних Наук,
а у вересні того ж року, в Інститут
Народнього Господарства, з наданням
йому наприкінці року 1925-го імені
Євгенії БОШ, являється ВИШ’ом, що
зберіг в основі свою попередню приро-
ду, як вповні життьову, так цілком відпо-
відну сучастності.

Дійсно, прослідкувавши історію
Інституту з моменту його зародження, з
1906 р. до жовтня 1927 p., бачимо, що він
безупинно шукає нових і нових шляхів
сполуки науки з життям та життя з наукою
і намагається підходити до питаннів під-
готовки робітників народнього госпо-
дарства, виходячи тільки з реальних
основ. Щоб мати певне уявління щодо
історії Інституту, треба освітлити той тяж-
кий шлях, який пройшов Інститут за
останнє десятиріччя».

У розділі «Керівництво інститутом»
описані реорганізації різних інституцій
навчального закладу, але в рамках цієї
статті обмежимося окремими тверджен-
нями тільки щодо посади ректора:

«Інститутом керували, згідно зі стату-

том року 1912, Пеклувальна Рада,
Ректор, Правління Інституту та Факуль-
тетські Зібрання.

В квітні року 1919 посаду Ректора було
скасовано і на чоло Інституту настанов-
лено комісара…

Підчас приходу Денікина до Київа (сер-
пень міс. 1919), було відновлено
попередню організацію Ректорату…

заведено в січні року 1920-го, по дру-
горазовому скасуванню Ректорату, такі
організації: Зібрання Об’єднаних Прези-
дій Факультетських Рад, Факультетські
Зібрання та Господарчий Комітет.

У березні року 1920-го діяльність
Інституту (так званого тоді ще
Комерційного) та Інституту Політехнич-
ного стала об’єднувати Загальна
Президія Наукових Рад, утворюючи цим
спільний “Інститут Народнього Госпо-
дарства”, але ця реформа об’єднаних
Інститутів фактично не була здійснена
через те, що у травні поляки опанували
були на один місяць Київ. тоді організу-
вати Тимчасове Правління Інституту
(п’ятьорку) із 2-х педагогів Ї 2-х студентів
(із кожного факультету по одному) та
голови-професора. 

Як повернулась Радвлада було вста-
новлено Зібрання Об’єднаних президій
Факультетських Рад, Факультетські
Зібрання та Господарчій Комітет. У
вересні року 1920-го Господарчий
Комітет було реорганізовано в Правлін-
ня, причому Голову його вважали на
Голову Зібрання Об’єднаних Президій. 

Починаючи з лютого року 1921-го було
призначено до Інституту Окремого Упов-
новаженого од Управління Вищих Шкіль-
них Закладів України, якому було надано
уповноваження політичного комісара.

З квітня місяця року 1921-го. управлін-
ня Інститутом покладалося на Ректора,
Проректора по навчальній частині,
Проректора по госп. частині та на
Тимчасову Раду.

В серпні місяці року 1921-го Інститут
було знову реорганізовано (згідно з
Тимчасовим Положенням про Управління
Вищими Шкільними Закладами України)
так:  Ректор, Проректор і Політ-комісар;

Року 1924 було складено нового про-
єкта реорганізації Інституту для того,
щоб перенести всю увагу адміністратив-
но-академічного життя (засобами зни-
щеної факультетської організації) на
первісний його осередок – Предметні
Комісії.

ГАЛЕРЕЮ ПОРТРЕТІВ ГАЛЕРЕЮ ПОРТРЕТІВ 
МОЖНА ПОПОВНИТИМОЖНА ПОПОВНИТИ
ГАЛЕРЕЮ ПОРТРЕТІВ ГАЛЕРЕЮ ПОРТРЕТІВ 
МОЖНА ПОПОВНИТИМОЖНА ПОПОВНИТИ

Спільним результатом дослідників історії університету став
опублікований у ювілейному випуску газети «Економіст» (№29-
34, листопад 2006 р.) матеріал «Наш ректорський корпус». Тоді
ж, до сторіччя, стіни університетського конференц-залу прикра-
сила портретна галерея двадцяти керівників закладу від заснов-
ника М. В. Довнар-Запольського до теперішнього ректора 
А. Ф. Павленка. У галереї відсутній портрет С. А. Посвольського
(ректора 1922–1923 рр.), оскільки жодному з дослідників не вда-
лося відшукати його фотографії. Віднайдена з різних джерел
інформація про нього увійшла до вищезгаданого газетного висвіт-
лення. 

Професор В. В. Дубянський 

Київський Інститут Народнього Господарства
1926 рік
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

В році 1924/25 Правління Інституту
складалося з Правління, Академради
(навчальна частина) та Академбюра.
Академрада складалася із завідуючих
циклами (попередні факультети та їх
комісії не існували), голови всіх
Предметових Комісій та персонально
запрошених професорів. Ректор стояв
на чолі Правління, Академбюра і Академ-
ради…»

Далі в нарисі йде перелік осіб, що у
1917–1927 рр. займали посаду керівника
інституту: «проф. М. В. Довнар-
Запольський (2½ міс.), П. Р. Сльозкин 
(7 міс та 5 міс), проф. К. Г. Воблий 
(9½ міс.), Комісар – тов. Будний – 
4½ міс.), В. В. Дубянський (3 міс.), 
Р. М. Орженський (3 міс.), М. І. Мітіліно 
(2 роки, 3 міс.), С. А. Посвольський (1 рік
1/3 міс,), С. С. Каган (1 рік 10½міс.),
М. Л. Баран (1 рік 6 міс. і з 16 лютого

1927 року О. О. Карпеко (с. т. до 
X роковин Жовтня, 8½ міс.)».

Таким чином, у нашій портретній гале-
реї відсутні ще три колишніх керівники
закладу: комісар П. І. Будний, а також 
В. В. Дубянський та Р. М. Орженцький.
Дізнатися  хоч би щось про комісара, на
жаль, не вдалося, а от про двох ректорів
з різних джерел познаходила чимало, в
тому числі й фотографії.

«Орженцькій Роман Михайлович
(1863–1923) – економіст, статистик, ака-
демік УАН (1919).

Народився в Житомирі. Після закінчен-
ня гімназії вступив на юрфак
Новоросійського університету в Одесі,
який закінчив у 1887 р. До 1907 р. працю-
вав у державних установах Одеси, викла-
дав у комерційній школі, у школі торгово-
го мореплавання. У 1897 р. захистив у
Новоросійському університеті магі-
стерську дисертацію з політекономіі. Був
обраний приват-доцентом Новоросій-
ського університету, але у 1906 р. звіль-
нений за «неблагонадійність».

З 1908 р. – професор Ярославського
юридичного ліцею, голова кафедри ста-
тистики.

У грудні 1912 р. захистив дисертацію
на ступінь доктора політичної економії та
статистики у Петербурзькому універси-
теті. З кінця 1918 р. проживав у
Петрограді, завідував відділом стати-
стичної методології ЦСУ УРСР.

У 1919 р. переїхав до Києва, був обра-
ний академіком Академії наук України.
Був співробітником Київського губернсь-
кого статистичного бюро, редагував
«Статистичний бюлетень», займався
вивченням бюджетів, кон’юнктури
народного господарства, руху ринкових
цін, статистичними дослідженнями. З
1920 р. завідував кафедрою теоретичної
економії в АН УРСР в Києві, очолював
Соціально-економічний відділ Академії
(1921–1922).

У політичній діяльності участі не брав,
але до Жовтневої революції ставився
скептично, що й послужило причиною
еміграції до Польщі у 1922 р.

З 1922 р. – професор Варшавського
університету, вів курси з політекономіі. В
результаті терористичного акту отримав
смертельне поранення, від якого й
помер».

На жаль, у друкованих та електронних
довідниках ані слова про його роботу в
інституті народного господарства, але
про це можна почитати в дослідженні 
С. Н. Антонюка «Академік Р. М. Орженць-
кий – представник київської економічної
школи», надрукованого у збірнику науко-
вих праць «Вчені записки» (К., КНЕУ,
2006).

«Дубянський, Віктор Вікторович
(1880–1925) – геолог-петрограф. Про-
фесор  Варшавського політехнічного
інституту (з 1915), (з 1918) – Київського
університету Св. Володимира. Основні
праці  присвячені  геолого-петрографіч-
ному дослідженню високогірного Кавка-
зу. їм описані продукти вулканічних
вивержень Казбека й Ельбруса, з’ясова-
на природа вулканічних туфів, що оголені
по ріці Баксан, а також досліджено низку
ділянок Кавказу та його рудних місцезна-
ходжень. Д. дано опис деяких нерудних
копалин Поволжжя, України та інших
місць. Їм вперше було чітко виявлено
практичне значення використання солі
Кара-Богаз-Гола».

Знов обмежена інформація про вчено-
го у біографічному довіднику, довелося
вишукувати доповнення з періодики тих
часів. В. Дубянський згадується як учень
відомого київського вченого у галузі гео-
логії та мінералогії П. Я. Армашевського,
а у 1919 р. як член департаменту вищої
школи у Міністерстві народної освіти. 

«В. Дубянський був активним членом
Українського наукового товариства у

Києві. У 1921 р. входив до складу Секції
географії і антропології УАН.  

В. В. Дубянський був членом Кавказь-
ського Гірського товариства, роль якого
у становленні та розвитку альпінізму й
гірського туризму важко переоцінити.
Товариство організовувало наукові й
пізнавальні сходження у верхів’я Малки,
до відомих мінеральних джерел. Особ-
ливо цікавими були екскурсії й мандрівки
під керівництвом В. Дубянського.

Правління Київського Товариства “Про-
світа” організовувало в місті платні лекції
на теми історії та культури України, з
метою передавати отримані кошти укра-
їнській школі. У плані читання лекцій з 3 по
28 листопада 1919 р.: проф. Дубянський
“Від піднебесних Татр до гостроверхого
Кавказу”, “Земля і люди на Україні”,
“Природа і життя на Україні”, “Давнє мину-
ле і проблеми завтрашнього дня”.

Цікаво було б відшукати тексти цих лек-
цій… А ще треба знайти книгу: 
Дубянский В. В. «В заоблачном краю: (Из
путевых впечатлений)» (М., 1909). Там
теж має бути інформація про автора.

Насамкінець ще варто додати про
автора нарису, про якого М. В. Довнар-
Запольський, звернувши увагу на заці-
кавленість вихованця малодослідженими
питаннями з історії Росії писав:  

“Еще при оставлении г. Курца на моей
кафедре я обращал внимание ф-та на
склонность, высказанную им на универ-
ситетской скамье к изучению сказаний
иностранцев о России. Я тогда же отме-
тил, что подобного рода специалисты
редко появляются среди русских истори-
ков и что Курц имеет все данные для
того, чтобы с успехом продолжать заня-
тия в этом направлении”.

Борис Курц закінчив історико-філоло-
гічний факультет з золотою медаллю.
Його дипломну роботу «История руcско-
китайской торговли в XVII–XVIII веках»
було рекомендовано до друку, однак

науковий керівник М. В. Довнар-Заполь-
ський затримав друк з надією, що його
учень доповнить працю матеріалами з
архіву. Ось як про це написано самим 
Б. Курцем: 

“Научная деятельность моя протекала
в Киеве и в других городах с архивными
хранилищами. Вследствие командиро-
вок с научной целью от Университета, я
работал в: 1) Московском Архиве
Министерства Иностранных Дел; 2) Мос-
ковском Архиве Министерства Юстиции;
3) Петроградском Архиве Департамента
Таможенных Сборов; 4) Архиве Россий-
ской Академии Наук; 5) Сенатском
Архиве. Кроме того, мною также про-
изводились разыскания в заграничных
архивах; 6) Стокгольмском Королевском
Архиве (Швеция); 7) Рижском главном
Архиве (Рига) и 8) Вольфенбиттельской
Герцогской Библиотеке (Германия).
Сверх того, проводилась архивная рабо-
та в: 9) Румянцевском Музее; 10) Петер-
бургской Публичной Библиотеке и в дру-
гих библиотечных архивах”. 

Ґрунтовно доопрацювавши досліджен-
ня, Б. Курц використав його як частину
іншої роботи – “Русско-китайские сно-
шения в XVI, XVII и XVIII ст.”, яка вийшла
друком у 1929 р. Китаєзнавство стало
захопленням і справою його життя. Як
викладач КІНГу Борис Курц читав і вів
семінари з різних історичних дисциплін, в
тому числі Сходознавства. З його ініціа-
тиви під егідою інституту був виданий
спеціалізований науковий збірник «Схо-
дознавство» і створено кабінет сходо-
знавства у 1925 р.

Співпрацював з Київською філією
ВУНАС – Всеукраїнської Наукової асоціа-
ції сходознавців (1925–1930). В
1930–1934-х рр. – співробітник Комісії
для дослідів з історії Близького Сходу і
Візантії при Всеукраїнській академії наук.
Включно до 1934 р. вийшло друком чима-
ло робіт, але починаючи з 1936 р. його
ім’я вже не згадується. Після закриття
ВУНАС та репресій більшості вчених,
причетних до неї, Б. Курц до1938 р. пра-
цював у Москві. Але арешту і йому не
вдалося уникнути… Про трагічну долю
історика, неперевершеного (як тепер
визнають спеціалісти) синолога, про те,
як його ім’я поверталося із забуття краще
почитати детальніше в роботі голови
Української асоціації китаєзнавців 
В. О. Кіктенка «Борис Григорович Курц:
Життєвий та творчий шлях».

Вважаю, що віднайдена інформація
про колишніх викладачів нашого універ-
ситету посяде чільне місце в Музеї історії
КНЕУ, а фотозображення ректорів попов-
нять портретну галерею. 

Людмила Рінгіс, 
голова правління клубу 

«Дорогами до прекрасного»

Борис Григорович Курц

Академік Орженцький Роман Михайлович



Вітаємо завідувача кафедри 
європейської інтеграції

Віктора Івановича Чужикова 
з 55-річчям

Шановний Вікторе Івановичу, щиро вітаємо Вас з Ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добробуту, довгих років

натхненної праці.  
Будьте завжди таким, яким Ви є: батьком для студентів та

аспірантів, порадником для колег, уособленням демократичності
та товариськості. 

Нехай творче життя буде і надалі плідним, турботи лише при-
ємними. Віра, Надія, Любов хай завжди супроводять Вас і надихають на нові звершення, допо-
магають зберегти молодість душі, енергію, оптимізм, а доля – дарує ще багато творчих сил
і задумів, багато радості та здійснених мрій.

З повагою, колектив кафедри європейської інтеграції

Дозвольте привітати щиро Вас
Від відданого справі колективу:
Хай толерантним буде до Вас час,
І вистачить Вам його і на роботу, й на родину!
В житті долали Ви круті вершини
І професійно йшли за кроком крок,
Так може тільки незвичайна людина,
Даючи всім нам приклад і урок.
Вас стіни університету надихали
Всі ці роки наснажні й продуктивні.
І в колективі Ви повагу завжди мали,
Адже постійно й неухильно конструктивні!
Поорана хай завжди буде професійна нива,
І звершень хай Вам не бракує в майбутті.
І хай щасливою стає кожна людина,
Яка зустріне Вас у своєму житті!!!

Ювіляри жовтня
Абишкіна Наталія Євгеніївна, інженер-програміст 1-ої категорії ГЦІС;
Алексеєнко Максим Дмитрович, професор кафедри банківської

справи;
Бородань Сергій Васильович, РВК СГЕ;
Водзянова Наталія Костянтинівна, старший викладач кафедри еко-

номіко-математичного моделювання;
Гетманцева Надія Данилівна, доцент кафедри менеджменту;
Глущенко Олена Миколаївна, провідний інженер видавництва;
Дмитренко Олена Петрівна, старший викладач кафедри німецької

мови;
Завідонова Наталія Іванівна, старший викладач кафедри іноземних

мов факультету управління персоналом та маркетингу;
Ляхевич Володимир Леонідович, оператор 4-го розряду котельні;
Позднишев Євген В’ячеславович, доцент кафедри менеджменту

банківської діяльності;
Попова Надія Миронівна, гардеробниця господарського відділу кор-

пусу №1;
Синько Олександра Антонівна, прибиральниця службових примі-

щень господарського відділу корпусу №5;
Собко Віра Яківна, прибиральниця службових приміщень господарсь-

кого відділу корпусу №2;
Тарасова Людмила Григорівна, доцент кафедри економіко-матема-

тичного моделювання;
Ташук Людмила Володимирівна, прибиральниця службових примі-

щень господарського відділу корпусу №1;
Темченко Олена Володимирівна, прибиральниця службових примі-

щень гуртожитку для приїжджих;
Фащевський Микола Іванович, професор кафедри регіональної еко-

номіки;
Хлистенко Раїса Іванівна, прибиральниця службових приміщень ФСК

«Економіст»;
Цьомка Іван Петрович, робітник високої кваліфікації гуртожитку №5

студмістечка.

Наш університет рік тому відзначав свій черговий ювілей –
105 років. Це вік поважний та значний, що зобов’язує до пев-
них звітів, але і сповнює наснаги для майбутніх звершень. Оце
постійне поєднання минулого з майбутнім крізь сучасне –
ключова ознака всього поступу людства. І поступ цей можли-
вий лиш тоді, коли існує зв’язок поколінь, коли старші пере-
дають свій досвід і здобутки новим поколін-
ням. Особливо це важливо у сфері науково-
педагогічній, оскільки цей зв’язок формує
ключову ознаку стабільного зростання як в
царині науковій, так і в педагогічній – науко-
во-педагогічні традиції, корпоративну культу-
ру.

Ці принципові і важливі завдання виконують
у будь-якому ВНЗ його заслужені працівники,

що впродовж багатьох років із року в рік примножували його науково-
педагогічні здобутки і стали наочним уособленням зв’язку поколінь,
забезпечуючи тяглість та безперервність традицій. До таких осіб у
нашому університеті по праву належить Людмила Яківна Корнійчук.

Людмила Яківна Корнійчук навдивовижу гармонійно поєднала у собі жіночість та
загальнолюдські чесноти із чеснотами суто фаховими. Тож досить рано ставши на стезю
наукової, а потому – й педагогічної праці, вона цілковито віддала себе науково-освітній
сфері, наслідком чого стала майже сотня наукових публікацій (з-поміж яких – солідні
монографії та підручники), блискучий захист кандидатської, а потім і докторської дисер-
тацій. Її внесок у розвиток вітчизняної науки був відзначений цілою низкою урядових
нагород.

Поряд із цим вона знайомила з досягненнями економічної науки та власними напра-
цюваннями у цій сфері студентську аудиторію протягом не одного десятиліття, чим
долучилась і до благородної справи підготовки нових поколінь як теоретиків, так і прак-
тиків в економічній сфері нашої країни. Лише тих, хто здобув науковий ступінь під керів-
ництвом Людмили Яківни, на сьогодні нараховується двадцять осіб.

З відродженням незалежності нашої країни Людмила Яківна активно долучилась до
справи популяризації економічної історії України, була одним з
натхненників справи започаткування у КНЕУ кафедри історії
економіки та економічної думки (тепер – кафедра історії та тео-
рії господарства), надавала і продовжує надавати цінні поради
та рекомендації щодо наукової діяльності молодим науковцям,
підтримує тісні контакти з відомими вітчизняними та зарубіж-
ними вченими-економістами, долучалась до справи організа-
ції у стінах КНЕУ міжнародних конференцій з різних питань еко-
номічної науки.

Попри тривалий період наукової діяльності Людмила Яківна і
досі не втрачає інтересу до цієї сфери, чим засвідчує свою
щиру любов до наукової діяльності та прагнення до самороз-
витку. Тож колектив нашої кафедри, біля витоків якої стояла

Людмила Яківна Корнійчук, з нагоди її дня народження та 50-літнього ювілею її праці у
стінах КНЕУ віншує іменинницю найщирішими привітаннями та побажаннями міцного
здоров’я і здійснення усіх мрій і сподівань. Бажаємо зберігати ту життєву снагу, якою Ви
завжди відзначаєтесь, та потяг до наукової праці, бажання творити на благо вітчизняної
науки та задля прикладу як треба працювати для молодих поколінь.

Колектив кафедри історії та теорії господарства
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Історія держав та установ складається з життєвихІсторія держав та установ складається з життєвих
доль яскравих особистостейдоль яскравих особистостей
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