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Відзначаючи День захисника Вітчизни,
ми вшановуємо тих, кому добре відома
принадливість солдатського життя, хто
тримав у руках зброю і віддав свої молоді
роки благородній справі – захисту
Батьківщини.

На особливу шану заслуговують ті,
хто, обороняючи Вітчизну, ризикував жит-
тям, пройшов через лихоліття воєнних
років, повернувся додому з перемогою,

щоб відроджувати життя. Тому саме цього дня ми схиляємо голови
перед ветеранами Збройних сил та Другої світової війни. Ми
шануємо тих, хто мужньо виконував  інтернаціональний обов’язок,
тих, хто сьогодні у військовій формі несе нелегку, але почесну і від-
повідальну службу, захищає наш спокій.

За церковною легендою, християнський священик Валентин жив у римському місті Терні за часів
імператора Клавдія II Готського. Є відомості, що, поруч з основним покликанням, Валентин зай-
мався природничими науками та медициною. Войовничий імператор Клавдій нібито вважав, що сім’я
заважає солдатам воювати за імперію, і видав закон, яким забороняв воїнам одружуватися.

Валентин, незважаючи на цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це наприкінці 
269 р. його заарештували, перевезли до Риму й ув’язнили під охороною офіцера, прийомна

донька якого була сліпою. Священик оздоровив її, а опісля навернув до християнства
батька й цілу родину. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти йому голо-

ву, що й сталося 14 лютого 273 р.
За популярним переспівом легенди про святого, Валентин був християнським

проповідником, якого посадили у Римську в’язницю за віру і невдовзі засудили на
страту. Сидячи під вартою, Валентин закохався у сліпу дівчину, дочку в’язничного

наглядача. Завдяки своїм медичним знанням зцілив дівчину від сліпоти. За іншою версією,
сліпа дочка тюремника сама закохалася у Валентина. Той як священик, що дав обітницю без-
шлюбності, не міг відповісти на її почуття, але в ніч перед стратою (ніч проти 14 лютого) при-
слав їй зворушливий лист, який підписав «Твій Валентин».

Святий Валентин, відтак, вважається покровителем всіх закоханих. Але також він є заступни-
ком хворих на епілепсію, так звану «чорну хворобу».

Мощі святого Валентина зберігаються в Україні, на Львівщині (м. Самбір) в храмі Різдва
Пресвятої Богородиці (УГКЦ) з 13 травня 1779 р. Про це записано в книзі «Княжий город Самбір»,
яку опрацював Франс Арабіяса, що був парохом і деканом Самбірським на початку 20 ст. Ці мощі
викопані на кладовищі святої Прісцили в Римі, де святий був священиком і близько 270 р. загинув

мученицькою смертю. У Римі в архівах Папського інституту є запис про те, що свя-
щенномученик Валентин є покровителем Перемишльсько-Самбірської

Єпархії. Грамоти з печатями, які були передані сюди разом з мощами,
були знищені в часи ліквідації церкви.

Один раз на рік, 14 лютого, саркофаг з мощами святого
Валентина переносять з бічного престолу церкви Пресвятої
Богородиці на центральний тетрапод до почитання. В цей час усі
охочі можуть прикластися, доторкнутися до реліквії, попросити
допомоги чи заступництва. Через скляну труну видно череп,
декілька кісток та капсулу з рідиною (очевидно, мощі мироточи-
ли і миро зібрали в капсулу).

В католицьких церквах до святого Валентина моляться
закохані, які просять допровадити їх до вінця, зберегти кохання,

моляться подружжя, особливо – в День спомина святого 14 лютого.
В різні часи ставлення цієї Церкви до Валентинова дня було різним; нині,

поруч із засудженням комерційної експлуатації св. Валентина та розгнузданих
світських Валентинових відзначань, одружені вірні заохочуються відновлювати 

14 лютого свої шлюбні обіцянки, а неодружені закохані – просити святого допомоги увін-
чати кохання шлюбом.

Благословення св. Валентина: «Хай Божа любов
буде з вами, милі мої діти! Багатьох закоханих я
розрадив в житті земному, й маю щастя робити
це й далі з небесного свого притулку. Але мої чуда
діють для тих, хто прислухається до Божої запо-
віді любити ближнього як самого себе, для тих, що

здатні зробити спільний вибір.  Шануйтеся,
будьте терплячими, підтримуйте одне

одного, і хай ваше кохання примно-
жується вам на радість,

вашим ближнім на
добро і Богу на

славу!».

Зі святом сили та мужностіЗі святом сили та мужності

ВВааллееннтт иинн  ––  хх оорр оонн иитт еелл ьь
ББ оожж оогг оо  дд аарр уу   ккоо хх аанн нняя
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Ми і світ

Як відомо, метою програми Жана Моне є
підвищення рівня знань про Європейський
Союз шляхом поширення передового досвіду
в навчанні, наукових дослідженнях і обгово-
рення процесу європейської інтеграції у
вищих навчальних закладах по всьому світу.
Маючи давні традиції організації обміну дум-
ками на високому рівні щодо політичних пріо-
ритетів ЄС, глобальна конференція Жана
Моне 2011 стала своєрідним форумом спри-
яння конструктивному діалогу між вченими
топ-рівня і політиками щодо дослідження
економічних та інституціональних аспектів
природи сучасної валютно-фінансової кризи. 

До участі у конференції були запрошені
близько 400 науковців, взяли участь 350, що
представляли понад шістдесят країн світу.
На превеликий жаль, з України був запроше-
ний лише автор цих рядків, аналогічну квоту
мали Російська Федерація та Казахстан.
Натомість європейська, американська,
китайська та японська школи дослідників
євроінтеграції були представлені доволі
широко.

Вперше на конференції Жана Моне з
основною доповіддю виступив Роберт
Манделл, лауреат Нобелівської премії з еко-
номіки, автор теорії оптимальних валютних
зон, «батько» євро. Крім того, до списку учас-
ників були включені колишні президенти і кіль-
ка членів Європейського парламенту, дипло-
мати, професори Жана Моне, а також чимало
посадових осіб з Європейської Комісії,
Європейського парламенту, Комітету регіонів
та інших європейських органів ЄС.
Конференція наочно продемонструвала висо-
кий ступінь стурбованості наукової громад-
ськості щодо майбутнього розбудови Європи.

У своєму зверненні Президент Єврокомісії
Баррозу підкреслив, що програма Жана Моне
йому надзвичайно близька. Він зазначив, що в
цей вирішальний момент європейської інтег-
рації існує необхідність прийняття вивіреного
рішення і розроблення моделі системного
впливу на ситуацію, що склалася. «Світ навко-
ло нас швидко змінюється», – сказав він, а від-
так й на старому континенті також мають від-
бутися зміни. У глобалізованій Європі метою
таких зрушень мало б стати збереження
життя, захист цінностей і сприяння процвітан-
ню своїх громадян. Голова Єврокомісії під-
креслив значення спільної відповідальності, як
необхідності існування, що базується на при-
нципі солідарності: «Нам потрібні банки, які в
змозі давати в борг, і уряди, які в змозі пози-
чати; компанії, які готові інвестувати, і спожи-
вачі, які готові витрачати; сміливі реформи на
національному рівні та розширення співпраці і
управління на європейському рівні», – відмітив
Баррозу. І далі: «Не можна втрачати час, якщо
ми хочемо застерегти Європу від «втрат»
останнього десятиріччя й вийти з кризи силь-
нішими і згуртованішими».

А. Василіу, Комісар з питань освіти, культу-
ри, багатомовності та молоді наголосила, що
Європейський Союз переживає одну з найсе-
рйозніших криз з часу свого створення: «Євро
є одним із стовпів Союзу. Коли він знаходить-
ся під загрозою, наш Союз і його можливість
рухатися вперед також знаходяться під загро-
зою», – зазначила вона. «Немає більш компе-
тентної та зацікавленої групи, ніж мережа
Жана Моне, яка могла б пролити необхідне
світло на існуючу проблему», – додала
А. Василіу. Дії фонду Жана Моне були най-
більш успішними при реалізації програми без-
перервного навчання протягом усього життя, і
мали, за оцінкою незалежних експертів,
надзвичайно високий рівень якості. Вона під-
креслила, що діяльність фонду була ключовим

елементом нової програми «Еразмус для
всіх», яку Комісія представила напередодні
конференції. Що стосується майбутнього, то
комісар хотіла б гарантувати участь нового
покоління професорів і дослідників у виведен-
ні досліджень на нові горизонти вивчення сус-

пільства, створенні тренду
«Жан Моне» з метою уза-
гальнення наукового досві-
ду. Комісар наголосила на
значущості мозкової ємності
професорів цієї наукової
мережі.

В і ц е - п р е з и д е н т
Європейського Парламенту
А. Подімата заявила, що
нинішня криза носить сис-
темний характер і суттєво
впливає на процес прийнят-
тя рішень і довіру всіх інсти-
тутів ЄС. Хоча поліпшення
вже були зроблені з точки
зору координації політики
(наради в жовтні і липні),
проте необхідно зробити якомога більше і
швидше задля того, щоб запобігти суджен-
ням, що установи роблять занадто мало і
занадто пізно. Так само необхідні не тільки
«ліки», а й аналіз основних причин кризи.
Разом з дефіцитом бюджету Європа стикаєть-
ся й з певним демократичним недоліком, в
основі чого лежить думка про те, що занадто
багато рішень було прийнято невеликими гру-
пами людей і вони не завжди носили прозорий
характер. Вона заявила, що задля того, щоб
отримати відповідь від Європи, слід зробити
перехід від міжурядового рівня до рівня сус-
пільного. Рішення не принесе «великого вибу-
ху», але крок за кроком зможе наблизити до
розв’язання проблеми.

Професор Роберт Манделл, лауреат
Нобелівської премії з економіки
(Колумбійський університет, США), закликав
до глибоких реформ в Європі. Науковець про-
вів вичерпне історичне порівнювання з урока-
ми монетарного регулювання у Сполучених
Штатах, і запропонував створити Міністерство
фінансів ЄС з правом контролю бюджетів дер-
жав-членів. Він представив це як частину
більш глибокої інституційної реформи
Європейського Союзу у федеральному
напрямку. За словами Манделла, Європа має
приголомшливий вибір, адже вона може
повернутися  до роботи з покриття і віднов-
лення фіскальної та боргової незалежності
національних держав, або ж йти вперед з
сильним централізованим наднаціональним
Міністерством фінансів. За словами професо-
ра, буде надзвичайно важко, якщо взагалі

можливо, повернутися назад, через валютну
кризу, але водночас важко буде йти вперед,
адже заради такої системи необхідна велика
трансформація суверенітету. В замін на пере-
дачу частини свого суверенітету європейсько-
му центральному уряду, держава-член отри-
має переваги від платоспроможності і фінан-
сової системи зони євро, яка стала б такою ж
розвиненою як у Сполучених Штатах. Великою
перевагою для євро могло б стати створення
ринку єврооблігацій. І все ж, на думку науков-
ця, небезпечно випускати єврооблігації, поки

не встановлений контроль
над бюджетами та політика-
ми. Що стосується майбут-
ньої Міжнародної Валютної
Системи, професор
Манделл запропонував
створення глобальної валю-
ти (“INTOR”). Ця світова
валюта буде базуватися на
євродоларах, як стрижні, в
якому кожен член новоство-
реного фонду буде мати
свою частку.

Професор Н. Балтас
(Кафедра Жана Моне
Афінського університету
економіки та бізнесу) нага-
дав, що грошово-кредитна і

п о д а т к о в о - б ю д ж е т н а
політика Європейського
Монетарного Союзу ще й
досі залишається нереа-
лізованою. Зоні євро
необхідний механізм для
боротьби з кризою суве-
ренного боргу найбільш
ефективним і передбачу-
ваним шляхом. Політики
Європи повинні зосере-
дитися на: виробленні
фіскальних коригувань,
сприятливих для зрос-
тання; вирішенні струк-
турних реформ з метою
підвищення потенційного зростання, а також
узгодженні і вдосконаленні реформ європей-
ського економічного управління.

Професор О. Буторіна (професор Жана
Моне, завідувач кафедри європейської інтег-
рації Московського державного інституту між-
народних відносин, РФ) заявила, що в Росії
було де-факто два кошики міжнародних валют
(55% $ і 45% €). Центральний банк РФ вирішив
втрутитись у цей процес, адже приватні ком-
панії все частіше використовують євро. До
того ж 50% імпорту, що надходить з Європи,
також сплачуються у цій валюті. Євро, таким
чином, став визнаною міжнародною валютою.
Політично і соціально головним питанням, яке
потрібно вирішити, є наступне: чи готові гро-
мадяни Європи до боротьби за свою прина-
лежність до ЄС, і чи буде соціальна модель
Європейського Союзу досить сильною, щоб

зберегти свою автентичність в епоху глобалі-
зації. Професор О. Буторіна закінчила свій
виступ доволі оптимістичними сподіваннями
на те, що на вулицях європейських міст їй
замість протестів хотілося б почути слова:
«Об’єднана Європа ніколи не буде переможе-
на». 

Професор Дай Бін Гралл (професор Жана
Моне і почесний директор Центру європей-
ських досліджень університету Фукань та
Генеральний секретар китайського товарис-
тва європейських досліджень) заявив, що
нинішня глобальна фінансова криза почалася
через зловживання перевагою долара, а дефі-
цит бюджету був пов’язаний з потаканням
Сполученим Штатам. У такий спосіб було
створено величезну кількість спекулятивного
капіталу по всьому світу. Китай переконаний,
що між державами-членами за рахунок консо-
лідації їх податково-бюджетних політик і
бюджетних позицій, має бути створений ефек-
тивний механізм контролю за фінансовими
ринками і установами. Європа, спираючись на
свої ресурси, також може подолати критичний
стан. Професор зазначив, що надзвичайно
важливим є посилення ролі і функції
Європейської валютної системи, як функції
центрального банку євро зони. Разом з тим він
відмітив, що Китаю потрібно надавати більше
гарантій при купівлі ним єврооблігацій. Вчений

погоджується з тим, що нинішня криза надає
необхідний поштовх для реалізації реформ і
коригування політик в рамках Європейського
Союзу, але до тих пір Китай ставитиметься
скептично до придбання єврооблігацій.

Звичайно, список оригінальних виступів
можна було продовжити, виокремивши кри-
тичні виступи британських науковців щодо
пропозицій Р. Манделла про створення
Міністерства фінансів і відповідну критику
цієї точки зору з боку науковців з інших дер-
жав зони євро. Таку собі «м’яку» дискусію
щодо девальвації євро з боку італійських
науковців та притаманний їм специфічний
гумор про наслідки «об’єднання зусиль», а

також аналіз технократичних тенденцій
(Греція, Італія), призначення на урядові поса-
ди чільників з числа науковців, які не належать
до будь-яких політичних партій, а відтак не
шукатимуть компромісів в тих сферах моне-
тарного регулювання, де вони є такими ж
неможливими, як в таблиці множення.

Думається, що ще одним уроком, який
можна виокремити за результатами цієї кон-
ференції, є необхідність участі українських
науковців в «глобальній мережі дослідників»,
приєднатися до якої є важливим завданням й
нашого університету. Впевнений, що цьому
значною мірою сприятиме також
Європейський Фонд Моне.

Завідувач кафедри європейської
інтеграції, 

доктор економічних наук, професор,
учасник конференції В. І. Чужиков

Глобальний монетарний Глобальний монетарний 
форум у Брюсселфорум у Брюсселii

Наприкінці листопада Генеральний директорат з питань
освіти та культури Європейської Комісії провів глобальну
конференцію фонду Жана Моне на тему «Європейське економічне
управління в міжнародному контексті».

Виступ Р. Манделла, нобелівського лауреата

Звернення  голови Єврокомісії Баррозу

Перед початком конференції
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News про  вуз

В умовах загострення протистояння між провід-
ними університетами світу надзвичайно важливе
значення має отримання ними міжнародних грантів,
адже, як відомо, майже кожний з них, на думку роз-
робників багатьох освітніх рейтингів, яскраво свід-
чить про конкурентоспроможність вищого навчаль-
ного закладу та доволі інформативно відбиває цін-
ність та затребуваність того освіт-
нього та наукового продукту, що
створюється в його межах. Не
виключенням при цьому можуть
вважатися численні гранти
Європейського Союзу, який всіля-
ко підтримує ті університети, а точ-
ніше наукові колективи в них, які є
спроможними запропонувати нові,
оригінальні ідеї, пов’язані з його
діяльністю. З огляду на це пропози-
ція щодо співробітництва між інституціями
ЄС та університетами не обмежується
приналежністю останніх до держав-учас-
ниць. Саме таку політику проводить Фонд
Жана Моне (Jean Monnet), який діє при
Виконавчій агенції з питань освіти, аудіові-
зуальної продукції та культури.

На початку липня він повідомив ректо-
ра ДВНЗ «Київський на-ціональний еконо-
мічний університет імені Вадима
Гетьмана» про те, що підтримав запит на грант з боку
нашого університету «European Integration Advocacy
Training» (реєстраційний номер 199755-LLP-1-2011-
1-UA-AJM-MO). Повідомляється також, що усього
було підтримано 160 проектів з 39 країн світу з-поміж
617 аплікантів, які подали відповідні заявки на фінан-
сування. Серед держав, що не є членами ЄС, най-
більше всього грантів було спрямовано на ВНЗ
Канади, Хорватії, Мексики, Нової Зеландії,
Російської Федерації, Туреччини, ПАР, США, України

в основному у сфері правознавства та політології,
економічний – лише один, і його отримав наш універ-
ситет.

Базовим підрозділом для реалізації проекту слу-
гуватиме кафедра європейської інтеграції факульте-
ту міжнародної економіки і менеджменту із залучен-
ням молодих і перспективних фахівців з кафедр між-

народного менеджменту та міжнародних фінансів.
Керівник проекту – професор В. І. Чужиков. Проект
«Адвокація європейської інтеграції» спрямовано на
подолання стереотипів і відверто неправдивих відо-
мостей про ЄС серед широких верств населення,
особливо в регіонах нашої держави. Базуючись на
внутрішніх переконаннях команди тренерів проекту
та у відповідності до пріоритетів фонду Жана Моне, у
процесі реалізації запланованих заходів будуть
подолані старі недоліки системи освіти в Україні, зок-

рема: застосування застарілих радянських методик
викладання матеріалів (у відповідності до сучасних
стандартів лекція триватиме не більше 35-40 хвилин
з подальшим використанням інтерактивних методів
навчання, у тому числі ігрових); концентрація освітніх
заходів виключно в столиці країни (проект буде реа-
лізований в трьох містах – Києві, Сімферополі та

Дніпропетровську); позбавлення можливості
доступу до інформації особливих груп і
верств населення (проект розрахований
перш за все на нефахівців в економічній
царині, людей з особливими потребами,
національні меншини (Кримські татари).

Правильність і необхідність цього проекту
підтверджується успішним проведенням у
його рамках у середині жовтня п’ятиденного
тренінгу в м. Сімферополь на базі Кримської

філії ДВНЗ «Київ-ський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьма-на» серед викладачів та сту-
дентів з непрофільною освітою.
Особли-во необхідно підкреслити той
факт, що тренінг проводився виключ-
но українською мовою, що не виклика-
ло жодного спротиву з боку слухачів.
Позитивна реакція місцевого населен-
ня підтверджується схвальними відгу-
ками та великою кількістю запитань,

які надійшли на адресу керівника та учасників проек-
ту на Кримське телебачення, яке присвятило цикл
передач тренінгу «Адвокація європейської інтеграції».

Менеджер проекту «Адвокація європейської
інтеграції»,

доцент кафедри міжнародних фінансів 
ДВНЗ «Київський національний економічний

університет»  В. В. Токар

ГГррааннтт  ФФооннддуу   ЖЖааннаа   ММооннее

Студент – це людина, яка навча-
ється заради кращого майбутнього
для себе і для суспільства. Але
варто пам’ятати, що студент –
це тимчасовий титул, тому тим,
хто його нині має, слід намагатися
зробити кожен день свого життя у
стінах вищого навчального закладу
яскравим та незабутнім.
Необхідно бути активним та
небайдужим до майбутнього вже
зараз, бо саме в роки молодості
кожна людина і створює для себе майбутнє. 

Окрім навчання та трудової діяльності, неабияку
роль у житті багатьох успішних людей в свій час відіг-
рала громадська активність. Та як знайти собі місце
серед безлічі громадських рухів? Як обрати організа-
цію, яка найбільше відповідає власним ціннісним орі-
єнтаціям та найліпшим чином дає можливість втілити
свої ідеї в життя? Саме з метою знайти відповіді на ці
та деякі схожі питання в нашому університеті було
проведено захід, про який йтиметься далі.  

На початку лютого у конференц-залі КНЕУ відбув-
ся Ярмарок молодіжних організацій. Цей захід проводив-
ся з метою ознайомити студентів з існуючими молодіжни-
ми організаціями та можливостями, які такі організації
відкривають для своїх активних учасників. Ярмарок було
організовано з ініціативи Європейського молодіжного

парламенту – Україна у партнерстві з
Профкомом студентів та аспірантів
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Геть-
мана». Ця подія відкрила студентам
нашого вузу унікальну можливість
дізнатися детальніше про найбільші
молодіжні організації України. 

Урочисте відкриття Ярмарку роз-
почалося з промов заступника про-
ректора з науково-педагогічної

роботи Ірини Анато-
ліївни Балягіної та
голови Первинної
профспілкової орга-
нізації студентів та
аспірантів Ольги
Анатоліївни Чаба-
нюк.

Далі своє вступне слово
до учасників заходу мала
можливість донести Пре-
зидент Європейського моло-
діжного парламенту – Україна

Анна Супруненко. Після цього Ярмарок молодіжних орга-
нізацій плавно перейшов до своєї основної частини, де,
власне, і презентувалися молодіжні організації.

Першою серед них саме і стала вищезгадана організа-
ція. Далі представляли себе такі молодіжні громадські
організації, як Європейська молодь України, Демокра-
тичний альянс, AEGEE, Пласт та AIESEC. 

Представники усіх організацій зуміли переконати слу-
хачів у тому, що кожна має свою «родзинку». Ставши їх
учасником, кожен студент у прямому сенсі відкриває для
себе двері до безмежного світу молодіжних організацій.
Тут на нього чекає і активний відпочинок, і культурна про-
грама, і спортивні заходи, і безліч подорожей, і спілкуван-
ня з колегами з закордону, і, звичайно ж, торування жит-
тєвих сходинок до успіху.

Залишається сподіватись, що подібний захід не зали-
шить байдужими серця наших студентів, і вони оберуть

свій шлях у щасливе майбутнє з тією орга-
нізацією, яка їм найбільше припала до
смаку.

На останок хотілося б подякувати усім,
хто причетний до організації подібного
заходу у стінах нашої альма-матер, зокре-
ма ППОСА КНЕУ та всім організаціям, які
взяли участь в Ярмарку.

Антон Гурін, 
студент 3-го курсу ФЕФ

Ярмарок молодЯрмарок молодiiжних органжних органiiзацзацiiйй
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В діловому просторі при вживанні
слова «резюме» перше, що спадає на
думку – це документ, в якому коротко
викладаються особисті, освітні та профе-
сійні відомості про особу, яка шукає
роботу. А ось коли запитати в аудиторії
студентів: «що таке резюме?» і «яка мета
у резюме?», відповіді звучать різні. 

Отже, електронна енциклопедія
«Вікіпедія» дає таке визначення резюме:
це документ, який містить інформацію
про навички, досвід роботи, освіту та
інше, кандидата для найму на роботу (в
країнах Європи аналогічний документ
називається латинським терміном «curri-
culum vitae», що перекладається як доро-
га життя, життєпис, коротка автобіогра-
фія).

А от основна мета резюме – привер-
нути увагу роботодавця та отримати від
нього запрошення на співбесіду. Від
того, як ви це зробите, буде залежа-
ти багато.

Резюме – це ваша «візитна кар-
тка», тому до його складання ви
маєте віднестися дуже відповідаль-
но. Резюме – один з найефективні-
ших інструментів пошуку роботи.
Воно є коротким викладом найбільш
важливих для потенційного праце-
давця фактів вашої біографії, в
основному пов’язаних з вашим
досвідом роботи, навиками і знання-
ми. На вивчення резюме в середньо-
му витрачається не більше 1-2 хви-
лин, тому дуже важливо відразу при-
вернути увагу працедавця, зацікави-
ти його і побудити призначити вам
співбесіду. При створенні резюме
потрібно пам’ятати про те, що воно
повинно виділяти вас зі всього потоку
людей, що шукають роботу. Існують певні
стандарти підготовки резюме, завдяки
яким воно стане успішнішим.

Зверніть вашу увагу на декілька пра-
вил написання резюме. 

Як скласти резюме:
1. Насамперед напишіть, хто ви.

Після чого посаду, яку хочете отримати.
Не варто перераховувати декілька пози-

цій, які вас в принципі могли б влаштува-
ти. Ситуація складається так, що виби-
раєте не ви, а вибирають вас, і працедав-
цеві навряд чи цікавий широкий круг
ваших інтересів. Якщо у вас декілька різ-
них цілей, можна скласти два-три варіан-
ти резюме. Краще зробити декілька сфо-
кусованих на різних аспектах резюме, ніж
одне загальне.

2. Вкажіть свою стать, а також вік,
сімейний стан, адресу і телефон.
Сімейний стан варто писати відповідно
до ваших паспортних даних. Зайвим буде
згадувати про цивільний шлюб, навіть
якщо це є в дійсності.

3. Особливу увагу необхідно приділи-
ти освіті, її варто підкреслити, але не так,
як це робить більшість студентів. Не зай-
майтеся перерахуванням всіх “скорино-
чок”, які вам вдалося зібрати. Курси з
іміджу, масажу, реклами і цінних папе-
рів цікаві лише в тому випадку, якщо
прямо пов’язані з посадою, яку ви
хочете отримати. Не бажано писати,
що ви були старостою класу і співали в
хорі. Варто згадати про додаткову
освіту: курси, семінари, тренінги, ста-
жування і т. д. 

4. Досвід роботи. У студентські
часи багато робочого досвіду не здо-
будеш. Не бійтеся вказувати дуже
короткий досвід роботи, навіть якщо
ви пропрацювали всього 2-3 місяці, це
треба відобразити в резюме.
Можливо, будучи студентом, ви про-
ходили практику в якійсь компанії. Це

теж можна вказати, навіть якщо це не
відображено в трудовій книжці.
Випускник, який вже працював за спеці-
альністю деякий час, має переваги в
порівнянні зі своїм конкурентом, який
має, можливо, кращі оцінки, але не має
досвіду. Досвід роботи вказується в зво-
ротному хронологічному порядку за
наступною схемою:

��назва компанії;
��напрям діяльності компанії;
��термін роботи;

��посада;
��посадові обов’язки;
��професійні навики та досягнення.
5. Великою перевагою може стати

знання іноземних мов, а також сучасних
комп’ютерних програм та Інтернету,
наявність водійських прав, членство в
професійних організаціях і т. п.

6. Особисті якості. Не варто писати
зайве: «За будь-які гроші, я навчуся і
т. д.». Перш ніж заповнювати цю графу,
подумайте, які особисті якості важливі в
професії, яку ви вибрали. Це може бути
аналітичний склад розуму, вміння працю-
вати з великими об’ємами інформації,
цілеспрямованість, уміння доводити
почате до кінця, пунктуальність. Чесність,
порядність, сумлінність, як і раніше, в
ціні, але працедавець зацікавлений в
прийомі на роботу не просто хороших

людей, але і професіоналів в своїй спра-
ві.

Про що не треба писати в резюме
Не варто вказувати або включати в

резюме:
� всю вашу трудову біографію

(насправді вашого потенційного пра-
цедавця цікавлять лише останні 3-5
місць роботи);

� ваші фізичні дані і стан здоров’я;
� ваші слабкі сторони;
� причини, через які ви йшли з роботи;
� рекомендаційні листи або імена

людей, які можуть вас рекомендувати
(підготуйте цей список окремо, він
може знадобитися на співбесіді).
Яким повинно бути резюме
При складанні резюме слід пам’ятати

про наступні принципи:
� Структурованість. Вся інформація в

резюме повинна викладатися в певній
послідовності і відповідати вибраній
формі.

� Вибірковість. Обдумуючи своє резю-
ме, перш за все визначте його мету,
тобто виріште, яку роботу ви хочете
отримати. Проаналізуйте свій профе-
сійний досвід і виберіть з нього лише
те, що в точності відповідає поставле-

ній меті. Вибірковий підхід захистить
резюме від зайвої, непотрібної інфор-
мації.

� Об’єктивність. Описуючи свій досвід і
навики, будьте реалістичні і об’єктив-
ні. Ви маєте бути готові обґрунтувати
все, що вказали в резюме.

� Стислість. Об’єм резюме не повинен
перевищувати двох сторінок, тому
інформацію необхідно викладати
коротко, роблячи акцент на найбільш
важливих і значимих для працедавця
моментах.

� Конкретність. Необхідно бути конк-
ретним у виборі формулювань.

� Активність. Не будьте багатослівні і
уникайте пасивних форм.
Підкреслюйте досягнуті результати.

� Позитивність. Віддавайте перевагу
позитивній інформації.

� Акцент на досягненнях. Концентруйте
увагу на ваших досягненнях.

� Старайтеся не використовувати зай-
менник «я».
Коли резюме вже написано
На закінчення перевірте ваше резюме

по наступних позиціях:
� попросіть кого-небудь, хто добре

володіє мовою, на якій написано
резюме, перевірити його;

� в описі теперішньої роботи викорис-
товуйте дієслова в теперішньому часі,
наприклад: працюю, проектую;

� відповідно при описі попередніх місць
роботи використовуйте дієслова в
минулому часі;

� будьте послідовні: якщо ви один раз
використовували скорочення, вико-
ристовуйте його у всьому резюме
(але краще приводити всі наймену-
вання повністю);

� уникайте довгих фраз і мудрованих
слів;

� чітко виділіть необхідні заголовки;
� прослідкуйте, щоб ваше резюме було

оформлено в одному стилі;
� вибирайте зручний для читання фор-

мат (великі поля, не дрібний шрифт,
але і не дуже крупний, достатня від-
стань між рядками і т. п.);

� для друкованої версії використовуйте
папір білого кольору хорошої якості;

� дуже важливо вмістити ваше резюме
на одній, максимум на двох сторінках;

� будьте впевнені, що ви зможете під-
твердити всю інформацію, яку ви
включили в резюме;

� перш ніж надіслати резюме, детально
вивчіть вимоги, що висуваються до
кандидата, і лише після того, як ви
дійсно будете впевнені в тому, що під-
ходите під усі стандарти, сміливо від-
правляйте його.

Оксана Чуб, 
керівник сектору

профконсультаційної роботи

Г А З Е Т А  Ц Е Н Т Р У  З В ’ Я  З  К І В  З  Р О  Б О  Т О  Д А  В  Ц Я  М И  Т А  С П Р И  Я Н  Н Я  П Р А  Ц Е  В Л А  Ш  Т У  В А Н  Н Ю  С Т У  Д Е  Н  Т І В

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»
Твоя кар’єра

РЕЗЮМЕ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯРЕЗЮМЕ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
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Головним доповідачем на науково-
практичному форумі став фінансовий
директор «L’Oreal Україна» І. Примак, який
перед засіданням круглого столу провів
лекцію-дискусію зі студентами. Ключове
питання, яке спробували вирішити учас-
ники дискусії, сформулював директор
Інституту фінансового контролінгу, про-
фесор О. Терещенко: «Яким же арсена-
лом інструментів контролінгу оперують
відповідні служби на рівні окремих підпри-
ємств холдингу, а яким – центральний
апарат контролінгу?» Особливістю організації фінансового
контролінгу в компанії  «L’Oreal» є те, що загальна модель
контролінгу визначається у централізованому порядку на
рівні регіонального управління (зони країн), регламентація
ж окремих бізнес-процесів здійснюється кожним підрозді-
лом компанії окремо, залежно від особливостей економіч-
них умов діяльності та ринку країни місцезнаходження. В
таких компаніях фінансовий контролер має подвійне підпо-
рядкування: керівництву підприємства та керівництву цен-
трального апарату контролінгу. Досить цікавими для учас-
ників круглого столу були рецепти з вирішення конфліктів,
які виникають при подвійному підпорядкуванні (як лінійно-
му, так і функціональному). Обговорювалася також важли-
вість ротації контролерів (яка поширена в більшості ТНК).

У процесі дискусії було з’ясовано, що контрольна фун-
кція фінансового контролінгу у ТНК та холдингах здебіль-
шого виконується працівниками центрального апарату кон-
тролінгу. Така ситуація має місце як у компанії  «L’Oreal»,

так і у ряді вітчизняних хол-
дингів. Так, за словами пред-
ставника корпорації
«Укравто», у їхній компанії до
компетенції контролінгу нале-
жить також внутрішній аудит,
який забезпечує контроль
діяльності регіональних під-
розділів як з боку центрально-
го апарату, так і з боку влас-
ників. На рівні кожного регіо-
нального підприємства хол-

дингу функції контролінгу виконує один працівник, який
безпосередньо підпорядковується лише центральному
апарату. Таку концепцію побудови контролю підтримав
також представник ТОВ «Арма Моторз». 

Для налагодження ефективного контролінгу потрібно
забезпечити ефективну комунікацію та технічну обробку
інформації. Для цього слід скористатися відповідними про-
грамними продуктами. Учасники круглого столу значну
увагу приділили розгляду переваг і недоліків використання
систем SАР, 1С, EXCEL тощо. Як слушно зазначив профе-
сор НАУКМ С. Івахненко, для реалізації функцій контролінгу
в холдингах та ТНК доцільно впроваджувати дієздатні сис-
теми ERP (Enterprise Recource Planning). У цьому контексті
він підкреслив значимість викладання для студентів дис-
ципліни «ERP в системі фінансового контролінгу». До речі, у
багатьох німецьких університетах, у тому числі у Філіппс-
Університеті м. Марбург, який є партнером КНЕУ, виклада-
ється дисципліна «Фінансовий контролінг на основі SAP».

Учасники дискусії дійшли згоди, що запровадження німець-
кого досвіду у стінах КНЕУ підвищило б рівень конкурентоз-
датності університету. 

В ході засідання обговорювалася також можливість
аутсорсингу в сфері фінансового контролінгу: теоретики
наводили аргументи «за», у той час як практики намагалися
їх спростувати. Консолідована позиція учасників форуму
зводиться до можливості передання на аутсорсинг лише
окремих сфер фінансового контролінгу (наприклад, кон-
салтинг з питань контролінгу чи методичне забезпечення
окремих бізнес-процесів). Як мозковий центр компанії,
фінансовий контролінг залежить від специфіки бізнесу й
обраної стратегії розвитку, наявних ресурсів та можливос-
тей. Саме тому комплексний аутсорсинг контролінгу, а тим
більше на рівні ТНК чи холдингу, є недоцільним. Суттєвим є
також питання комерційної таємниці, яка може бути розго-
лошена у разі аутсорсингу контролінгу. 

Учасники круглого столу обмінялися досвідом функціо-
нування контролінгу в різних сферах бізнесу, адже «сьогод-
ні ти працюєш на телебаченні, а завтра в промисловій ком-
панії». В обговоренні актуальних проблем розвитку фінан-
сового контролінгу взяли участь також представники ком-
панії «Колгейт-Палмолів Україна»,  НАК «Нафтогаз»,  ТОВ
«Август Україна»,  «Кока-Кола»,  «Ернст енд Янг», професо-
ри та аспіранти КНЕУ і НаУКМА, а також студенти. Для
останніх участь у подібних заходах є не лише інноваційною
формою реалізації наукових здібностей, а й способом
вивчення неоцінного практичного досвіду у сфері фінансо-
вого контролінгу. Присутні на круглому столі переконалися,
що фінансовий контролінг є інноваційним ресурсом бізне-
су та мозковим центром компанії, який відповідає за при-
йняття фінансово-економічних рішень. Саме тому позицію
фінансового контролера в компанії можуть зайняти лише
кращі з кращих фахівців, для яких контролінг може стати
справжнім полем для творчості.

Ілона Поддєрьогіна, студентка 4-го курсу ФЕФ,
Марина Панасюк, студентка 5-го курсу ФЕФ

Саме в цей день на ФЕФ проводився
один із численних економічних турнірів.
Цього разу він торкнувся такої фундамен-
тальної дисципліни, як історія економіки та
економічної думки. Ідея проведення турніру
народилася у співавторстві викладачів
кафедри історії та теорії господарства і
САР фінансово-економічного факульте-
ту.

Певно, такий колектив організаторів є
оптимальним, що й позитивно відобрази-
лось на якості проведеного заходу. 

Його головними учасниками – конкур-
сантами – стали три команди студентів
другого курсу. Всі вони вже мали досвід
участі у подібних наукових змаганнях під
час навчання в школі та на першому курсі,

тож перемога у такому турнірі для декого
з них ставала справою честі. 

Оцінювали учасників професіонали у
справі історії економіки – викладачі
кафедри (головою журі була доцент
кафедри Людмила Василівна Воробйова) і не менші професіонали у справі економіч-

них турнірів, неодноразові переможці
всеукраїнських олімпіад, одні з кращих сту-
дентів факультету, що навчаються на стар-
ших курсах ФЕФ. А ведучим змагання став
ще один талановитий студент факультету –
Євген Шестопалов.

Під час змагання обговорювалися такі
серйозні теми, як економічна теорія Джона
Кейнса, неокейнсіанство, маржиналізм,
сучасна теорія економіки щастя тощо.

Всі учасники зуміли показати ґрунтовні

знання з дисципліни і, звичайно ж,
свій творчий підхід. Після завер-
шення турніру журі визначило пере-
можців та нагородило їх призами:
навчальною літературою, сувенір-
ною продукцією, грамотами.

Кращим гравцем турніру став Микита
Проценко, кращим доповідачем – Агнесія
Саркісян, кращим опонентом – Ярослав
Пилипчук, кращим рецензентом –
Олександр Головко. 

Команди ж розділили місця наступним
чином: третє місце – команда «ВТФ», друге
місце – команда «2Waves», переможцями
стали учасники команди «Альтернатива».

Цей вечір став ще однією прикрасою
активного студентського життя університе-
ту. Щиру подяку за його проведення та
організацію, окрім перерахованих  вище
осіб, варто також висловити доценту
кафедри історії та теорії господарства 
В. М. Лавриненку, голові САР ФЕФ Ігорю
Розквасу та заступнику голови САР факуль-
тету Євгенії Божко.

Оргкомітет турніру
Фото Євген Паншин

Наука та практика

Цікаві зустрічі

У середині грудня,
напередодні залікового
тижня, коли у більшості
студентів вже й так
голова обертом йшла від
навчання, і вони були змушені відкинути усі свої справи, що не
стосувалися предметів, які вивчалися протягом семестру,
активісти фінансово-економічного факультету не побоялися
навантажити себе зайвим клопотом.

ФФііннааннссооввиийй ккооннттррооллііннгг ––     ііннннооввааццііййнниийй
рреессууррсс ббііззннеессуу ттаа ооссввііттии

У грудні на базі Інституту фінансового контролінгу КНЕУ відбулося засідання круглого
столу на тему: «Контролінг у транснаціональних компаніях та холдингах». До участі
в дискусії були запрошені теоретики та практики у сфері фінансового контролінгу,
аспіранти та найкращі студенти магістерської програми «Фінансовий контролінг».
За задумом організаторів, такого роду засідання є формою вироблення акцентів при
імплементації досягнень науки та практики у процес підготовки фахівців з
фінансового контролінгу.

ЕЕккооннооммііччнниийй ттууррнніірр ннаа ФФЕЕФФіі
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Конкурс

Наші таланти

Розпочався новий рік! Кожен підводить
підсумки минулого року, який був багатий на
сподівання, злети та досягнення. Студентсь-
кий бізнес-інкубатор, що діє на базі Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, також виконав
об’ємну роботу і з чистим сумлінням
розпочав новий рік.

Основним здобутком Студентсь-
кого бізнес-інкубатору в другій поло-
вині 2011 року стало проведення кон-
курсу ідей бізнесу «Real Start». Усі
охочі, як студенти нашого університе-
ту, так й інших вишів, мали можливість
взяти участь у проекті.

«Real Start» стартував 10 жовтня,
до 30 жовтня проходила реєстрація
учасників. Число зареєстрованих осіб
становило майже 200 чоловік. Із цієї
кількості було відібрано 35 конкурсантів, які
прослухали тренінги від висококласних спе-
ціалістів за наступною тематикою: «Грошові
потоки: створення власної справи», «Моделю-
вання та фінанси бізнесу», «Маркетинг для
старт-апу», «Презентація для інвестора»,
«Реєстрація компанії: вибір форми власності
та оподаткування», «Фондова біржа для почат-
ківців».

Після проходження майстер-класів кожен
із учасників повинен був написати свій бізнес-
план і відправити голові експертної комісії –
Максиму Шкільову. Із 35 конкурсантів було
відібрано 13 найкращих, які й боролися за
головні призи.

20 грудня відбулася конференція поперед-
нього захисту робіт конкурсу ідей бізнесу
«Real Start». Кожен учасник представив свій
бізнес-план та отримав консультації від членів
експертної комісії, що було однією з основних
цілей проекту. 

До складу журі увійшли: бізнес-консуль-
тант Максим Шкільов, менеджер відділу суп-
роводу транзакцій компанії «Ernst & Young»
Павло Колесник, інвестиційний експерт
Брокерського дому «Откритіє» Дмитро

Вербицький та президент Української
біржі проектів «Startup.ua» Олександр
Сорока. Спеціальним гостем заходу був
інвестор з Великої Британії – Джонатан
Морлі-Кірк, який був приємно вражений
цілеспрямованістю та рівнем підготовки
українських студентів.

23 грудня відбулася фінальна конфе-
ренція захисту бізнес-планів конкурсу
ідей бізнесу «Real Start», де конкурсанти
гідно представили свої бізнес-проекти,

а найкращі з них були нагороджені почесними
призами та преміями.

Перше місце посіли Владислав
Полтавцев та Олександр Бичек із бізнес-пла-
ном «Очереди нет».

Друге місце – Костянтин Мостипан та
Андрій Чумачов із
б і з н е с - п л а н о м
«Інвестиційно-кон-
салтингова група
«RoyalStandart».

Третє місце –
Валерія Кльова та

Марія Маркович із
бізнес-планом «Аrt-
gallery».

Четверте місце
розділили: Анна
Гаврилів та Олексій
Стоєв із бізнес-пла-
ном «Інтернет-мага-
зин браслетів із бісе-
ру»; Сергій Малець-
кий – «Встановлення
вендингових автоматів
для придбання ліків».

П’яте місце розділили:
Олександр Коваленко – бізнес-
план «Серветки»; Олена Брага та
Анна Овчаренко – бізнес-проект
«Handmade accessories».

Усі учасники, які посіли при-
зові місця, окрім дипломів, пози-

тивних вражень від проекту, нових знань,
корисної інформації, цікавих знайомств та
досвіду, що, ми вважаємо, є найголовнішим,
були нагороджені цінними призами. 

Переможці проекту отримали стипендію у
розмірі 40000 гривень на навчання в

Українській вищій школі біз-
несу. Учасники, що посіли
друге та третє місця отри-
мали по 3000 гривень та
2000 гривень відповідно від
Брокерського дому
«Откритіє». Конкурсанти, що
зайняли перші три місця,
отримали унікальну можли-
вість – взяти участь у засі-
данні інвесторів Української
біржі проектів «Startup.ua».
Усі фіналісти були нагоро-
джені призами від компанії

«Procter & Gamble» та можливістю безкоштов-
но відвідати тренінги від «CF Club». Були також
і спеціальні номінації від міжнародної аудитор-
ської компанії «Ernst & Young» – сім конкурсан-
тів отримали спеціальні призи та можливість
безкоштовно відвідати тренінги, тематика
яких співзвучна з їхніми бізнес-планами.

Хочеться висловити особливу подяку адмі-
ністрації нашого університету та спонсорам
конкурсу за підтримку молодіжних ініціатив та
допомогу у перших кроках започаткування
власної справи.

Перед нами стоїть ще багато завдань,
тому 2012 рік буде багатим на плідну роботу
Студентського бізнес-інкубатору Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана.

Яна Грицина, 
Event-менеджер СБІ КНЕУ,
студентка 3-го курсу ФЕФ

Думаю, багато хто з наших студентів погодиться, що за роки, проведені в КНЕУ, уні-
верситет став другою домівкою, а факультет – справжньою сім’єю. З чим у вас асоціюєть-
ся поняття сім’я? Особисто в мене з дружньою підтримкою, теплою атмосферою, весело-
щами та спільними традиціями та святами. Саме тому, аби першокурсники скоріше вли-
лися в життя факультету, роззнайомилися, потоваришували між собою та показали все, на
що спроможні, і проводиться щорічний конкурс творчості «Ало, ми шукаємо таланти» на
факультеті міжнародної економіки та менеджменту. 

П’ять років тому за ініціативи декана та заступників декана факультету вперше був про-
ведений цей конкурс, який тепло прийняли на факультеті та який став подією в житті кож-
ного студента ФМЕіМу. Завданням конкурсу є показати таланти групи, її дружність, взає-
мопідтримку. Під час підготовки студенти розкриваються з неочікуваних сторін, знайом-
ляться з великою кількістю однокурсників та переживають солодкі моменти тріумфу.

Цього року було 12 команд-учасниць. До кожної команди призначили старшокурсника-
куратора, що допомагав групі. Як куратор скажу, що це була фантастична можливість
знову повернутися в недалеке минуле та відчути себе першокурсником, та ще раз пере-
жити незабутні моменти «Ало»! Протягом місяця групи ретельно готувалися. В кожного
були свої стратегії перемоги: хтось наполегливо тренувався, хтось, навпаки, зберігав
енергію та не перевантажувався на репетиціях, хтось зразу визначився з виступом, а деякі

команди змінювали ідею номеру ледь
не в день конкурсу, але всі робили все
можливе й неможливе, щоб «Ало»
пройшло успішно. 

Неможливо не відмітити таланови-
тість наших студентів: і вокал, і хореог-
рафія, і ораторське мистецтво – всіма
цими вміннями, як виявилось, володі-
ють наші першокурсники. Яскраві

номери, жарти, веселі пісні та запальні танці не лишили байдужими суворе, але справед-
ливе журі. За підсумками шоу перше місце отримала група номер 8. Саме ця група в
вересні місяці також виграла ще один конкурс – «Піонерська Зорька». Приз глядацьких
симпатій отримала 7 група. Почесним призом від заступників декана була нагороджена
студентка-гімнастка з 7 групи Марія Вітюк, що виконала хореографічну композицію, яка
нікого не лишила байдужим. 

Родзинкою цьогорічного «Ало» було проведення конкурсу на кращий гімн КНЕУ! І наго-
роду за кращий гімн отримала теж 7 група. 

Після конкурсу в нічному клубі «Форсаж», де проходило й «Ало», відбулася і запальна
вечірка, на якій студенти вже могли повністю зняти напруження змагань та відпочити.

Переможці та фаворити визначені, журі та глядачі лишились під враженнями від яскра-
вих виступів, а ми ще раз переконалися, що студенти КНЕУ – не лише розумні майбутні
економісти, а й талановиті люди в цілому. Учасники, окрім подарунків, отримали купу при-
ємних вражень, знайшли нових друзів та остаточно влилися в дружню сім’ю факультету
міжнародної економіки та менеджменту, а нам лишається чекати наступного року, щоб
вкотре переконатися у неповторності наших найталановитіших першокурсників!  

Юлія Мінчева, заступник голови профбюро ФМЕіМ

Фінал Конкурсу ідей бізнесуФінал Конкурсу ідей бізнесу
«« Real StartReal Start»»
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Небайдужий погляд

Твоє життя, студенте

Що, на Вашу думку, робить групу людей командою, незнайомців – друзями, а сукупність
студентів – дружнім факультетом? Як на мене, то це три речі – традиції, спільні випробуван-
ня та спільні розваги. Для факультету МЕіМ вже стало доброю традицією наприкінці вересня
збирати активних першокурсників разом з не менш активними старшокурсниками та прово-
дити «Піонерську Зорьку». Вона відбулася у середині вересня і стала одним з найяскравіших
вражень багатьох наших студентів про початок навчального року. 

Зорька – це квест, який поєднує приємне (розваги, ігри на свіжому повітрі, пісні біля вог-
нища) з корисним (збір сміття в придорожній зоні), був ініційований заступниками декана
факультету ще минулого року і вже вдруге проводиться для першокурсників. Цього разу було
сформовано 12 команд від кожної групи, які мали придумати собі назву, девіз та пройти 12
етапів, результати яких і визначили переможця. Етапи були різноманітні: від полоси пере-
шкод та виконання майже ритуального стилізованого гопака до відгадування дещо філософ-
ських загадок, що дозволили проявити найкращі якості кожного гравця, дружність та внут-
рішню підтримку всередині команди, стійкий командний дух та волю до перемоги. 

За результатами запеклих перегонів перемогу отримала команда 8 групи «Зойберги»,
які, хоч і з невеликим відривом, але стали кращою командою того дня! Головним призом, за
який змагалися групи, стали футболки для кожного учасника з символікою ФМЕіМу. Після
змагань Зорька продовжилася традиційним пікніком, де всі  мали нагоду поспілкуватися та
просто відпочити після проходження етапів.  Ігри, сміх, пісні біля вогнища, пустощі, невиму-
шена атмосфера – час пролетів просто непомітно і всі розійшлися вже після заходу сонця.
Зорька в черговий раз об’єднала студентів навколо спільної мети, стала нагодою відпочити
в колі однодумців, знайти нових друзів та просто класно та з користю для довкілля провести
вільний час. І лише ті, хто був на Зорьці, знають, хто такий Руперт, можуть хоч о третій годи-
ні ночі розказати скоромовку з досить дивним змістом «Somebody call me», на власному
досвіді знають, наскільки солодка фраза «КНЕУ – гарантія професійного успіху», та ще безліч
дрібниць, зміст яких розуміють лиш на ФМЕіМі. Саме такі дрібниці і роблять нас сім’єю, і ми
дуже раді вітати її нових членів. 

Але ніхто не розкаже про враження учасників краще за них самих, тому…

В Україні, за традицією, на Миколая батьки вночі кладуть
дітям подарунки під подушки, зберігаючи у таємниці свою при-
четність до подарунків, для того, щоб діти вірили у чудо, звер-
шуване святим Миколаєм і вчилися милосердя в святого. Але
ж як бути з дітками, у котрих немає батьків? Почесну місію при-
вітання мешканців Романівського дитячого будинку цього року
на себе взяли посланці св. Миколая – студенти факультету між-
народної економіки та менеджменту!

Збір коштів відбувся шляхом “продажу лотів-побачень” з
студентами ФМЕіМу на Благодійному аукціоні нашого факуль-
тету “Відкриті серця”. Охочих допомогти діткам, запропонував-
ши на продаж можливість проведення часу з собою, знайш-
лось 200 людей!!! На початку грудня відбулась офіційна зустріч
лотів та покупців, де було оформлено акт купівлі-продажу сим-
волічними сертифікатами!

І вже через тиждень, придбавши всі необхідні речі, ми від-
правились на Житомирщину, до маленького селища Романів,
де свій новий дім знайшли 80 хлопчиків: сиріт, позбавлених
батьківського піклування, розумово-відсталих, хворих на ДЦП,
хворобу Дауна. Таким діткам, як нікому іншому, потрібна наша
підтримка!

Всі 13 студентів прослухали тренінг по спілкуванню з таки-
ми дітками та перечитали поради психолога. Їхали в принципі
готові до того, що буде важко і що дітки будуть важко хворі! Та
як виявилось потім, далеко нічого ми не уявляли! 

До дитячого будинку прибули десь об 11.00. Вийшли запи-
тати, чи туди ми приїхали, зустріли нас двоє дуже приємних

людей – голова профкому
дитбудинку пан Василь та
вихователька пані Анжела.
Ми зразу ж вивантажили
всі речі з автобуса (а їх там
було ех як багато) і пішли
на міні-екскурс по дитячо-
му будинку. Спочатку нам
показали адмінкорпус.
Далі повели до спального
корпусу №1, де і відбулась

наша перша зутріч з дітками! Всі
були дуже раді нас бачити, махали
руками, здоровались. В спальнях
1 корпусу живе по 12 дітей!
Гральні кімнати маленькі, спальні
ще менші, туалети та ванні кімнати
в неналежному стані! 

Потім нас провели до їдальні.
Тут ми готувались, розкладали
речі. Потім до нас долучились і
дітки! Ми привітали їх, трішки
познайомились, і здивували їх
фокусами Олексія Слабухіна, пер-
шокурсника ФМЕіМу. Хлопчики

дуже раділи і подарували Олексію  бурні оплески! Провели
декілька ігор, гра з м’ячем пішла на ура! Прикрасили всі
разом новорічну ялинку – кожна дитина повісила хоча б по
одній іграшці. Як же ж приємно було спостерігати за дітка-
ми, які метушились навколо ялинки, щоб взяти участь у
прикрашенні новорічної красуні. Ми, як посланці святого
Миколая, роздали діткам блокноти, ручки, солодощі, ман-
даринки, подарунки  та почали прощатись!

Все решту, а саме: пилосос, праску, прасувальну
дошку, канцтовари, розвиваючі ігри, книги, засоби осо-
бистої та загальної гігієни, білизну, спортінвентар, соло-
дощі, фрукти та багато чого іншого, передали актом при-
йому-передачі. Солодкі подарунки подарували також і

викладачам закладу.
Особисто для мене поїздка була важкою, думаю, як і для

кожного з нас! Але все ж ми всі тримались і ніхто не проявив
свою слабину перед дітьми, а навпаки, розважили їх і принес-
ли справжнє свято і радість! Як же ж приємно було спостеріга-
ти за дітками, які метушились навколо ялинки, щоб прикрасити
її своєю іграшкою!

Зрозуміла для себе точно, що це була далеко не остання
наша поїздка до цього дитячого будинку! Тому що там допомо-
ги потребуватимуть завжди!

Щиро вдячна всім, хто зробив внесок до цього свята! Ви
подарували радість дітям!!! 

Марта Канафоцька, студентка 2-го курсу ФМЕіМ
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««ППiiооннееррссььккаа  ЗЗооррььккаа»»
ообб’’єєддннааллаа  ааккттииввiiссттiiвв

Зорька была первым мероприятием, организованным факультетом, в котором я учас-
твовал. И она – незабываема! Все, от банального сбора мусора на окраинах шоссе и до
самых необыкновенных квестов посреди леса,  сближало нашу команду, открывало талан-
ты как каждого по отдельности, так и всей команды в целом. А момент, когда нас,
Зойбергов, объявили победителями, ну просто обалденен – нас с головы до ног облили
шампанским, все-все хлопали, а мы были просто вне себя от радости! Зорька – это нечто,
что надо проводить каждый год. МИНИМУМ! Ведь именно на ней было так много  веселья,
именно там многие нашли своих первых университетских друзей, а кто-то, возможно, и
любовь.

Микита Пономаренко, капітан команди-переможця «Зойберги», 8 група

Отличная организация, очень весело провёл время, и как бонус очень  много зна-
комств. 

Євгеній Козяренко, хазяїн Руперта, 11 група

Піонерська Зорька – захід, який мені особисто дуже сподобався! Цілий день перебу-
ваючи на свіжому повітрі, ми проходили квест, це було дуже весело. Потім було дуже при-
ємно зібратися всім разом, співати пісні, танцювати. На мою думку, таких заходів повинно
бути більше, оскільки люди таким чином стають ближчими.

Марина Іванченко, капітан команди 2 групи

«Зорька»... Найперші надзвичайні враження від студентського життя. Незабутній відпо-
чинок на природі зі своїми однокурсниками і старшими товаришами. Захоплюючі конкур-
си та феєрична перемога однієї з команд. Я отримав величезну кількість задоволення від
знайомств з новими людьми, які подарувала мені “Зорька”. Отже, хочеться подякувати
організаторам за таке гарне введення нас, першокурсників, у студентський колектив! Все
було чудово і незабутньо! Маю нестримне бажання поїхати на “Зорьку” наступного року!

Захар Дерюга, профорг 1-го курсу ФМЕіМ
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У жовтні відбувся 4-й турнір за Кубок профкому з боулінгу. Проходило це все в місці, де
збуваються всі мрії, де можна знайти все, що душі забажається, в ТРЦ «DreamTown». От і
збулись мрії наших студентів. А саме: хтось виграв кубок,
хтось зробив кілька вдалих покупок, хтось з кимось
познайомився, хтось весело провів час, але сам факт в
тому, що все це можна було робити одночасно і наші сту-
денти так і робили.

А тепер безпосередньо до гри. В турнірі брали участь
команди від всіх факультетів, кожна команда мала свою
специфічну назву, від «Non-stop» до «Котят», а також
кожен факультет мав представити по 2 склади команди,
кожен з яких мав по 6 учасників. Склади команд грали по
черзі (першу годину – перший склад, другу годину – дру-
гий). Учасники, організатори та гості були настільки
захоплені грою, що не помітили, як на вулиці стемніло та
гра підійшла до кінця. Яскраві кольори шарів, азартна
атмосфера в залі, сміх друзів, поразки суперників радува-
ли всіх, але в результаті «самый гуманный суд в мире» під-
рахував бали та визначив трійку переможців, ними стали: 1-ше місце – команда
«Котята» ФМЕіМ, 2-ге місце заслужила команда «Заряд» від ФЕтаУ, а 3-тє місце посі-
ла команда «Бригада» ФЕАПК. Також було визначено найактивнішого учасника, саме
ця людина набрала найбільше балів за всю гру та отримала кубок найактивнішого
учасника турніру 2011 року, з цією перемогою можна привітати нашого колегу з

ФМЕіМу Владислава Конопляного. Щиро вітаємо переможців та бажаємо їм завжди попа-
дати в ціль та не збиватись з бажаного курсу!!!

А вже наприкінці жовтня в одному з кращих більярдних клубів м. Києва пройшли зма-
гання між студентами за Кубок з більярду. Участь брали представники кожного факульте-
ту. Всі учасники показали свої вміння, таланти та любов до гри. А коли кількох учасників
запитали, що для них означає «більярд», то отримали неоднозначні відповіді, які поясню-
вали його і як котіння шарів в лузу, і як високоморальне поняття, в плані отримання задо-
волення лише від атмосфери, в якій проходить гра тощо. Кожен гравець був чесно оціне-
ний справедливим та гуманним суддею. Також в наших лідерів були групи підтримки: кого
підтримувала дівчина, кого хлопець, кого друзі, когось знайомі, когось знайомі знайомих.

Як кажуть в більярді: «шар забити – не дурня валяти», от і кнеувці теж дурня не валяли,
а забивали шари. Що в кінцевому результаті привело до визначення лідера серед лідерів.
Ним став представник факультету МЕіМ Владислав Крівешко. З чим його привітали всі

його колеги-суперники, організатори та група підтримки.
Влад показав справжній майстер-клас з більярду.
Почесне друге місце зайняла студентка цього ж факуль-
тету Тетяна Тучак, а заслужене третє місце отримали
представник ФЕФ Артем Нужнов і ще один студент
ФМЕіМу Дмитро Ходацький. Отож, вітаємо переможців,
бажаємо їм й надалі гладкої та вільної  дороги по життю!!!

Ольга Питько,
студентка 2-го курсу ФУПтаМ

Кожен з нас в дитин-
стві, а може й зараз,
чекає весь рік на прихід
святого Миколая. Цілий
рік ми намагалися слу-
хатися батьків, добре
поводитися, щоб зран-
ку 19 грудня знайти під
подушкою подарунки та
солодощі, а не різочки.
Роки пролітають стра-
шенно швидко, і ось ми
переходимо в такий вік,
коли самі стаємо Миколаями. І це дуже приємне відчут-

тя, коли ти маєш можли-
вість подарувати щастя
дитині. Саме так могли
себе відчути студенти
КНЕУ, долучившись до
благодійної акції для
чергового дитячого
будинку. 

Цього разу вдалося
зібрати майже рекордну
кількість дитячого одягу,
іграшок, засобів гігієни
та інших потрібних
речей. Лише близько
трьох годин було витра-
чено тільки на сортуван-
ня їх, а кількість зібраних
пакетів вже ніхто й не
рахував. Також студента-

ми були зібрані кошти, на які
теж були закуплені необхідні
речі. Приємно зазначити, що
крім студентів університету є
ще багато людей, які відгукну-
лися на наш заклик допомогти
діткам. В нас залишалось 100
гривень і ми вирішили купити
в переході дитячі шкарпеточ-
ки. Коли  ми їх купляли, про-
давщиця  запитала, куди це
ми так багато закуповуємо і

після того, як
ми відповіли,
що це для
дитячого бу-
динку, вона
дала нам без-
к о ш т о в н о
вдвічі більше,
ніж ми купили!
Щиро дякує-
мо цій жіночці,
адже в наш
час це рідкість

зустріти таку людину, і бажаємо, щоб таких вчинків і
таких людей було набагато більше в нашій країні! Також
дякуємо меценату – голові Богданівської сільської ради
Тетяні Іванівні Савиченко. Всі зібрані речі були передані
Черкаському обласному спеціалізованому будинку
дитини, куди група активістів і відправилася 19 грудня.
Це була дуже весела поїздка, всю дорогу туди ми в бук-

вальному сенсі провели на
підгузках, бо їх була така
величезна кількість, що
разом з іншими речами
просто заполонила весь
автобус, не залишивши
сидячих місць. 

Дітки в цьому дитячому
будинку зовсім маленькі:
від 2 місяців до 6 років.
Завдяки директорці
Ларисі Олександрівні та
працівникам будинку дитя-

чий будинок нагадує не спеціалізований заклад, а зви-
чайний дитячий садок. Дітки доглянуті, ними займають-
ся, їх розвивають, але, на жаль, це не завжди може замі-
нити щиру батьківську любов та увагу. Ми побавилися з
діточками і самі ніби повернулися в дитинство. Поїздка
в черговий раз змусила переосмислити своє життя,
цінувати належним чином те, що ми зараз маємо і те,
чим ми можемо допомогти тим, хто того потребує.

Щиро дякуємо  всім, хто взяв участь у акції, і особли-
во тим, хто поїхав до дитячого будинку, а саме: Любові
Гусак, Тарасу Обушаку, Юлії Мінчевій, Лізі Карімовій,
Ользі Цивинду, Вікторії Коновал, Вікторії Коваленко,
Наталії Ференець, Анастасії Сорокіній, Діані Королюк,
Олександрі Мамонтовій, Олександру Тітарчуку, Марті
Канафоцькій, Катерині Рапуті, Ользі Форшовій. Будьте
небайдужими, будьте Миколайчиками, даруйте радість
і пам’ятайте, що допомогти так легко! 

Юлія Мінчева,
студентка 3-го курсу ФМЕіМ

Свідчення очевидця

Твоє життя, студенте

Благодійність як Благодійність як 
ппееррeeвірка на людяністьвірка на людяність

І ЗНОВУ, БОУЛІНГ…І ЗНОВУ, БОУЛІНГ…
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

На стенді музею експонується документ – на
листку зі штампом: «У.С.Р.Р. НКО. ДЕКАН  юри-
дичного факультету Київського інституту народ-
нього господарства 1924 травня 15 дня». 

Від руки написано: «т. Ректору КИНХ. Ввиду
утверждения Верховным судом приговора по
делу КОЦД, коим осужден  проф.  юрфака 
Н. П. Василенко, прошу Вашего распоряжения
об исключении проф. Н. П. Василенко из числа
преподавательского персонала юрид. ф-та».

Декан юрфака. /Е. Кельман/

На цьому поданні є резолюція від 19/V.24 р.:
«В приказ. Исключить с момента утверждения

приговора» та нижче червоним олівцем  дописа-
но «с 8/IV-24 г.»

Другий документ – це вже сам НАКАЗ по
Ректорату Київського інституту народнього гос-
подарства  року 1924, травня 20-го.  

«Звільняється проф. Василенка Н. К., як
засужденого по справі КОЦД, від провадження
лекцій на правничому фак-ті з дня приговору, а
саме 8-го квітня ц. р.»

Ректор-Політком /С. Каган/  
Проректор /Хелемский/

Крім граматичних помилок в око впадає, що
звільнення відбувалось «заднім числом». Дивує
назва посади керівника інституту – ректор-політ-
комісар. Відомо, що Соломон Соломонович
Каган (1894-1965 рр.), медик за освітою, цю
посаду обіймав двічі: 15.10.1923 р. – 
24.03.1925 р. та  01.09.1926 р. – 16.02.1927 р. До
призначення керівником КІНГу працював у пар-
тійних та державних органах.

Розглядаючи документи, подумки перевіряю,
про що мені говорить прізвище звільненого.
Одразу спливає, що це складова подвійного
прізвища добре відомого українського історика
Наталії Полонської-Василенко (учениці М. Дов-
нар-Запольського), а ще в моїй колекції з серії
«Видатні особистості України» є монета «Микола
Василенко 1866-1935», пригадую, що присвяче-
на вона одному з керівників уряду часів
Української Держави. По ходу, як зазвичай, вини-
кає ціла низка запитань: і що це за «справа
КОЦД», і чим саме видатна особистість, і якого
роду-племені, і як вписана в історію нашого уні-
верситету – з якого року працював, що читав, і
таке інше.

Якщо орієнтуватись на енциклопедії радян-
ських часів (БСЭ, УРЕ), то можна дізнатись, що
академік М. Василенко – історик і правознавець,
«український буржуазний націоналіст». Це в свою
чергу тільки додає нових запитань.

Поступово відповіді на всі ці питання були
знайдені. Дякуючи доступу до закритих раніше
архівів і роботам сучасних дослідників історії, а
також опублікованим спогадам самого М. Васи-
ленка, його дружини Н. Полонської-Василенко,
академіка В. Вернадського, гетьмана П. Скоро-
падського та інших, можна відтворити в уяві події
далеких років минулого століття.

Тож про все по порядку. Почну з абревіатури.
КОЦД  –  «Київський обласний центр дій» – це
гучна справа, яка по суті розпочала масові реп-
ресії проти української інтелігенції та науковців.
До суду було віддано 18 осіб, з них кілька профе-
сорів і викладачів вищих навчальних закладів
(в т. ч. – двох з КІНГу).  Що ж інкримінували під-
судним? По-перше, участь у контрреволюційній
організації, яка прагнула знищення диктатури

комуністичної партії,
убачала шлях до
цього в демократиза-
ції Рад, боролася за
введення в країні
загального таємного і
рівного виборного
права, сприяла «пож-
вавленню діяльності
легальних некомуніс-
тичних товариств і
організацій». По-
друге, таємне листу-
вання з журналом
«Новь» – паризьким
позапартійним ви-
данням. І нарешті –
шпигунство на
користь Польщі та
Франції.

Процес викриття й
покарання «класово-
ворожих елементів» широко висвітлювався в
пресі, а також за відповідною рекомендацією
органів політуправління обговорювався в
колективах. Так газета «Більшовик» вмістила
ухвалену на зборах заяву від незаможних селян
с. Григорівка про справедливе «засудження
шпигів-контрреволюціонерів». Проведено було
збори викладачів і студентів у Вищому інституті
народної освіти (ВІНО), Медінституті, КПІ,
Архітектурному інституті, Технікумі зовнішньої
торгівлі й Консерваторії. Репресивна машина
набирала обертів, поширюючи навколо себе
страх, відшліфовувалася відповідна риторика
(«прихвосні буржуазної ідеології», «злісні вороги
марксизму», «націоналісти», «контрреволюційні
фашисти», «шпигуни іноземних розвідок» і т. п.),
формувалася нетерпимість до інакомислячих.

Справу слухали в Київському губернському
суді в березні–квітні 1924 р. Вирок суду винесено
7 квітня. Одного з обви нувачених було виправда-
но й звільнено з-під варти в залі суду (викладача
юридичного факультету КІНГу Б. О. Язловсь-
кого), 4-х засуджено до умовного покарання, 2-х –
засуджено до 5 років, 1-го – до 7 років, 6-х (в т. ч.
братів Василенко) – до 10 років позбавлення
волі; 4-х – до найвищої міри покарання – розстрі-
лу. Цей вирок без змін, відхиливши касаційну
скаргу, затвердив Верховний суд УСРР 10 травня.

Жорстокість суду приголомшила всіх, розго-
лос був не тільки в місцевих, а й у закордонних
газетах. У справу мав втрутитися сам Й. Сталін.
Розстріли відмінили, й надалі за секретною вка-
зівкою не могли засуджувати до вищої міри пока-
рання без погодження з ЦК ВКПб.

На завершення варто сказати, що й подальші
репресії  колишніх викладачів одного тільки юри-
дичного факультету вражають: Б. Язловського,
помилуваного у справі КОЦД, ще тричі заареш-
товували й розстріляли у 1937 р. як «німецького
шпигуна»,  у тому ж році розстріляли професорів
А. Є. Крістера та С. Г. Борисенка� , тоді ж був
заарештований і колишній декан Є. І. Кельман,
майже два роки перебував під слідством, був
засуджений до 5 років таборів, де й помер. У 1938 р.
одночасно заарештували як «членів контррево-
люційної націоналістичної організації» професо-
рів В. В. Карпека (розстріляли у 1941 р.),
М. М. Товстоліса (помер ще до суду) та
В. Т. Яновського (засудили до 10 років, помер у
тюрмі).

Повернемось до розповіді про Миколу
Прокоповича Василенка, уродженця селища
Есмань, Глухівського повіту Чернігівської губернії
(тепер с. Червоне, Сумської обл.). Змалку в його
оточенні були люди з відповідальним ставленням
до закону і права. Батько Прокіп Іванович працю-
вав спочатку писарем, затим діловодом у суді.
Хоч юридичної освіти й не мав, але користувався

великою повагою, йому довіряли
складні справи. Два дядьки по батько-
вій лінії теж були пов’язані з юриспру-
денцією: один був начальником
тюрми, другий вів юридичну практику.
Дядько по материній лінії також все
життя був на державній службі.
Молодший брат Костянтин теж став
юристом. Та й серед друзів як часів
навчання у Полтавській гімназії, так і
років студіювання на історико-філоло-
гічному факультеті Дерптського (нині
Тартуського) університету були в
основному юристи. То й не дивно, що
вже найперші наукові роботи
М. Василенка були на помежів’ї  історії
та права.  

Переїхавши до Києва,
працював у газетах і

готувався до магіс-
терських іспитів в

У н і в е р с и т е т і
Св. Володимира.
А ще М. Васи-
ленко брав
активну участь у
п р о г р е с и в н и х
т о в а р и с т в а х ,

таких як «Това-
риство грамотнос-

ті», «Стара Громада».
До речі, паралельно

Микола Прокопович отри-
мав диплом юриста, склавши

екстерном іспити у Новоросійському університе-
ті і захистивши роботу на ступінь кандидата
права. З 1908 року почав здобувати професійні
навички, працюючи адвокатом у Одесі й Києві. За
розміщення у газеті матеріалів, спрямованих
проти самодержавця, отримав рік ув’язнення,
яке відбував у петербурзьких «Хрестах». У 1910 р.
склав магістерські іспити з руської історії. Темою
дисертації обрав проблеми розвитку магде-
бурзького права в Лівобережній Україні.
Займався активно науковою роботою та юридич-
ною практикою. Вабила і викладацька діяльність,
але на заваді була його «неблагонадійність». До
1916 року вже здобув пристойну практику, був
внесений як присяжний повірений до списків
Юридичного товариства. У 1918 р. стає членом
Генерального суду, у квітні цього року обираєть-
ся професором юридичного інституту, а невдов-
зі – екстраординарним професором кафедри
історії західноруського та українського права
Київського університету. І нарешті розпочинаєть-
ся викладацька робота у декількох вищих
навчальних закладах.

З комерційним інститутом М. Василенко
пов’язаний з 1916 року, коли вступив до
Товариства економістів, що діяло при інституті.
До складу цього наукового товариства, крім еко-
номістів, входило чимало юристів. У 1918 році
Микола Прокопович став викладачем ККІ (у 1920 р.
реорганізованого в Київський інститут соціально-
економічних наук, того ж року перейменованого
на КІНГ), читав лекції з історії руського права аж
до арешту 24 вересня 1923 року. Після того, як
був помилуваний у лютому 1925 р.,  і до останніх
днів життя займався тільки науково-дослідною
роботою.

Будь-який напрямок діяльності конкретної
людини не можна до кінця збагнути, не з’ясував-

ши його особистісний портрет, риси характеру,
уподобання. 

Н. Полонська-Василенко у спогадах так
характеризувала свого чоловіка: «Надзвичайно
лагідний, м’який, незлобливий, М. Василенко
схильний був ідеалізувати людей. Треба було,
аби трапилося щось справді надзвичайне, щоб
Микола Прокопович змінив про когось свою при-
хильну думку».

Спогади тих, хто добре знав ученого, свідчать,
що Микола Прокопович був висококультурною
людиною, багато читав, у його будинку по
вул. Тарасівській, 20 була велика бібліотека. А ще
він грав на скрипці і мав прекрасний інструмент
роботи старовинного майстра  Ніколо Аматі.

Політичному світогляду М. Василенка були
притаманні поміркованість, толерантність, гнуч-
кість. Напевне, ці його риси надали можливість
перебувати на громадсько-політичній роботі у
складні роки української революції, коли влада
неодноразово змінювалась. Гетьман Павло
Скоропадський був дуже високої думки про осо-
бистісні і професійні  дані Миколи Прокоповича,
вважав, що як міністр освіти – він просто знахід-
ка. Академік В. Вернадський, перший Президент
УАН згадує,  що саме М. Василенку першому
прийшла ідея створення Української академії
наук. Слід зазначити, що це було ще за часів його
перебування на посаді попечителя Київської
навчальної округи при Тимчасовому уряді, а
перебуваючи на посту міністра освіти часів геть-
манату зробив все можливе для відкриття акаде-
мії. Недарма ж перші українські академіки напи-
сали вдячного листа, в якому визнавали: «Ви
всією душею поклопоталися про заснування УАН
та й записали нестертими буквами своє ім’я в
історію Академії». У 1920 р. М. П. Василенко був
обраний академіком, ще через рік був обраним
Президентом УАН, але сам склав обов’язки, бо
радянський уряд майже рік не затверджував
складу Президії. Не могли вибачити ученому
перебування в гетьманському уряді. 

Слід сказати, що учені УАН доклали чимало
зусиль, аби М. Василенка звільнили від неспра-
ведливого засудження по справі КОЦД. Було
декілька звернень до вищих партійних і урядових
органів, підписаних академіками, серед яких і
прізвища добре відомих нам викладачів ККІ та
КІНГу: К. Воблий, О. Гіляров, Д. Граве, О. Корчак-
Чепурківський, М. Птуха, В. Шапошников. Після
помилування Микола Василенко продовжував
роботу у різних комісіях академії. Труди його
останнього десятиліття: «Суд і розправа в правах
малоросійських», «Як скасовано Литовського
статута», «Правне положення Чернігівщини за
польської доби», «Матеріали до історії україн-
ського права» та інші й дотепер не втратили своєї
цінності. Бібліографічний список М. Василенка
налічує близько 500 найменувань, його визнають
як засновника таких нових наук, як юридична біо-
графістика, юридична історіографія, юридичне
джерелознавство. Розробки М. П. Василенка та
учнів його дослідницької наукової школи довели,
що українське право є цілком самостійною галуз-
зю, а не гілкою російського чи польського права.

Пам’ять про видатного історика і правознав-
ця, другого Президента НАН України, академіка
М. П. Василенка гідно вшанована: його ім’ям
названо вулицю в Києві, встановлені меморіальні
дошки, випущено пам’ятну монету, академією
присуджується премія імені М. Василенка, та
найголовніше – видані його труди, що продовжу-
ють служити українській науці. 

Людмила Рінгіс,
голова правління клубу «Дорогами до

прекрасного»

Історичні розвідки

ЗВЗВIIЛЬНЕНО З ЧИСЛА ВИКЛАДАЧЛЬНЕНО З ЧИСЛА ВИКЛАДАЧIIВВ
ЯК ЗАСУДЖЕНОГОЯК ЗАСУДЖЕНОГО

У експозиції музею історії  КНЕУ можна побачити копії архівних документів,
до яких зазвичай не привертають увагу відвідувачів у оглядовій екскурсії. Але
для тих, хто цікавиться історією, такі експонати ілюструють події
минулого, зокрема з тяжкими і суворими уроками, про які треба знати. Саме
для цікавих наведено розповідь про одного з колишніх викладачів нашого
університету.
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З чудовим святом!З чудовим святом!

Вітаємо!

Вельмишановний і дорогийВельмишановний і дорогий
Василю Макаровичу!Василю Макаровичу!

Ми маємо щасливу нагоду сердечно привітати
Вас із ювілейним Днем народження! 

Святкування ювілею – добра традиція, яка дає
можливість ще раз пережити яскраві моменти прой-
деного шляху, оцінити нинішні успіхи, заглянути в
майбутнє, серцем торкнутись найбажанішої мрії.

У цей день хочемо виcловити глибоку шану за
Ваші професійні звершення; сказати щирі слова вдяч-
ності за Вашу людяність, порядність, доброзичли-
вість. 

Ми горді з того, що працюємо з Вами в одному
колективі, ми безмежно вдячні долі за можливість
спілкуватися з Вами – фундатором соціально-тру-
дового напрямку наукової та освітньої діяльності
КНЕУ, провідним ученим-трудовиком. 

Ваші переконливі виступи та мудрі поради залишають незабутнє враження й
визначають нові наукові та педагогічні горизонти.

Ми вчимось у Вас самі та навчаємо наших студентів бути відданими справі, пова-
жати людей, любити життя, цінувати кожну мить, проведену в колі рідних та дру-
зів.

Роки наповнили Ваше життя творчими здобутками, повагою колег, розумінням
близьких, захопленням Ваших учнів. І ми бажаємо, щоб Ваші знання, досвід та муд-
рість допомогли ще багатьом знайти свою дорогу в житті.

Зичимо Вам, дорогий наш ювіляре, міцного здоров’я на довгі роки, удачі, радості,
натхнення. 

Нехай Ваш життєвий шлях буде благословен миром і добром.  

З повагою та любов’ю,
колектив кафедри управління персоналом та економіки праці 

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Вітаємо проректора  зВітаємо проректора  з
науково-педагог і чно ї   роботи науково-педаг ог і чно ї   роботи 

Тетяну Євгені вну ОболенськуТетяну Єв генівну Оболенську

Шановна 
Тетяно Євгенівно!

Кожен, хто протягом
певного часу працює з Вами
пліч-о-пліч, може з вдячніс-
тю згадати моменти як
ділового, так і просто люд-
ського спілкування. Вимо-
гливість керівника, вміння
чітко ставити завдання,
вказуючи найоптимальніші
шляхи їх вирішення,  й водно-
час здатність розуміти
потреби й проблеми колег —
такі основні моменти
стилю Вашого керування. 

Ми, Ваші колеги, щиро вітаємо Вас з ювілеєм!  
Бажаємо Вам здоров’я, життєвих щедрот, успішних втілень

творчих задумів, незламного духу та ще довгих сповнених радості
років.

Хай Ваша життєва дорога буде благословенна Богом, серце зігріва-
ється любов’ю та радістю близьких людей, дні повняться добром і
злагодою!

Із роси та води, Вам, шановна Тетяно Євгенівно!   

Ваша віддана, випробувана команда

Разом з новорічно-різдвяними святами свій 70-річний ювілей відсвяткував чудовий викладач, знаний і
авторитетний в українському освітньому просторі фахівець-маркетолог, кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу Анатолій Семенович Савощенко. Це чудова, чуйна людина великої душі, учи-
тель для студентів, наставник для аспірантів, близький друг для колег по кафедрі, людина, щиро закоха-
на у свою професію.

Увесь життєвий шлях нашого ювіляра нерозривно пов’язаний із нашим університетом і кафедрою мар-
кетингу. «Нархозівський» стаж Анатолія Семеновича почав свій відлік з 1960 року, він пройшов шлях від
студента до доцента кафедри, кандидата наук, Заслуженого працівника КНЕУ. Протягом тривалого часу
він був заступником декана тоді найбільшого в університеті факультету – заочного. 

За цей час зроблено чимало, досягнуто багато вершин, реалізовано багато планів, здійснено багато
звершень. До наукового доробку нашого ювіляра слід віднести розроблені ним свого часу курси: «Організація
і планування збуту», «Організація і планування матеріально-технічного постачання народного господар-
ства», «Управління матеріальними ресурсами», «Організація і планування матеріально-технічного
постачання сільського господарства» та «Інфраструктура товарного ринку», який викладається на бака-
лаврському рівні підготовки маркетологів, велику кількість наукових публікацій, колективних моногра-
фій, навчально-методичних посібників та підручників, підготовлених науково-педагогічних кадрів.

Проте ми, колеги і друзі по кафедрі, певні, що попереду у Анатолія Семеновича ще багато прекрасних,
чудових звершень. Тож прийміть, шановний ювіляре, наші щирі вітання і побажання здоров’я, щастя,
козацької вдачі. Нехай Вас оберігають сили небесні!

З повагою,
колектив кафедри маркетингу
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Брагинець Олександр Федотович, старший викладач кафедри німецької мови;
Васильченко Надія Іванівна, прибиральниця службових приміщень Центру
магістерської підготовки;
Грещак Михайло Григорович, професор кафедри стратегії підприємств;
Давиденко Ірина Миколаївна, прибиральниця службових приміщень госпо-
дарського відділу корпусу №3;
Данюк Василь Макарович, професор кафедри управління персоналом та
економіки праці;
Дашкевич Микола Васильович, помічник декана обліково-економічного
факультету;
Домашенко Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри фізичного
виховання;
Єрко Марія Миколаївна, прибиральниця службових приміщень господар-
ського відділу корпусу №2;
Каранфілов Микола Сергійович, старший викладач кафедри інформаційних
систем в економіці;
Ковальов Володимир Олександрович, інженер-електронік 1-ої категорії ГЦІС;
Костюченко Олександр Якович, охоронник служби охорони;
Крутінь Ганна Іванівна, доцент кафедри політології та соціології;
Крутько Ірина Петрівна, бібліотекар 2-ої категорії бібліотеки;
Кулініч Віра Василівна, прибиральниця службових приміщень гуртожитку для
приїжджих;
Курочка Ольга Василівна, прибиральниця службових приміщень господар-
ського відділу корпусу №1;
Левченко Франко Андрійович, директор ГЦІС;

Лещенко Алла Гаррієвна, прибиральниця службових приміщень господар-
ського відділу корпусу №2;
Лимаренко Микола Павлович, заступник проректора з науково-педагогічної
роботи;
Лялька Юрій Олександрович, водій відділу автотранспорту;
Мельничук Ольга Арсентіївна, старший викладач кафедри обліку підприєм-
ницької діяльності;
Михайлюк Михайло Андрійович, доцент кафедри політичної економії ОЕФ;
Михальська Тамара Вікторівна, провідний методист Відділення довузівської
підготовки;
Новіков Володимир Васильович, завідувач сектора бібліотеки;
Новосад Євгенія Петрівна, прибиральниця службових приміщень Центру
магістерської підготовки;
Оболенська Тетяна Євгенівна, проректор з науково-педагогічної роботи;
Опанасюк Тамара Іванівна, інспектор відділу ОЗНП Навчального центру;
Осипенко Єлізавета Павлівна, провідний бухгалтер бухгалтерії;
Примостка Людмила Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту бан-
ківської діяльності;
Савощенко Анатолій Семенович, доцент кафедри маркетингу;
Степаненко Сергій Васильович, завідувач кафедри історії та теорії госпо-
дарства;
Тарадай Олена Петрівна, гардеробниця господарського відділу корпусу №5;
Чеховська Тетяна Михайлівна, старший лаборант кафедри менеджменту;
Чорненька Ольга Федорівна, робітник високої кваліфікації дільниці поточно-
го ремонту;
Шатарська Інна Федорівна, старший викладач кафедри ЕММ;
Шустіков Андрій Анатолійович, доцент кафедри статистики.

Поздоровляємо з ювілеєм старшого викладача
кафедри обліку підприємницької діяльності Ольгу
Арсентіївну Мельничук та бажаємо їй міцного
здоров’я, довгих років життя, достатку і благо-
получчя, успіхів в роботі.

Ваш ювілей – це прекрасна пора,
Ще можна – багато творити добра.
І далі життя нехай повниться світлом,
Цілющі джерела здоров’я дають.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу і радість він Вам дає.

Колектив кафедри обліку підприємницької
діяльності

МногієМногіє
літаліта

Вітаємо!

Ювіляри

Святкове намисто ювілеївСвяткове намисто ювілеїв

У січні прекрасний ювілей святкував Сергій Васильович Степаненко, кандидат еконо-
мічних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії господарства КНЕУ.

Пройшовши військову службу та здобувши вищу економічну освіту в стінах нашого уні-
верситету (на той час – Київський інститут народного господарства), Сергій Васильович з
1973 р. розпочав роботу в КІНГу. Захистив кандидатську дисертацію. Був обраний доцен-
том. Враховуючи активну діяльність в стінах рідного ВНЗ, щиру й наполегливу працю на
його благо, у 1992 р. Сергія Васильовича було призначено деканом вечірнього факультету, а

невдовзі – проректором з науково-педагогічної роботи (посада, на якій наш шановний ювіляр пропрацював майже 20 років).
За його безпосередньою участю було розроблено та впроваджено бакалаврські та магістерські програми з підготовки еконо-

містів. З метою запозичення досвіду організації навчального процесу Сергій Васильович неодноразово виїздив за кордон: у 1994 р.
проходив стажування в Канаді в університеті м. Манітоба, де вивчав програми підготовки магістрів та брав участь у міжна-
родній конференції з цієї проблематики. В 1997 р. у складі делегації Міносвіти України перебував у Франції, Великобританії для
спільної з іноземними партнерами роботи та обговорення перспектив співробітництва. В 1999 р. у складі фахівців університету
перебував у Австрії на нараді експертів за програмою «Темпус», з метою налагодження міжвузівського співробітництва в уні-
верситеті м. Констанц (Німеччина), а також брав участь в роботі експертної групи по виконанню програми проекту «Темпус-
Тасіс» в університеті м. Ньюкасл (Великобританія) тощо. Одним із перших виступив прихильником приєднання України до
Болонського процесу і як проректор КНЕУ активно впроваджував його ідеї в систему вищої освіти. Ця праця шановного ювіляра
сприяла перетворенню нашого університету на базовий осередок організації вищої економічної освіти в Україні.

Незважаючи на таке значне завантаження та участь у різних сферах життя КНЕУ, Сергій Васильович Степаненко здійс-
нює й активну науково-дослідну роботу, результатом якої став вихід низки важливих статей та монографії «Інституціональний
аналіз економічних систем (проблеми методології)», було організовано зусилля кафедри на створення комплексних праць навчаль-
но-наукового характеру, зокрема й першого в Україні навчального посібника інтегрованого курсу з історії економіки та еконо-
мічної думки. За ініціативи Сергія Васильовича було започатковано методологічний кафедральний семінар, що сприяв об’єднан-
ню наукових інтересів всіх членів кафедри та їх спрямування на поглиблення досліджень у сфері історико-економічних наук.

Окрім цього наш ювіляр є й просто гарною людиною. З турботою та розумінням ставиться до членів кафедри, підтримує
дух корпоративності в середовищі нашого трудового колективу.

Тож з нагоди чудового ювілею весь колектив кафедри щиросердно вітає Вас, шановний Сергію Васильовичу, з важливою жит-
тєвою датою, зичить здоров’я та родинного затишку, оптимізму та бадьорості духу, що завжди Вас характеризують, а також
здійснення всіх Ваших задумів та подальшої плідної праці.

Колектив кафедри історії та теорії господарства

Щирі вітання зЩирі вітання з
нагоди ювілею!нагоди ювілею!
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В рамках спартакіади «Здоров’я»
у середині листопада відбулися
змагання з волейболу серед
викладачів та співробітників
КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
переможцем якого вперше стала
збірна команда кредитно-
економічного факультету.

У турнірі брали участь 9 команд, які були
поділені на 3 групи. Матчі проводилися за кру-
говою системою, тобто кожна команда мала в
групі зіграти два матчі. У
першу групу сліпий жереб
звів команди КЕФ, ФІСіТ та
ФЕАПК, до другої потрапи-
ли ФЕФ, ЮФ та ОЕФ, до
третьої – ФМЕіМ, ФЕтаУ,
ФУПтаМ.

Регламент змагань
передбачав, що до півфіна-
лу потрапляють переможці
груп та краща команда, яка
зайняла 2 місце в одній із
груп. Досить прогнозовано
переможцями 2 та 3 групи стали команди
факультетів ФЕФ та МЕіМ. А ось в першій групі
боротьба була набагато напруженішою: в пер-
шій грі зійшлися майбутні фіналісти турніру
КЕФ та ФІСіТ. Першу партію виграла команда
факультету інформаційних систем і технологій,
у другій впевнений реванш взяла команда кре-
дитно-економічного факультету, отож, доля
матчу вирішувалася у третій партії, в якій КЕФ
переміг в нервовій боротьбі з різницею в одне
очко. Отже, за підсумками групового етапу,
півфінальні пари склали: КЕФ – ФМЕіМ та 
ФЕФ – ФІСіТ. На цій стадії розпочалася найці-

кавіша боротьба за звання найсильнішої
команди університету з волейболу. Збірні
факультетів віддавали усі сили, демонструва-
ли волю і терпіння на шляху до перемоги. 

У півфінальних зустрічах йшла напружена
боротьба, за результатами якої до фіналу
вийшли команди КЕФ та ФІСіТ, а в матчі за
третє місце зійшлися ФЕФ та ФМЕіМ.
Бронзовими призерами змагань стала коман-
да фінансово-економічного факультету. У вирі-
шальній грі турніру зійшлися старі знайомі по
першій групі. Цього разу команда кредитно-
економічного факультету не допускала поми-

лок, які були у першій
грі команд, і впевне-
но виграла обидві
партії. 

Отже, чемпіоном
вперше стала коман-
да КЕФ у складі:
Євгеній Сергійович
Осадчий, Артур
Петрович Стрижак,
О л е к с а н д р
Михайлович Диба,
Юрій Олександрович

Василишен, Юрій Вікторович Чершнєв, Сергій
Іванович Ходакевич та Євген Юрійович
Данилюк. Неабияку роль у перемозі команди
відіграв декан кредитно-економічного факуль-
тету Михайло Іванович Диба, який палко та
натхненно підтримував команду, давав поради
та настанови, виконуючи роль тренера! 

Особливу подяку усі збірні висловлюють
оргкомітету та суддям, які допомагали у прове-
денні змагань.

Спорторг КЕФ 
Є. Ю. Данилюк, Є. С. Осадчий

Сильний волейбольСильний волейболь--
ний дух на КЕФний дух на КЕФНоворічнийНоворічний

турнір з шахівтурнір з шахів
У грудні відбувся традиційний новорічний шаховий
турнір за участю збірних команд викладачів та
студентів. Варто зазначити, що останні два роки
перемогу незмінно одержували студенти. В
цьогорічному турнірі виступали значно оновлені
команди, що внесло інтригу в боротьбу. 

Гравці зіграли між собою по дві зустрічі, різним кольором.
Контроль часу складав 25 хвилин на партію кожному гравцеві.
Переважна більшість зустрічей закінчувалась достроково. Після пер-

шого туру з вагомою перева-
гою лідирувала команда сту-
дентської збірної з рахунком
3,5:5,5. І вже здавалось, що
турнір знову завершиться за
явною перевагою студентів.
Та на другий тур збірна викла-
дачів сконцентрувала зусилля
і поступово почала відіграва-
тись. До завершення остан-
ньої зустрічі команди зрівня-
лись. І за рахунку 8,5:8,5 збір-
ну команду студентів влашто-

вувала нічия. Усі з нетерпінням чекали на завершення останньої партії,
але в запеклій боротьбі
викладачі все ж таки отри-
мали переможний результат
9,5:8,5.

Поздоровляємо пере-
можців “Новорічного тур-
ніру”, збірну команду
викладачів:

Миколу Лимаренка –
незмінного капітана коман-
ди,

Володимира Веретнова ,
Михайла Агутіна, 
Євгена Пастернака, 
Сергія Головка, 

Богдана Стеценка,
Миколу Костенка,
Андрія Пастернака, 
Володимира Осмятченка, 
Дмитра Рзаєва. 

Склад збірної
команди студентів:

Артем Корнєєв – ФЕФ, 2
курс;

Дем’ян Іщенко – ФЕФ, 1
курс;

Олександр Ткачук –
ФЕАПК, 1 курс;

Євгеній Скіпор – ФУПтаМ, 2 курс;
Руслан Катаранчук – ФЕФ, 4 курс;
Наталія Захарченко – ФУПтаМ, 2 курс;
Дмитро Созонюк – ФЕтаУ, 1 курс;
Єгор Шах – ФІСіТ, 3 курс;
Олексій Шах – ФЕтаУ, 1 курс;
Ростислав Клопочук – ФІСіТ, 3 курс.
Всі учасники були нагороджені спортивним інвентарем та цінними

призами.
Організаційний комітет висловлює вдячність профспілковим орга-

нізаціям викладачів та студентів за активну підтримку у проведенні
змагань. 

До нових зустрічей!!! 

В. П. Бацунов, старший викладач 
кафедри фізичного виховання

XXXVII XXXVII СпартакіадаСпартакіада
КНЕУ  з дартсуКНЕУ  з дартсу

На початку листопада у
фізкультурно-спортивному
комплексі «Економіст» відбулася
XXXVII Спартакіада КНЕУ серед
студентів з дартсу. У цьому
заході брали участь команди
КЕФ, ОЕФ, ФМЕіМ, ФЕтаУ,
ФЕАПК, ФЕФ, ФІСіТ, ФУПтаМ та
ЮФ.                           

Хотілось би коротко розповісти про цю
цікаву гру, яка стрімко набуває популярності і є доступною в будь-якому віці. Дартс
зародився в Англії і є по сьогоднішній день однією з найпопулярніших ігор.
Сподіваємось, що близько той день, коли дартс стане олімпійським видом спорту.
Техніка кидків дротиків в дартсі вимагає навиків, виконувати кидки не так і складно.
Метання дротиків приносить велике фізичне і розумове розвантаження. 

А тепер перейдемо до проведення наших змагань, в яких брали участь 27 сту-
дентів. Кожна команда складалася з трьох гравців, які протягом трьох годин запекло
боролися за перемогу. В результаті цієї боротьби місця розподілилися таким чином:
перше місце посіла команда ФЕАПК, у складі: Денис Пухляк, Денис Присенко, Роман
Васюра. Друге місце виборола команда ФМЕіМ, у складі: Денис Екноуєр, Андрій
Шитюк, Дмитро Мерзлікін. А третє місце зайняла команда ФІСіТ, у складі: Артем
Бухимченко, Сергій Фой та Володимир Веденєєв.

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

М. М. Рачок, головний суддя змагань 


