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Не залишається поза увагою розвиток студентської науки в стінах
університету. 25 травня 2011 року відбувся круглий стіл "Регулятивний
інструментарій і потенціал фондової біржі", організований Молодіжним
клубом економічних дискусій КНЕУ. Серед запрошених гостей науковий
захід відвідали: Тимур Валерійович Кальченко — професор кафедри
міжнародного менеджменту,  голова Наукового товариства студентів КНЕУ;
Аделя Фатехівна Баторшина — доцент кафедри міжнародних фінансів;
Андрій Михайлович Подколзін — старший викладач кафедри менеджменту
банківської діяльності, представник Дилінгового центру БрокбізнесБанк.
Окрім викладачів КНЕУ, які досліджують питання фондової діяльності, до
дискусії долучились практики фондового ринку. Реальний сектор біржової
діяльності представляли Андрій Марункевич — менеджер департаменту
продажів і роботи з інвесторами Інвестиційного фонду "КІНТО" та співробіт-
ник департаменту по роботі з приватними
інвесторами "Української біржі" Костянтин
Немалюк. За такої кількості фахових
експертів, дискусія виявилась доволі
жвавою. Це дозволило за підсумками
доповідей та обговорення сформувати ряд
рекомендацій, що будуть спрямовані на
вирішення проблем, пов'язаних з інформу-
ванням студентів КНЕУ щодо функціонуван-
ня фондового ринку в Україні; залучення їх
до участі не лише в заходах, що
організовують фондові біржі, а й в інших
проектах, спрямованих на розвиток
фондового ринку.

Одним з найцікавіших заходів була
публічна лекція Тоні Блера, прем'єр�мініс-
тра Великобританії у 1997�2007 роках,
засновника та керівника фонду Tony Blair

Faith Foundation, організована 6 червня 2011 року Фондом Віктора Пінчука в
рамках співпраці з Стипендіальною програмою Завтра.UA. Тема лекції:
"Глобалізація та віра", після неї було проведено дискусію зі студентами та
учасниками заходу. В рамках заходу презентовано дві програми Фонду Тоні
Блера, що будуть реалізовуватись в Україні. Активні члени МолКЕД також
мали можливість побувати в Дипломатичній академії України й послухати
відомого політичного та громадського діяча. Клуб економічних дискусій
підтримує зв'язки із Стипендіальною програмою Фонду Віктора Пінчука
Завтра.UA. Ця програма — перша в Україні приватна загальнонаціональна
ініціатива з підтримки талановитої молоді. Головна її мета — сприяти
формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти
країни. Програма реалізується у тісному співробітництві з вищими
навчальними закладами України, серед яких і наш університет.

В новому навчальному році активна
команда МолКЕД запланувала чимало
цікавого. Організація круглих столів,
відкриті відео�лекції, он�лайн конференції,
дискусії з відомими людьми. Діяльність
МолКЕД і НСТ КНЕУ спрямована на те, щоб
кожен активний та зацікавлений студент
зміг реалізувати себе в університеті й
згодом знайти гідне свого інтелектуального
та професійного рівня місце у різних
сферах науки, економіки та суспільного
життя країни. Недарма гасло клубу цитує
Джорджа Бернарда Шоу: "Єдиний шлях, що
веде до знання — це діяльність". 

Володимир Фридель, 
керівник Молодіжного клубу

економічних дискусій КНЕУ

Грамотно формулювати наукову думку, успішно виступати перед аудиторією, публікуватися в наукових виданнях, брати участь у численних наукових
заходах — базові принципи Молодіжного клубу економічних дискусій КНЕУ, який активно набирає оберти в нашому університеті. Хоча діяльність клубу
доволі нетривала, його члени встигли реалізувати чимало наукових планів. 
Зокрема, 18�20 травня  в місті Черкаси відбулась Х міжнародна науково�практична конференція студентів та аспірантів "Фінансово�кредитна система
України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів", організована Черкаським інститутом банківської справи Університету банківської справи
НБУ. Географія конференції є доволі широкою, проте й наш університет не залишився поза увагою. Безпосередніми учасниками ДВНЗ "Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана" були активні члени МолКЕД. Високий науковий потенціал та фаховість продемонстрованих доповідей
дозволили нам зайняти призові місця серед нагороджених учасників конференції. Студент 3�го курсу ФЕФ Віктор Довгань отримав диплом за І місце (доповідь
"Аналіз дюрації кредитного і депозитного портфелів комерційних банків України"). Також ця доповідь відзначена грамотою оргкомітету за наукову новизну
досліджень. Аспірантка кафедри фінансові ринки КНЕУ Наталія Рабцун нагороджена грамотою оргкомітету конференції за актуальність дослідження
(доповідь "Значення інституціональних інвесторів у розвитку реального сектора економіки"). Не менш важливим є налагодження співпраці між
студентськими науковими товариствами серед вищих навчальних закладів. Укладено домовленість щодо обміну інформацією про наукові заходи, участь у
студентських конференціях, організацію спільних наукових проектів. 
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Сьогодні  ви зробили перший крок на шляху у бурхливе, напрочуд гарне і надзви-
чайно складне доросле життя. Ви стали студентами одного з найстаріших вузів дер-
жави, який має давні традиції, славетну історію та власну філософію буття, –
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 105 років
у системі вищої економічної освіти він посідає чільне місце, готуючи державних керів-
ників, спеціалістів-практиків для всіх галузей народного господарства,  урядовців, юри-
стів, наукових працівників. Багато серед них відомих і знаних людей не тільки на терені
Батьківщини, а й  за її межами.

Саме таким – здатним до розвитку, відкритим сучасним освітнім технологіям і вод-
ночас плекаючим добрі традиції і надбання свого минулого – бачив нинішній КНЕУ ще у
1906 році його засновник, професор історії Київського університету Св. Володимира
Митрофан Вікторович Довнар-Запольський. Минали роки. Вдосконалювалися форми і
методи підготовки фахівців, здатних мислити сучасно, далекоглядно, торувати шляхи у
майбутнє. Сьогодні Київський національний  економічний університет імені Вадима
Гетьмана — це провідний економічний вуз України, який, пам’ятаючи давні традиції, фор-
мує і відтворює власні викладацькі кадри, підтримує високий інтелектуальний потенціал,
вагомо впливає на економічний розвиток українського суспільства і реально прогнозує
своє майбутнє. У 2010 році Постановою Кабінету Міністрів України університет заслужено

набув статусу самоврядного (автономного) дослідницького університету, і це не лише визнання, але й новий імпульс і надалі
гідно забезпечувати майбутнім поколінням високий рівень освіти і виховання.

Тож, шановні першокурсники, з самого початку вам доведеться вчитися плідно та наполегливо працювати, щоб осягнути
весь масив знань, який вам пропонуватимуть у навчально-інформаційному просторі нашого університету. Насамперед, хочу
підкреслити: обов’язково потрібно вчитися  самостійно і постійно самовдосконалюватися, оскільки аудиторні заняття дають
лише частину того, що потрібно знати першокласному фахівцеві. І якщо ви прагнете стати дійсно спеціалістами висо-
кого класу, аби творити у рідній державі стабільну економіку, високу культуру, опікуватися державними і кор-
поративними інтересами на благо України, прийняти від старшого покоління естафету відповідальності
за долю держави і суспільства, Київський національний економічний університет не тільки
надасть вам сучасні знання з економіки, менеджменту, маркетингу, права, інформаційних
систем і технологій, а й забезпечить вам успіх у подальшій роботі, професійному зростан-
ні, особистому житті.

Також хочу  у всенародний День знань вшанувати і віддячити тим, завдяки кому забез-
печується ефективний навчальний процес у КНЕУ, хто присвятив своє життя нелегкій осві-
тянській справі: професорсько-викладацькому складу, працівникам усіх підрозділів, що
утворюють велику сучасну інфраструктуру університету.

Мої вітання батькам наших першокурсників, для яких цей день став святом справжньої
дорослості рідної дитини, ще однією сходинкою в її суспільному і громадянському зростанні.

Бажаю всім, причетним до сьогоднішнього яскравого і хвилюючого свята, нових здо-
бутків, творчої наснаги, широких освітніх горизонтів, плідної праці у сучасному
просторі економічної науки!

Зі святом вас!
Ректор, академік АПН України  Анатолій ПАВЛЕНКО

ÌîëÊÅÄ  ÌîëÊÅÄ  —— îñåðåäîê  ñ ò óäåí òñüêî ¿  íà óê è  îñåðåäîê  ñ ò óäåíòñ üêî ¿  í à óêè  

Шано в н і  п е рш о ку р с ни ки !Шан о в н і  п е рш о к у р сники !

З Днем Незалежності 
України!

З Днем Незалежності 
України!
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На прикінці трав ня в Бу дин ку профспілок Ук -
раїни відбу ла ся міжна род на кон фе ренція "Ук -
раїна на шля ху до євро пейської соціаль ної дер -
жа ви". Ор ганіза то ра ми кон фе ренції бу ли
Київський національ ний еко номічний універ си -
тет імені Ва ди ма Ге ть ма на (ка фе д ра євро -
пейської інте г рації та ка фе д ра уп равління пер -
со на лом та еко номіки праці), Фе де рація про -
фесійних спілок Ук раїни, Фонд імені Фрідріха
Ебер та в Ук раїні, Фун дація спри ян ня євро -
пейської інте г рації.

Кон фе ренція при свя че на над зви чай но ак ту -
альній темі, оскільки Ук раїна є соціаль ною, пра -
во вою і де мо кра тич ною дер жа вою, як за зна че -
но в Кон сти туції. Відкри ла кон фе ренцію ди рек -
тор Регіональ но го пред став ниц тва Фон ду
ім. Ф. Ебер та в Ук раїні та Біло русі Ур су ла
Кох�Ла угвітц.

Кон фе ренція бу ла пред став ле на трьо ма
сесіями. Пер шу сесію — "Соціаль на політи ка в
Ук раїні та ЄС" — очо лив Ва силь Ха ра (Го ло ва
Фе де рації профспілок Ук раїни, Го ло ва коміте ту
з пи тань соціаль ної політи ки та праці Вер хов ної
Ра ди Ук раїни). На сесії об го во рю ва ли ся такі
проб ле ми, як ба зові цінності та ха рак те ри с ти ки
євро пейської соціаль ної мо делі; відповіді Ук -
раїни та ЄС на су часні вик ли ки роз вит ку
соціаль ної мо делі. На сесії ви с ту пи ли: 

� Ва силь Ха ра, який за кли кав до не обхідності
прий нят тя за ко но п ро ек ту про соціаль ну дер жа -
ву. В. Ха ра на го ло сив, що по бу до ва євро -
пейської соціаль ної дер жа ви для Ук раїни є
особ ли во важ ли вим пи тан ням: "Стат тя 1 Кон -
сти туції Ук раїни ствер д жує, що Ук раїна є де мо -
кра тич ною, соціаль ною та пра во вою дер жа вою.
Од нак, не бу ло зроб ле но прак тич но жод но го
кро ку, щоб ре алізу ва ти цю кон сти туційну ви мо -
гу. На разі здійсню ють ся спро би втіли ти її у жит -
тя"; 

� Ака демік Ел ла Ліба но ва (ди рек тор Інсти ту -
ту де мо графії і соціаль них досліджень НАН Ук -
раїни) ви с ту пи ла з до повіддю "Суспільні мо -
дернізації в кон тексті су час них соціаль них вик -
ликів", де бу ла скон цен т ро ва на ува га на мо -
дернізації суспільства, дер жа ви і суспільних
відно син. Мо дернізація еко номіки не мож ли ва
без обґрун то ва них ма к ро еко номічних па ра -
метрів. Обґрун то ва на ма к ро еко номічна політи -
ка спри я ти ме ма к ро еко номічній стабільності,
що в свою чер гу при зве де до еко номічно го зро -
с тан ня (зни жен ня бідності в країні, підви щен ня
рівня якості жит тя, по до лан ня нерівності то що); 

� На та ля Іва но ва (Пред став ник Упов но ва же -
но го Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни) з
до повіддю "Соціаль на політи ка і пра ва лю ди ни",
де йшло ся про бідність і соціаль ну нерівність,
рівність пе ред за ко на ми.

Дру гу сесію — "Ста нов лен ня і роз ви ток
національ них си с тем соціаль но го за без пе чен -

ня: досвід ре алізації соціаль ної політи ки в
країнах ЄС" — очо лив Віктор Чу жи ков (Фун дація
спри ян ня євро пейської інте г рації, док тор еко -
номічних на ук, про фе сор ка фе д ри євро пейської
інте г рації КНЕУ ім. В. Ге ть ма на). На цій сесії об -
го во рю ва ли ся проб ле ми що до євро пейської
інте г рації і роз вит ку дер жа ви спільно го до б ро -
бу ту, шляхів роз вит ку соціаль них си с тем в
країнах ЦСЄ, соціальні цінності та їх транс фор -
мація, та пи тан ня що до спри ян ня євро пейської
інте г рації кон вер генції в сфері соціаль ної
політи ки. На сесії ви с ту пи ли: 

� Ма цей Жу ковські (про фе сор По знансько го
еко номічно го універ си те ту) з до повіддю "Нові
вик ли ки євро пейській соціальній мо делі та ре а -
гу ван ня на них ЄС та національ них дер жав", де
ак цен ту вав ува гу на но вих вик ли ках та орієнти -
рах на по бу до ву соціаль ної дер жа ви: вик лик
зай ня тості і без робіття; підви щен ня кон ку рен то -
с про мож ності і якості освіти; зміна кліма ту,
енер ге тичні пи тан ня та за оща джен ня енергії;
інно вації та інно ваційні роз роб ки; poverty / social
exclusion (бідність / соціаль не вик лю чен ня); 

� Ман фред Кер нер (Вільний універ си тет,
Берлін), який ак цен ту вав ува гу на проб ле мах
соціаль ної політи ки в країнах ЄС, зо к ре ма у
Німеч чині, за ко но давстві що до соціаль ної
політи ки.

Тре тю сесію — "Шлях Ук раїни до євро -
пейської соціаль ної дер жа ви" — очо лив 

Ана толій Ко лот (док тор еко -
номічних на ук, про фе сор ка -
фе д ри уп равління пер со на -
лом та еко номіки праці КНЕУ
ім. В. Ге ть ма на). На ній ува га
бу ла зо се ре дже на на мо делі
роз вит ку соціаль ної дер жа ви,
яка найбільше підхо дить для
Ук раїни; на ос нов них ха рак -

те ри с ти ках май бут ньої мо делі; на ко ре ляції
еко номіка-соціаль на політи ка; на впливі
євроінте г раційно го про це су на роз ви ток
соціаль ної політи ки в Ук раїні. На сесії ви с ту пи ли
з до повідя ми:

� Оле на Грішно ва (док тор еко номічних на ук,
про фе сор ка фе д ри уп равління пер со на лом та
еко номіки праці КНЕУ ім. В. Ге ть ма на), яка зо се -
ре ди ла свою ува гу на ре алізації соціаль ної
відповідаль ності усіх суб'єктів го с по да рю ван ня,
по чи на ю чи з дер жа ви; 

� Віталій Шиб ко (Го ло ва ко ор ди наційної ра ди
ВГО "Інсти тут де мо кратії та соціаль них про -
цесів"), який звер нув ува гу на обов'яз ки
соціаль но відповідаль них суб'єктів; 

� Оль га Новіко ва (завіду вач відділом еко -
номіки та проб лем соціаль ної
політи ки, док тор еко номічних на ук
Інсти ту ту еко номіки про мис ло вості
НАН Ук раїни), яка на го ло си ла на
не обхідності про ек ту За ко ну про
соціаль ну політи ку до 2015 ро ку, на
підго товці до ку мен ту "Соціаль ної
політи ки" або "Соціаль ної дер жа -
ви".

Та кож ува га бу ла приділе на
ство рен ню гро ма дянсько го сус-
пільства (профспілки, ор ганізації
ро бо то давців, політичні партії, не -
дер жавні ор ганізації) і соціальній
дер жаві. Об го во рю ва ли ся вплив
гро ма дянсько го суспільства на

соціаль ну політи ку дер жа ви, соціаль не парт нер -
ство чи соціаль ний діалог, кор по ра тив на
соціаль на відповідальність бізне су, ефек -
тивність участі струк тур гро ма дянсько го
суспільства в про це сах збли жен ня Ук раїни з ЄС.
Та кож на сесії ви с ту пи ли Гри горій Осо вий (За -
ступ ник го ло ви фе де рації профспілок), Мак сим
Ла ци ба (керівник про гра ми соціаль но го та еко -
номічно го роз вит ку Ук раїнсько го не за леж но го
цен т ру політич них досліджень, ре дак тор жур на -
лу "Гро ма дянське суспільство").

Ак тив ну участь в об го во ренні ак ту аль них
проб лем взя ли учас ни ки кон фе ренції з
Київсько го національ но го еко номічно го універ -
си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на, ка фе д ра євро -
пейської інте г рації та ка фе д ра уп равління пер -
со на лом та еко номіки праці.

Під час об го во рен ня проб лем за го с т рю ва -
ли ся ди с кусії на вко ло роз роб ки і впро ва джен ня
соціаль них стан дартів рівня і якості жит тя
відповідно до ви мог міжна род них пра во вих
норм, адап тації соціаль ної політи ки до стан -
дартів ЄС, за про ва джен ня на за ко но дав чо му
рівні відповідних за конів, дер жав них про грам,
рішень дер жав них ор ганів та ор ганів місце во го
са мо в ря ду ван ня що до соціаль ної політи ки, роз -
роб лен ня Соціаль но го ко дек су Ук раїни як ком -
плек су пра во вих за сад роз бу до ви соціаль ної
дер жа ви, роз вит ку гро ма дянсько го суспільства,
де мо кра ти зації уп равління, життєдіяль ності
гро ма дян. Але за ли ши ло ся пи тан ня: чи ста не
все�та ки в су час них умо вах роз вит ку Ук раїна
силь ною соціаль ною дер жа вою? 

Втім, го ло вни ми наслідка ми кон фе ренції є
на ступні: 

� роз ви ток ко о пе раційних зв'язків та по глиб -
лен ня праці між КНЕУ ім. В. Ге ть ма на та інши ми
ор ганізаціями гро ма дянсько го суспільства
(перш за все Фе де рацією про фесійних спілок
Ук раїни, Фон ду імені Фрідріха Ебер та в Ук раїні); 

� ух ва лен ня ре зо люції за роз ви ток соціаль ної
дер жа ви в Ук раїні; 

� ух ва лен ня впро ва джен ня соціаль них стан -
дартів жит тя відповідно до ви мог міжна род них
пра во вих норм;

� ух ва лен ня та підтрим ка про ек ту За ко ну про
соціаль ну політи ку до 2015 ро ку, та підго тов ки
до ку мен ту "Соціаль ної політи ки" або "Соціаль -
ної дер жа ви".

С. І. Тка лен ко, 
до цент ка фе д ри євро пейської інте г рації
Київсько го національ но го еко номічно го

універ си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на 

Україна Україна —— шлях дошлях до
європейської соціальноїєвропейської соціальної
державидержави

Ми і світ 

Комп'ютерні технології
Знач ною мірою підви щи ти якість нав -
чаль но го про це су у рам ках стра тегії
інно ваційно го роз вит ку універ си те ту
по кли ка не ак тив не ви ко ри с тан ня
ефектів анімації при підго товці су п ро во -
джу валь но го ілю с т ра тив но го ма теріалу
для про ве ден ня лекційних за нять.

Інфор маційні тех но логії все більш
ак тив но вхо дять у на ше по всяк ден не
жит тя. Все частіше вик ла дачі ви ко ри с -
то ву ють при про ве денні лекційних за -
нять муль ти медійну техніку, го ту ють
відповідні су п ро во джу вальні ма теріали
для на оч ної ілю с т рації. Од ним з на -
прямків удо с ко на лен ня та кої ро бо ти, підви щен ня її ефек тив ності є більш ши ро ке ви ко ри с тан ня анімаційних
ефектів при підго товці пре зен таційних ма теріалів.

З прак тич но го досвіду ро бо ти май же кож ний вик ла дач мо же на ве с ти при кла ди, ко ли сту ден ти, відтво -
рю ю чи у своїх кон спек тах ілю с т рації у виг ляді графіків, по чи на ють з пунк тир них ліній та інших дру го ряд них
еле ментів, тим са мим де мон стру ю чи не ро зуміння логіки по бу до ви ри сун ку, суті про це су, який він уна оч нює.
Подібне, як пра ви ло, трап ляється при ро боті з го то ви ми зо б ра жен ня ми у нав чальній книжці або на слайді.
Сту дент ча с то не має уяв лен ня, з чо го по чи на ти відтво рен ня ілю с т рації. Та ким чи ном відбу вається спот во -
рен ня  ро зуміння сту ден та ми логіки по бу до ви ілю с т ра тив но го ма теріалу, а ро бо та вик ла да ча на бу ває фор -
маль но го ха рак те ру і є свідчен ням не зацікав ле ності в от ри манні ви со ких ре зуль татів.

Зовсім іншою є си ту ація, ко ли лек тор біля до шки послідо вно на во дить ок ремі графіки, діаг ра ми, де мон -
стру ю чи логіку пев но го про це су, на при клад, протікан ня йо го у часі. Про те, ча си крей ди і мар ке ра у руці вик -
ла да ча по сту по во відтісня ють ся у нав чаль но му про цесі прак ти кою за сто су ван ня муль ти медійно го об лад нан -
ня. Це, без умов но, сприяє мож ли вості більш раціональ но роз поділя ти у часі зу сил ля вик ла да ча, по лег шу ва -
ти йо го пра цю, але од но час но ви ма гає і більш ре тель ної, кропіткої ро бо ти по підго товці потрібних пре зен -
таційних ма теріалів. У зв'яз ку з цим існує не без пе ка об ме жи ти ся  ста тич ни ми зо б ра жен ня ми графіків, схем.
При цьо му част ко во втра чається сенс "жи во го су п ро во ду" вик ла да чем ма теріалу лекції.

З ме тою вирішен ня за зна че ної проб ле ми та у відповідності до об ра ної універ си те том стра тегії інно ваційно -

го роз вит ку не обхідно за про ва ди ти прак ти -
ку більш ши ро ко го за сто су ван ня анімацій-
них ефектів при підго товці пре зен таційних
ма теріалів для лекційних за нять, а керівниц -
тву універ си те ту за про по ну ва ти вжи ти ком -
плекс за охо чу валь них за ходів з ме тою сти -
му лю ван ня вик ла дачів до здійснен ня
відповідної ро бо ти. Більше то го, відповід-
ність підго тов ле но го ілю с т ра тив но го ма -
теріалу пев ним кри теріям якості, на явність у
ньо му еле ментів анімації по винні слу гу ва ти
однією з умов от ри ман ня вик ла да чем муль -
ти медійно го об лад нан ня для про ве ден ня
за нять.

Не обхідні мож ли вості для по кра щен ня су п ро во джу валь них ілю с т рацій містять ся у до статній кількості
все ре дині  до ступ но го про грам но го за без пе чен ня (Microsoft Power Point). У ар се налі та ких за собів є не тільки
тра диційні прий о ми пред став лен ня на слайді потрібно го чер гу ван ня пунктів, які відтво рю ють пев ну
послідовність або до по ма га ють упо ряд ку ва ти, струк ту ру ва ти ма теріал. Слід ак тив но ви ко ри с то ву ва ти різно -
манітні анімаційні ефек ти під час по ка зу діаг рам і графіків, що де мон стру ва ло б сам про цес їх по бу до ви та
мож ливі зру шен ня, зміни на ри сун ку. І як що у пер шо му ви пад ку ми ли ше дуб люємо про цес по бу до ви ілю с т -
рації, то у дру го му — маємо унікаль ну мож ливість поз бу ти ся пев них не зруч но с тей, які ма ють місце та кож і у
пер шо му ви пад ку. Ідеть ся, на при клад, про не обхідність при би ран ня з ри сун ку ча с ти ни еле ментів, які по сту -
по во на гро ма джу ють ся та по чи на ють за ва жа ти по даль шо му вик ла ден ню ма теріалу.

Мож ли вості підго тов ки су час ної пре зен тації до зво ля ють "ожи ти" еле мен там ілю с т рацій: зру шу ва тись,
по вер та тись, зни ка ти, зміню ва ти розмір, колір для ак цен ту ван ня ува ги то що. У будь�яко му ви пад ку при та ко -
му пред став ленні ма теріал стає більш при ваб ли вим, ак тивізується йо го сприй нят тя і, як наслідок, він кра ще
за пам'ято вується, до по вню ю чись відповідни ми асоціаціями. Не в ос тан ню чер гу цим зав дя чуємо
анімаційним ефек там.

С. В. Куль бач ний,
до цент ка фе д ри ма к ро еко номіки та дер жав но го уп равління
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«ПЕРСПЕКТИВА»

Ось і здійсни лась ва ша за повітна мрія —
ви сту дент провідно го еко номічно го універ -
си те ту! Вітаємо вас з радісною подією! По -
пе ре ду на вас че кає най щас ливіша по ра
юності — сту дентські ро ки. Це період но вих
вра жень, та все ж по ста рай тесь поєдна ти
ціка ве з ко рис ним. На справді, пе ред ва ми,
як у казці, відкри ва ють ся сте жи ни для ви бо -
ру, і тільки ви мо же те об ра ти, в яко му на -
прям ку ру ха тись. Про що ж са ме вам слід
зна ти і пам'ята ти? За час нав чан ня ви маєте
виз на чи тись, в якій про фесійній сфері хо -
четь ся пра цю ва ти і роз ви ва тись, які ваші
про фесійні якості мож на роз ви ну ти і вдо с ко -
на ли ти. В на шо му універ си теті ви мо же те
всьо го цьо го до сяг ти, як що з са мо го по чат -
ку зай ме те ак тив ну по зицію: бу де те
сумлінно відвіду ва ти те о ре тичні і прак тичні
за нят тя, вчас но ви ко ну ва ти зав дан ня, а та -
кож приділя ти ме те ува гу за хо дам, що не
вхо дять до нав чаль но го пла ну. Се ред них
пре зен тації ком паній�ро бо то давців, тренін-
ги, бізнес�ігри, проф кон суль тації, дні
кар'єри та ба га то іншо го. Най к ра щим по рад -
ни ком для вас у вирішенні ви ще заз на че них
зав дань ста не ко ман да фахівців Цен т ру
"Пер спек ти ва".

Вже ба га то років у КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть -
ма на функціонує Центр зв'язків з ро бо то дав -
ця ми та спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню сту -
дентів "Пер спек ти ва", про йо го діяльність
зна ють і да ле ко за ме жа ми на шо го універ си -
те ту, ад же він до поміг не од но му сту ден ту чи
ви пуск ни ку знай ти своє місце на рин ку
праці. 

Ос нов ни ми на пря ма ми ро бо ти Цен т ру є:
нав чан ня, інфор му ван ня, кон так ти. От же,
пер ший з них — нав чан ня, цей на прям є клю -
чо вим, оскільки за без пе чує сту ден та знан -
ня ми та вміння ми що до пра виль но го скла -
дан ня ре зю ме, по ведінки під час співбесіди з
ро бо то дав цем та на дає інші по ра ди як най -
швид шо го вхо джен ня на ри нок праці. З цією
ме тою фахівці Цен т ру ор ганізо ву ють
тренінги з тех но логії са мостійно го по шу ку
ро бо ти. 

На ступ ний на прям — інфор му ван ня, для
яко го ви ко ри с то вується банк да них про ро -
бо то давців та ос новні на пря ми їх діяль ності,
сфор мо ва ний в Центрі. Крім цьо го, ак ту аль -
ним є на дан ня сту ден там інфор мації що до
мож ли во с тей ти м ча со во го пра цев ла ш ту -
ван ня про тя гом періоду нав чан ня, в літній і
зи мо вий періоди та на не по вний день. Ча с -
ти на інфор мації пред став ле на в бук ле тах,
пре зен таціях, періодич них ви дан нях. В опе -
ра тив но му ре жимі сту ден там на да ють ся по -
слу ги з проф кон суль ту ван ня, де мож на от -
ри ма ти до по мо гу в роз робці кар'єрно го пла -
ну, гра мот но го скла дан ня ре зю ме та ба га -
ть ох інших пи тань, які ви ни ка ють під час по -
шу ку ро бо ти. Постійно про во ди лись і очіку -
ють ся в най ближ чий час ряд пре зен тацій
відо мих ком паній.

Ок ре мо слід виділи ти  "День кар'єри".
Йо го про ве ден ня є тра диційним для на шо го
універ си те ту. Цьо го ро ку він відбу в ся вже
всьо ме. Йо го зна чен ня важ ко пе ре оціни ти,
ад же сту ден ти та їхні май бутні ро бо то давці
от ри му ють мож ливість спілку ван ня на пря му,
без по се ред ників. Зацікав леність ро бо то -
давців у та ких зустрічах по яс нюється мож -
ливістю за лу чен ня сту дентів не тільки на ста -
жу ван ня, але й пра цев ла ш ту ван ня най к ра -
щих на постійній ос нові. День кар'єри про хо -
дить, як пра ви ло, в кінці квітня, участь мо -
жуть  взя ти всі охочі.

Один з пріори тет них на прямків ро бо ти
Цен т ру — це по слу ги з пра цев ла ш ту ван ня.
Як що в сту ден та є ба жан ня пра цев ла ш ту ва -
тись, то йо му не обхідно завіта ти до Цен т ру
"Пер спек ти ва", за по вни ти реєстраційну ан -

ке ту, а кваліфіко вані фахів-
ці на да дуть всю інфор -
мацію по ва кансіях. Крім
то го, найбільш ак ту альні
ва кансії що ден но розміщу -
ють ся на стен дах Цен т ру.
Ва кансії для кож ної кон -
крет ної спеціаль ності роз-
міщу ють ся без по се ред ньо
на стен дах в кор пу сах по
фа куль те тах. На відміну від
тих ва кансій, які про сто
мож на знай ти в Інтер неті,
на ша інфор мація
підкріпле на по пе ред ньою
зго дою ро бо то дав ця прий -
ня ти на ро бо ту са ме сту -
ден та, вра ху ва ти йо го по -
тре бу у гнуч ко му графіку ро бо ти. 

На всіх стен дах Цен т ру "Пер спек ти ва" є
інфор мація про ро бо ту сай ту. Він пра цює
віднос но не дав но. Наш ко лек тив на ма -
гається йо го зро би ти ціка вим як для сту -
дентів, так і для ро бо то давців. Для всіх сьо -
годні на ба га то простіше слідку ва ти за
подіями з до по мо гою Інтер не ту. На сайті
мож на знай ти ціка ву інфор мацію про всі на -
пря ми ро бо ти Цен т ру, про ак ту альні ва кансії,
за реєстру ва тись сту ден там та ро бо то дав -
цям, ско ри с та тись по ра да ми та пси хо -
логічни ми те с та ми. Для сту дентів це дає
мож ливість пе ре гля ну ти ак ту альні ва кансії,
які онов лю ють ся що ден но, а та кож от ри ма ти
інфор мацію про за хо ди, які про во дить
Центр. Та кож після реєстрації на сайті ав то -
ма тич но мож на от ри му ва ти роз сил ку на
елек трон ну по шту за леж но від ру б ри ки, яку
об ра ли. Ад ре са сай ту: www.kneu�job.com.ua

Знач на ува га приділяється співпраці з
ро бо то дав ця ми, що дає змо гу сту ден там
роз ши ри ти свої мож ли вості пра цев ла ш ту -
ван ня. При цьо му ак цен тується ува га на
мож ли вості для сту дентів про хо ди ти пе ред -
дип лом ну прак ти ку. До то го ж, ро бо то давці
охо че по го джу ють ся про во ди ти співбесіди зі
сту ден та ми навіть без на яв ності дип ло му
про ви щу освіту, оскільки ба га то з них ста -
ють по вноцінни ми працівни ка ми. На сьо -
годні в нас за яв ле на ве ли ка кількість ва -
кансій як для еко номічних, так і юри дич них
спеціаль но с тей, що свідчить про ба жан ня
ро бо то давців ма ти за працівників сту дентів
на шо го нав чаль но го за кла ду, а відтак, про
ви со кий рівень їхньої те о ре тич ної і прак тич -
ної підго тов ки. От же, для сту дентів ство ре но
ба га то мож ли во с тей про фесійно го роз вит -
ку, слід ли ше цим ско ри с та тись, а універ си -
тет бу де тільки цьо му спри я ти.

Ко лек тив Цен т ру зв'язків з ро бо то дав ця -
ми та спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню сту -
дентів "Пер спек ти ва" має на меті до по мог ти

сту ден там зро зуміти з пер -
ших років нав чан ня усі вик -
ли ки, які пе ред ни ми по ста -
вить ри нок праці, а це не го -
товність ро бо то дав ця бра -
ти на ро бо ту ви пуск ни ка
ВНЗ без досвіду ро бо ти і
прак тич них на виків. За зви -
чай такі сту ден ти як що й
пра цев ла ш то ву ють ся, то
не зав жди на по са ди з ви -
со кою оп ла тою. Іншим при -
кла дом є не ба жан ня ро бо -
то давців пе ре нав ча ти ви -
пуск ників, то му сту ден там
вар то по ду ма ти про ста жу -
ван ня на прак тиці па ра -

лель но з нав чан ням в універ си теті. Слід зро -
зуміти, що знан ня і досвід — це ос нов на умо -
ва ва шої кон ку рен то с про мож ності на рин ку
праці.

Ос новні ре ко мен дації відповідно до
кур су нав чан ня:

1—3 курс:
� Оцініть на вко лиш ню об ста нов ку. Що

мається на увазі? Чи по до ба ють ся вам ті
пред ме ти, які ви вив чаєте? Чи співвідно сить -
ся про гра ма нав чан ня з прак тич ни ми знан -
ня ми, не обхідни ми вам для успішної ро бо -
ти? Інфор мацію про не обхідні знан ня ви мо -
же те діста ти, спілку ю чись з вик ла да ча ми,
ро ди ча ми, дру зя ми або чи та ю чи про фесійні
ви дан ня, при свя чені об раній про фесії. 

� Пам'ятай те про те, що за раз вам до -
ступні Інтер нет, бібліот еки, пре са, кни ги —
ви ко ри с то вуй те все це для са мов до с ко на -
лен ня, оскільки ау ди торні за нят тя да ють ли -
ше ча с ти ну то го, що по ви нен зна ти фахівець
ви со ко го кла су.

� Бу де не зай вим прид ба ти збірник по са -
до вих інструкцій, у яко му бу дуть ок рес лені
ос но во по ложні знан ня і на вич ки, які слід опа -
ну ва ти, щоб ма ти мож ливість пре тен ду ва ти
на об ра ну по са ду. Ви т ра ти на літе ра ту ру
окуп лять се бе вже у пер шу ста жерську за -
робітну пла ту.

До речі, про ста жу ван ня і прак ти ку. Чим
раніше ви поч не те го ту ва ти ся до про хо джен -
ня прак ти ки, тим мен ше проб лем у вас ви -
ник не у май бут ньо му. 

Спо чат ку не обхідно з'ясу ва ти, де бу де
про хо ди ти прак ти ка. Інфор мацію про те, як
про хо ди ла прак ти ка на ва шо му фа куль теті
торік ви мо же те одер жа ти у од но кур сників,
ва ших вик ла дачів у де ка наті. Вар то пам'ята -
ти, що сьо годні ряд ве ли ких вітчиз ня них і
міжна род них ком паній за про шу ють сту -
дентів на ста жу ван ня з мож ливістю по даль -
шо го пра цев ла ш ту ван ня.

Інфор мацію про мож ливі місця ста жу ван -
ня ви мо же те знай ти на сай тах цих ком паній
чи на спеціалізо ва них сай тах, при свя че них
мо лодіжно му пра цев ла ш ту ван ню і кар'єрі.
Май те на увазі, ці ве ликі міжна родні ком панії
про по ну ють гарні пер спек ти ви кар'єрно го
зро с тан ня і ви со ку за робітну пла ту, то му во -
ни мо жуть собі до зво ли ти про во ди ти кон -
курс на про хо джен ня прак ти ки. Інак ше ка жу -
чи, во ни за про шу ють на прак ти ку кра щих із
кра щих, а щоб ста ти кра щим, слід го ту ва ти -
ся за зда легідь. 

Як що ви успішно впо раєте ся з усіма кон -
кур са ми й те с ту ван ня ми та по тра пи те в та ку
ком панію, то по даль ший шлях служ бо ви ми
схо да ми для вас істот но спро с тить ся. На -
явність у вас до ку мен та про про хо джен ня
прак ти ки у провідній ком панії — це ва ша пе -
ре пуст ка у світ цих ком паній під час пра цев -
ла ш ту ван ня після закінчен ня ВНЗ.

4—5 курс:
� От же, ви сту дент стар ших курсів. Ще

раз порівняй те ті відо мості, які Ви зібра ли
при вступі до ВНЗ із сьо годнішньою си ту -
ацією: які нові ком панії з'яви ли ся, які збан -
кру ту ва ли, які тен денції пе ре ва жа ють на
рин ку праці, які фахівці потрібні, який се -
редній рівень за робітної пла ти цих фахівців?
Про аналізуй те на яв ну інфор мацію, зробіть
вис нов ки і ско ре гуй те власні пла ни відповід-
но до но вих да них.

� На чет вер то му курсі мож на по ду ма ти
про підробіток у вільний від нав чан ня час.
Пра цю ю чи, ви ма ти ме те мож ливість
порівня ти здо буті у ВНЗ знан ня з ре аль ною
прак ти кою, виз на чи тись зі спе цифікою ва -
шої ро бо ти. Без пе реч но, пи тань бу де ба га -
то, та їх кількість бу де збільшу ва ти ся про -
порційно по кла деній на вас відповідаль -
ності. По ки ви сту дент, ви маєте пра во на по -
мил ку, вас мо жуть по сва ри ти, але в
будь�яко му разі за ва ми бу дуть на гля да ти, і
по мил ка на вряд чи бу де над то серйоз ною.
Ско ри с тай те ся з на го ди здо бу ти досвід без
особ ли вих втрат для се бе і своєї кар'єри. 

� У про цесі ро бо ти ви яв ляй те інте рес до
то го, як пра цює ком панія. Чим більше ви бу -
де те зна ти, тим кра ще. Слідкуй те за тим, що
відбу вається в га лузі у ціло му. Спро буй те от -
ри ма ти до ступ до спеціалізо ва них ви дань,
при свя че них діяль ності ва шої ком панії,
уваж но вив чай те їх. 

� П'ятий курс — ви про хо ди те прак ти ку.
Те пер про аналізуй те власні відчут тя в про -
цесі її про хо джен ня. Уявіть, те, що за раз вва -
жається прак ти кою, че рез кілька років ста не
ва шим постійним місцем ро бо ти. Поміркуй -
те над цим...

� От же, після одер жан ня дип ло ма ви по -
винні чітко зна ти, що яв ляє со бою ва ша май -
бут ня про фесія, які бу дуть ваші функціональ-
ні обов'яз ки на май бут ньо му ро бо чо му місці,
які ком панії найбільш пер спек тивні для пра -
цев ла ш ту ван ня. 

Далі, на по чат ку тру до вої діяль ності,
маєте кілька на прямів для про фесійно го
роз вит ку. Бу ло б не по га но, аби ва шим пер -
ши м місцем ро бо ти бу ла ве ли ка ком панія.
Там більше мож ли во с тей для про су ван ня у
кар'єрі, є умо ви для про хо джен ня курсів
підви щен ня кваліфікації, тренінгів і семінарів
(як пра ви ло, без ко ш тов них). Вод но час ви
здо бу ваєте досвід ро бо ти у ко манді, що та -
кож є ду же важ ли вим, і гар ний досвід ро бо ти
у провідно му бізнесі.

До рогі друзі, завітай те до Цен т ру
"Пер спек ти ва" у перші ж дні нав чан ня,

зробімо ваші перші кро ки 
у пра цев ла ш ту ванні ра зом. 

Ба жаємо про фесійних успіхів!

Твоя кар’єра

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ СТУДЕНТУ ПРОЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ СТУДЕНТУ ПРО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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Літній на уко вий семінар "По гляд на аме -
ри канську еко номіку" бу ло ор ганізо ва но
як про дов жен ня
Про гра ми імені
Фул брай та в Ук -
раїні за спри ян -
ням Інсти ту ту
ви щої освіти
КНЕУ на базі уні-
вер си те ту Ред -
лендс, од но го з
н а й  с т а р і ш и х
у н і в е р  с и  т е т і в
Каліфорнії.

В рам ках про -
гра ми пе ре бу ван ня
сту ден ти та вик ла -
дачі КНЕУ взя ли
участь у про ве -
денні:

� інте рак тив них
лекцій, про ве де них
п р о  ф е  с о  р а  м и
Бізнес Шко ли Уні-
вер си те ту Ред -
лендс Д. Гро ше -
ком, К. Ро бер тсом,
Д. Рас ба ном, Г. Ау то ном, С. То са ром та 
М. Перрі, на ак ту альні те ми: "Особ ли вості
роз вит ку дер жав но го та при ват но го сек -
торів аме ри канської еко номіки", "За ко но -
дав ча ба за аме ри канської еко номіки", "Ре -
гу лю ван ня аме ри канської еко номіки",
"Зовнішня політи ка Спо лу че них Штатів у
Європі", "Особ ли вості міжна род ної торгі-
вель ної та інве с тиційної політи ки Спо лу че -
них Штатів", "Банківська та фінан со ва си с -
те ма Спо лу че них Штатів", "Мар ке тинг у
Спо лу че них Шта тах";

� май стер�класів, та ких як "Вик ли ки роз -
вит ку си с те ми ви щої освіти Спо лу че них
Штатів", про ве де но го про рек то ром Універ -
си те ту Ред лендс, про фе со ром Д. Фай том,
та прак тич но го май стер�кла су з новітніх

тех но логій, про ве де но го у комп'ютер но му
центрі  універ си те ту інструк то ром К. Вал -

кер;
� на уко вої сту дентської

кон фе ренції "Фор му ван ня
кон ку рен то с про мож ної еко -
номіки в умо вах кри зи", де
зро би ли такі до повіді: "Ре гу -
лю ван ня світо во го рин ку де -
ри ва тивів в пост кри зо вий
період 2008�2009 років" (На -
талія Ліпіхіна), "Країни БРІК в
гло баль но му кон ку рент но му
се ре до вищі" (Іри на Бу -
товська та  Кон стан тин Ва -
сюк), "Су часні тен денції
міжна род ної еко номічної
інте г рації" (Вла дис лав Ко -
ноп ля ний та Сергій Мізин),

"Країни�інно ва то ри в гло баль но му кон ку -
рен то с про мож но му се ре до вищі" (Іван Яре -
м чук), "Кон ку рентні стра тегії країн ядер но -
го пу лу" (Станіслав Ри ба чук), "Роз ви ток
аль тер на тив них дже рел енергії" (Да ри на
Хо мен ко), "Особ ли вості роз вит ку країн Ве -
ли кої Вісімки" (Аліна Дідик), "Злит тя та по -

гли нан ня в міжна род но му бізнесі (на при -
кладі фар ма це в тич ної га лузі)" (Оль га Ро ма -
нюк), "Міжна род на кон ку рен то с про -

можність універ си тетів світо во го
кла су" (Яна Чу мак), "Кор по ра тив на
соціаль на відповідальність бізне су
в інфор маційно�ко муніка тив но му
сек торі" (Оль га Куль банська),
"Співпра ця Ук раїни з міжна род ни -
ми фінан со ви ми ор ганізаціями"
(Да ри на Си до рен ко), "Роз ви ток
елек трон ної торгівлі в умо вах гло -
балізації інтер нет�про сто ру" (Оль га

Сте цен ко), "Транс національні кор по рації  в
гло бальній еко номіці" (Аріна Скрип ка та Ва -
лерія Скрип ка);

� прак тич но го тренінгу на базі
Каліфорнійсько го ме та лургійно го комбіна -
ту, де під час зустрічі з віце�ди рек то ром та
ек с курсії по те ри торії підприємства оз най о -
ми лись з особ ли во с тя ми роз вит ку індустрії
під час кри зи; 

� різно манітної куль тур ної про гра ми:
свят ку ванні Дня Не за леж ності США, візиті
до од но го з най ба гатіших му зеїв світу — му -
зею ім. Гетті, Дісней�Лен ду, кіно с тудії
Юнівер сал Пікчерс, Голіву ду, національ но -
го пар ку "Джо шуа трі", бей сболь но го мат чу
та ба га тьох інших за ходів;

� фіна льно го інте рак тив но го ко локвіуму,
про тя гом яко го учас ни ки семіна ру от ри ма -
ли сер тифіка ти. 

Вик ла дачі та сту ден ти КНЕУ вис лов лю -
ють щи ру под яку всім ор ганіза то рам
Літньо го на уко во го семіна ру, осо би с то
про фе со ру Гро ше ку, за чу до ве про ве ден ня
всіх на уко вих, ме то дич них, прак тич них та
куль тур них за ходів та сподіва ють ся на по -
глиб лен ня співпраці між КНЕУ та Універ си -
те том Ред лендс.

Оргкомітет семінару

Ми і світ

УСПІХ КНЕ УВЦІВ У КАЛІФОРНІЇУСПІХ КНЕ УВЦІВ У КАЛІФОРНІЇ

— Універ си тет Ред лендс прий мав ук -
раїнську де ле гацію, та не що дав но бу ла
про ве де на сту дентська кон фе ренція. Що
Ви мо же те ска за ти про рівень про ве ден ня
та підго тов ки учас ників кон фе ренції?

— Це бу ли дійсно ду же до бре підго тов -
лені пре зен тації на до стат ньо цікаві те ми,
які тур бу ють міжна род не то ва ри с т во. Сту -
ден ти ду же до бре обізнані в тих пи тан нях,
про які го во ри ли. І так вва жаю не ли ше я,
але й інші про фе со ри, які бу ли при сутні.
Кон фе ренція бу ла про ве де на на та ко му ж
ви со ко му рівні, як і інші кон фе ренції, які
відбу ва ють ся в Спо лу че них Шта тах. Од нак
моєю по ра дою є те, що все ж та ки слід бу ти
більш кри тич ним, ко ли аналізуєш інфор -
мацію, та висвітлю ва ти не ли ше по зи тивні,
а й не га тивні сто ро ни, слід більше ува ги

звер ну ти на пе ре шко ди в то му чи іншо му
пи танні.

— Які на ва шу дум ку най е фек тивніші
шля хи міжна род но го обміну досвідом?

— На справді, такі літні семіна ри/про -
гра ми обміну є ду же ефек тив ни ми. На ступ -
но го ро ку ми та кож ду маємо про те, щоб
ор ганізу ва ти щось подібне, але вже за про -
си ти не ли ше сту дентів з Ук раїни, а й з
інших країн світу. 

— Чи бу ло важ ко для Вас ор ганізу ва ти
та кий літній семінар?

— Я вже зай ма в ся ор ганізацією
декількох за кор дон них по до ро жей для сту -
дентів Універ си те ту Ред лендс до Євро пи та
Азії, то му підго тов ка про гра ми для ук -
раїнських сту дентів бу ла вже звич ною для
ме не річчю.

— Чи є Ук раїна кон ку рен то с про мож ною
країною в наш час, та чи є шан си на по кра -
щен ня ста но ви ща?

— Кон ку рен то с про можність є ре зуль та -
том низ ки фак торів, вклю ча ю чи роз ви не ну
інфра с т рук ту ру, про зо ру бізнес прак ти ку,
стабільне еко номічне се ре до ви ще та ефек -
тив ний уряд. Кож на країна має шанс на по -
кра щен ня си ту ації,  а, от же, Ук раїні про сто
тре ба втіли ти в жит тя певні ре фор ми.

— Чи не мог ли б Ви поділи ти ся своїми
вра жен ня ми від ук раїнських сту дентів та
нав чаль но го про це су за га лом. Чи є якість
особ ли вості, які не при та манні США у цьо -
му пи танні?

— Як що порівню ва ти ук раїнських та
аме ри канських сту дентів, то, на мій по гляд,
ук раїнські сту ден ти більш уважні під час
лекцій, во ни зав жди кон спек ту ють лекції,
уваж но слу ха ють лек то ра. Вза галі, я
помітив, що сту ден ти, які бе руть участь у
подібних інтер національ них про гра мах (я
маю на увазі сту дентів не тільки з Ук раїни,
але й з інших країн), ма ють ду же ви со кий
рівень знань та ду же зацікав лені в нав чанні.
До речі, що я і мо жу ска за ти про на шу гру пу
з Ук раїни. Во ни дійсно ду же зацікав лені в
нав чанні.

— Вос ени ми ну ло го ро ку Ви чи та ли
лекції в КНЕУ і ба чи ли наш нав чаль ний про -
цес. Що Вам спо до ба ло ся, а що, на Ваш
по гляд, мож на бу ло б зміни ти?

— Я вва жаю, що КНЕУ має роз ви не ну
інфра с т рук ту ру та сту дентів, які пра гнуть нав -
ча ти ся. Я б ду же ра див універ си те ту ще
більше ви хо ди ти на міжна род ний рівень. Я
маю на увазі не тільки кон фе ренції в ме жах
Києва чи всієї Ук раїни, а по всьо му світу. На -
при клад, ціллю семіна ру в Універ си теті Ред -
лендс цьо го літа бу ло здійснен ня не ве ли ких
кроків на шля ху до інте г рації ук раїнських сту -
дентів до міжна род но го от очен ня.

— Які, на Ва шу дум ку, існу ють пе ре ва ги
та не доліки міжна род них про грам обміну
між сту ден та ми?

— Вза галі, я не ба чу ніяких не га тив них
ас пектів в ме жах цих про грам. Пе ре ваг ба -
га то, і їх мож на бу ло по ба чи ти про тя гом
візи ту ук раїнських сту дентів до Каліфорнії.
Сту ден ти жи ли та нав ча ли ся в ме жах іншої
куль ту ри та ма ли шанс порівня ти стиль жит -
тя та нав чан ня в Ук раїні та США. Це я вва -
жаю ве ли кою пе ре ва гою.

— Ми знаємо, що Ви про фесіонал своєї
спра ви і цьо го до би ти ся ду же важ ко,
скажіть, будь�ла с ка, чи є у Вас влас ний се -
к рет успіху?

— На пев но, це про сто на со ло джу ва ти ся
від ро бо ти, яку ти для се бе об рав.

Інтерв'ю підго ту ва ли: Іри на Бу товська,
На талія Ліпіхіна,

студентки 4�го курсу МЕіМ

Çàö³êàâëåí³ñòü, óâàæí³ñòü, ñòàðàíí³ñòü —Çàö³êàâëåí³ñòü, óâàæí³ñòü, ñòàðàíí³ñòü —
ÿêîñò³ óêðà¿íñüêîãî ñòóäåíòàÿêîñò³ óêðà¿íñüêîãî ñòóäåíòà

Інтерв'ю з про фе со ром Дже раль дом Гро ше ком, 
про фе со ром Бізнес Шко ли Універ си те ту Ред лендс, Каліфорнія
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Свідчення очевидця

Щоденник літнього на уко вого семінару Щоденник літнього на уко вого семінару 
"По гляд на аме ри канську еко номіку" "По гляд на аме ри канську еко номіку" 

на базі універ си те ту Ред лендс, Каліфорнія (03.07�18.07.2011)на базі універ си те ту Ред лендс, Каліфорнія (03.07�18.07.2011)
05.07. В універ си теті Ред лендс (Каліфорнія, США) відбу ла ся міжна род -

на на уко ва сту дентська кон фе ренція "Еко номічні вик ли ки гло баль но го
суспільства", в якій взя ли участь сту ден ти КНЕУ та на уковці провідних
універ си тетів Аме ри ки і Євро пи. Се ред про фе сорів бу ли при сутні: Маріан
Рейф та То мас До мон кос (Еко номічний Універ си тет, Бра тис ла ва), Террі
Ковіль (Еко номічний Універ си тет, Па риж), Джим Спрі та Моніка Перрі
(Універ си тет Ред лендс, США). 

Досліджен ня сту дентів бу ли на уко во обґрун то ва ни ми та змістов ни ми.
Учас ни ки кон фе ренції да ва ли ви черпні відповіді на за пи тан ня по важ них ек -
с пертів, які в свою чер гу відміти ли ви со кий рівень про фесійної підго тов ки і
на уко вих досліджень сту дентів КНЕУ. Вра хо ву ю чи ре ко мен дації про фе -
сорів, сту ден ти КНЕУ про дов жать досліджен ня та удо с ко на лять власні ро -
бо ти на ос нові на уко вої ба зи універ си те ту Ред лендс. 

Кон фе ренція да ла змо гу пе ре гля ну ти гло бальні проб ле ми суспільства в
еко номічній сфері та відкри ти нові шля хи удо с ко на лен ня та співробітниц тва
Ук раїни на міжна родній арені.

Да ри на Хо мен ко, сту дент ка 3�го кур су МЕіМ

06.07. Cту ден ти КНЕУ ма ли змо гу бу ти
при сутніми на лекції Кіда Ро берт са, про фе со -
ра універ си те ту Ред лендс, який оз най о мив
при сутніх із пра во ви ми ас пек та ми функціону -
ван ня  аме ри кансько го суспільства.

Про тя гом лекції бу ли зга дані ос новні дже -
ре ла пра во суд дя США — фе де ральні дже ре ла
(Кон сти туція США, фе де ральні ста ту ти,
міжна род не пра во та ін.), Аме ри канський Кон -
грес, дер жавні дже ре ла (ста ту ти штатів,
адміністра тивні агент ства, місцеві на ка зи то -
що).

Окрім цьо го, Кід Ро бертс та кож провів
порівняль ну ха рак те ри с ти ку струк ту ри ук -
раїнсько го та аме ри кансько го урядів. Сту ден -
ти ра зом із про фе со ром досліди ли відмінності у цих
двох си с те мах, їх особ ли вості, пе ре ва ги та не доліки.

Ве ли кий інте рес зі сто ро ни сту дентів вик ли ка ла те -
ма інте лек ту аль ної влас ності у кон тексті аме ри кансько -
го юри дич но го пра ва. У цій ча с тині лекції роз г ля да ли ся
юри дичні пра ва на вит во ри ми с тец тва, літе ра турні та
му зичні тво ри та їх реєстрації у відповідних інсти туціях.
Кід Ро бертс роз крив усі ас пек ти цієї сфе ри, навівши
безліч ціка вих при кладів прак тич но го за сто су ван ня усіх
зга да них прин ципів ро бо ти. Пи тан ня копірай ту вик ли ка -

ли ве ли ку кількість за пи тань у при сутніх. Про фе сор із
радістю за до воль нив їх цікавість, відповіда ю чи на усі оз -
ву чені за пи тан ня.

За га лом лекція Кіда Ро берт са вик ли ка ла безліч об -
го во рень се ред сту дентів КНЕУ не тільки в ау ди торії, а й
після сво го за вер шен ня. Про фе сор та сту ден ти от ри ма -
ли за до во лен ня від плідної співпраці та кон струк тив но го
об го во рен ня та ких важ ли вих пи тань.

Да ри на Си до рен ко, сту дент ка 3�го кур су МЕіМ 

07.07. На ступ ною те мою лекції бу ла "Бізнес в си с темі ви щої освіти
США", яку про чи тав про фе сор Девід Файт. Бу ли вик ла дені ос новні ха рак те -
ри с ти ки си с те ми ви щої освіти Спо лу че них Штатів Аме ри ки, яка,  на відміну
від си с тем інших країн, не ке рується чи фінан сується цен т раль ни ми ор га на -
ми вла ди. Більшість універ си тетів є не при бут ко ви ми при ват ни ми ви щи ми
освітніми за кла да ми. Та ким чи ном  кон ку ренція за фінан су ван ня на уко вих
досліджень, особ ли во фе де раль ни ми ор га на ми, є виз на чаль ним фак том
на уко во го жит тя  в
Спо лу че них Шта тах
Аме ри ки. Крім то го,
бу ло відміче но, що
згідно з міжна род ним
рей тин гом QS в США
зна хо дять ся перші 5
універ си тетів світо -
во го кла су. Та ким чи -
ном, спо с терігається
ви со ка кон цен т рація
і н т е  л е к  т у  а л ь  н о  г о
капіта лу в країні. 

Яна Чу мак, сту дент ка 3�го кур су МЕіМ

09.07. Зран ку гру па КНЕУ ви -
ру ши ла на ден ну за хоп лю ю чу по -
до рож. Спо чат ку ми відвіда ли
національ ний парк Joshua Tree
National Park, який пред став ляє
со бою пу с те лю та ціка вий тим, що
тільки тут ро с туть не зви чайні де -
ре ва Джо шуа. Ди во вижні пей зажі
Ве ли ко го каліфорнійсько го роз ло -
му Сан�Ан д ре ас спра ви ли не за -
бутнє вра жен ня на всіх членів гру -
пи.

Пе рет нув ши гірський пе ре вал,
ми опи ни ли ся на бе резі ма ль ов ни чо го озе ра Big Bear, при ро да яко го роз -
кри ла усю кон т растність аме ри канських кліма тич них зон.

11.07. Гру па відвіда ла
ви с туп хо ру міста Лос�Ан д же-
лес. Слу ха ю чи чу дові пісні у
бли с ку чо му ви ко нанні, ми
дізна ли ся більше не тільки
про куль ту ру та мен -
тальність аме ри канців, а та -
кож про жит тя аф ри канських
на род но с тей та емігрантів.

Тож ми по ри ну ли в ат мо -
сфе ру над зви чай но го спо -
кою та гар монії, на со ло джу -
ю чись свіжим повітрям та
чу до вою ек зо тич ною при ро -
дою.

12.07. Ко ролівство
Діснея, дер жа ва ди тя чих
мрій, роз кри ла для сту -
дентів та вик ла дачів
КНЕУ свої двері. Як тільки
ми зай шли, всі од ра зу
відчу ли чарівність цьо го
по�справжньо му до б ро -
го, на по вне но го каз кою,

зда ва ло ся б, ма лень ко го міста.
Ко ли ми увійшли, нас зустрів чарівною посмішкою

го ло вний ге рой Імперії Дісней, улюб ле нець усіх до рос -
лих та дітей — Міккі Ма ус.

На го ловній алеї нас привітав сам за снов ник Уолт
Дісней.

Ми навіть не очіку ва ли, що на нас че ка ють не за бутні
при го ди з Індіаною Джон сом, ве се ла по до рож з Піра та -
ми Ка рибсько го мо ря, мож ливість по бу ва ти у май бут -
ньо му, взя ти участь у зо ря них війнах, завіта ти на чай до
Аліси в Країні Чу дес. Та кож не змог ли не відвіда ти кла -

сичні аме ри канські
гірки.

Зго дом відвіду -
вачів пар ку роз ваг
за про си ли на пе ре -
гляд каз ко вої феєрії —
па рад всесвітньові-
до мих ге роїв муль-
тфільмів та кіно. І
за вер ши лось усе це
дійство каз ко вим
са лю том з го ло вно -
го зам ку Діснея,
про то ти пом яко го,
до речі, є слав -
нозвісний Ной -
ш в а н  ш т а й н .
Каліфорнійський Дійсней ленд став місцем здійснен ня
усіх на ших за повітних мрій. Ця каз ка на зав жди за ли -
шить ся у на ших сер цях.

10.07. Гру па сту дентів та
вик ла дачів КНЕУ відвіда ла
бей сболь ну гру між Los
Angeles Angels та Seattle
Mariners. Унікальність цієї
події по ля гає в то му, що всі
сту ден ти от ри ма ли но вий
досвід та прой ня ли ся ча с ти -
ною аме ри канської спор тив -
ної куль ту ри. 

Хо ча бей сбол є до сить по -
пу ляр ним ви дом спор ту в
США, більшість лю дей при хо -
дять про сто відпо чи ти,

поспілку ва ти ся з дру зя ми, ску ш ту ва ти "junk food". Приємним сюр п ри зом ста ло те, що місце ва ко ман да здо бу ла
впев не ну пе ре мо гу.

08.07. Гру па сту дентів та вик ла дачів КНЕУ відвіда ла
один з найбільш кон ку рен то с про мож них за водів у світі
по ви го тов лен ню ви робів зі сталі Califonia Steel
Industries (CSI), який, до речі, був май дан чи ком для зйо -
мок всесвітньовідо мих кінофільмів: "Терміна тор 2",
"Залізна лю ди на", "Місія нездійснен на 3". Віце�пре зи -
дент ком панії в сфері фінансів та адміністру ван ня Брет
Гу ге по знай о мив сту дентів як з ви роб ни чою, так і з

фінан со вою діяль-
ністю ком панії, роз -
повів про особ ли -
вості рин ку, ос нов -
них кон ку рентів
фірми та її внутріш-
ню політи ку.

CSI мо же бу ти
гідним при кла -
дом для наслі-
ду ван ня в
сфері кор по -
ра тив ної соціаль ної відповідаль ності, то му що во -
на, зав дя ки впро ва джен ню інно вацій, здійснює ви -
роб ниц тво з мінімаль но мож ли вою шко дою для на -
вко лиш ньо го се ре до ви ща та за без пе чує гідні умо -
ви праці та відпо чин ку для працівників ком панії.
Над зви чай но ве ли ка ува га та кож приділяється
без печ ним умо вам праці, мож ли вості кар'єрно го
ро с ту, постійно му нав чан ню.

Оль га Куль банська, сту дент ка 3�го кур су
МЕіМ 
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

Ціка во, хто мо же на зва ти точ ну
кількість лю дей, у яких у біог рафії є ря док:
"Ви щої освіти на бу вав у..." — і далі на зва в
будь�яко му варіанті (Київський ко -
мерційний інсти тут, Київський інсти тут
на род но го го с по дар ства, Київський
фінан со во�еко номічний інсти тут, КІНГ,
КДЕУ, КНЕУ...) за сто п'ять років існу ван ня
на шо го універ си те ту? Мо же, дасть
відповідь ста ти с ти ка, яка знає все?..

А хто знає, як повністю скла ли ся�за -
пи са ли ся біог рафії ба га то ти сяч ної ко гор -
ти сту дентів, які в стінах на шо го ВНЗ здо -
бу ва ли не обхідні знан ня та фор му ва ли
світог ляд і життєву по зицію?! Ма буть, і
ста ти с ти ка не підка же. 

Без умов но, більшість із життєписів,
як ка жуть, ти по ва: "На ро ди в ся... вчи в ся...
пра цю вав..." або з ха рак тер ни ми для пев -
но го істо рич но го періоду до дат ка ми —
"во ював", "брав участь". Ок ре мо та ких
біог рафій не вив ча ють, во ни про хо дять
по за ка д ра ми хроніки й між ряд ка ми літо -
писів. Тоб то лю ди тво рять за галь ну
історію, але не за ли ша ють у ній помітно го
осо би с то го сліду. Про сто чес но ви ко ну -
ють про фесійні обов'яз ки на по саді, якої
вдається ся гну ти, вкла да ють на буті знан -
ня на бла го підприємства, де пра цю ють, і
цим роб лять свій вне сок у розквіт країни в
ціло му. Та ких — чис лен на армія за по над
століття. Се ред них ба га то керівників
різно го ран гу — ди рек торів, міністрів,
пре зи дентів ком паній та банків. Зга дай мо
Ге роя Ук раїни  Ва ди ма Ге ть ма на, ім'я яко -
го по пра ву но сить наш універ си тет, Ге -
роя Ук раїни Во ло ди ми ра Матвієнка, який
очо лю вав Національ ний банк Ук раїни, і
далі цей спи сок із до б рої сотні імен.

Без умов но, ба га то яс кра вих імен на -
ших ко лишніх сту дентів, аспірантів упи са -
но в історію роз вит ку еко номічних на ук,
що підтвер д жу ють різні за гальні та
спеціалізо вані довідни кові ви дан ня. На -
при клад, у довідни ку "Сто вче них, які виз -
на чи ли су час ну вітчиз ня ну та за рубіжну
еко номічну на уку" мож на по ба чи ти ім'я
на шо го ко лиш ньо го ви пуск ни ка: Мінц Лев
Юхи мо вич (1893�1979) — ра дянський
еко номіст, док тор еко номічних на ук, ав -
тор по над двох сот п'ят де ся ти на уко вих
праць, зро бив ве ли кий вне сок у ста нов -
лен ня ста ти с ти ки праці. Дер жав ну премію
СРСР йо му на да но за ро бо ти у сфері
міжга лу зе во го ба лан су.

У цьо му довідни ку є ім'я й ко лиш ньо -
го на шо го вик ла да ча: Слуцький Євген
Євге но вич (1880�1948) — еко номіст, ма -
те ма тик і ста ти с тик... Але роз повідь про
цю не ор ди нар ну осо бистість — це ок ре -
ма те ма.

Не ста ну про дов жу ва ти спи сок відо -
мих уче них, ад же сьо годні навіть  пер шо -
кур сни кові будь�яко го фа куль те ту не важ -
ко знай ти ви дат них на уковців, що вчи ли ся
(пра цю ва ли або пра цю ють сьо годні) у
нашій аль ма�ма тер і те пер є ав то ра ми
солідних мо но графій та підруч ників. Це
ко лись, на са мо му по чат ку ми ну ло го
століття, та ких про фе сорів бу ли оди ниці,
іме на їх бу ли за галь новідо ми ми. З ча сом
кількість уче них знач но зрос ла, як і
кількість на уко вих праць. І те пер усі ро -
зуміють, що зміню ють ся кри терії виз нан -
ня, де які з на уко вих відкриттів втра ча ють
свою ак ту альність, де які пе ре ста ють ди -
ву ва ти — це стає нор мою. Але на за галь -
но му ди намічно му соціаль но му тлі в
історію все од но впи су ють ся оди ниці.
Про сто відбір стає все більш ви мог ли вим.  

Чи ма ло й тих, хто вва жає своїм при -
зна чен ням зро би ти в житті щось ва -
гоміше, ніж про фесійно ви ко ну ва ти те,
чо го нав чи ли ся. Во ни шу ка ють і зна хо -
дять, де мо жуть до кла с ти твор чих здібно -
с тей, аби їх вне сок був більш помітним.
Ча сом зміню ють свою спеціальність (за
влас ним ви бо ром чи під не стрим ним ти с -
ком об ста вин) і ста ють відо ми ми й виз на -
ни ми ху дож ни ка ми, ре жи се ра ми, літе ра -
то ра ми. Та ких при кладів чи ма ло. Ось ли -
ше де які.

Со ло мон Міхо елс (1890�1948) — відо -
мий ак тор, ре жи сер, на род ний ар тист
СРСР, ла у ре ат Сталінської премії (1946 р.).
Шлой ме Вовсі (це справжнє ім'я) всту пив
до Київсько го ко мерційно го інсти ту ту в
1911 році, учи в ся не дов го, бо вик лю чи ли

за участь у сту дентських за во ру шен нях.
Про дов жив нав чан ня в 1915�1918 рр. на
юр фа ку Пе тер бурзько го універ си те ту, але
теж не закінчив. Все по даль ше йо го жит тя
до трагічної за ги белі пов'яза не з те а т ром,
був од ним із за снов ників і ху дожніх
керівників Мо с ковсько го дер жав но го
єврейсько го те а т ру.

Андрій Су хен ко (1900�1973) — діяч
Російської пра во слав ної цер к ви, архієпи -
с коп Омський і Тю менський. Євген
(мирське ім'я от ця Андрія) пе ревівся в
Київський інсти тут на род но го го с по дар -
ства і вчи в ся в 1920�1924 рр. після то го, як
за кри ли Київську ду хов ну ака демію. Але
про дов жу вав слу ха ти лекції з бо гос лов'я, і
по даль ша до ля йо го — це не про ста, з
трагічни ми по во ро та ми сте зя свя щен -
нос лу жи те ля.

Ми ко ла Фур сей (1897�1942)  навчався
в ко мерційно му інсти туті в 1916�1919 рр.,
ви щої освіти не здо був, бо був мобілізо -
ва ний до армії Денікіна, нев довзі пе рей -
шов на бік ра дянської армії. Потім пра цю -
вав у різних ор ганізаціях Мос к ви, а зго -
дом — Ар хан гельська. Ще з юнацьких

років за хоп лю ва в ся ма лю ван ням, а впер -
ше як ху дож ник був пред став ле ний на
краєвій ви с тавці в 1936 році. Очо лю вав
правління то ва ри с т ва "Ху дож ник" до аре -
ш ту й розстрілу. Ре абіліто ва ний у 1958
році. Твор че над бан ня ху дож ни ка зберіга-
ється в му зей но му об'єднанні "Ху до же с т -
вен ная куль ту ра Рос сий ско го Се ве ра". Це
рідкісне ми с тец тво си лу е ту, ви ко на но го
на ли с тах па пе ру аплікацією чор но го по
біло му. Та кож ілю с т ру вав книж ки: "Фоль -
к лор на ро дов Ко ми", "Не нец кие сказ ки"
та інші.

Це зар Со ло дар (1909�1992) закінчив
юр фак КІНГу в 1930 році, а став відо мим
публіци с том, дра ма тур гом. Пи сав тек с ти
пісень, лібре то до во девілів, му зич них
творів Д. Ка балєвсько го,  сце нарії для
кіно ко медій.

Во ло ди мир Бра ун (1896�1957) —
відо мий кіно ре жи сер, сце на рист, ла у ре ат
Дер жав ної премії СРСР, за слу же ний діяч
ми с тецтв УРСР. Учи в ся у ККІ в 1915�
1919 рр., потім пра цю вав на різних кіно с -
тудіях країни, з 1945 ро ку — на київській
кіно с тудії ху дожніх фільмів. Стар ше по -
коління до бре пам'ятає йо го фільми (їх
близь ко 15): "Мак сим ка", "Ко ман дир ко -
раб ля", "Ма т рос Чи жик", "В даль нем пла -
ва нии", "Маль ва". Во ни ста нов лять зо ло -
тий фонд ра дянсько го кіно і є до ся гнен -
ням кіно с тудії ім. О. Дов жен ка.

Бо рис Єфімов (1900�2008) — "лю ди -
на�епо ха", ху дож ник�графік, май стер
політич ної ка ри ка ту ри, ака демік
Російської ака демії ми с тецтв, Ге рой
Соціалістич ної Праці, ла у ре ат Дер жав них
премій, йо го ім'я за не се не до Кни ги ре -
кордів Гінне са. Після закінчен ня Київсько -
го ре аль но го учи ли ща в 1917 році Бо рис
Фрідлянд виз на ча в ся, де здо бу ти ви щу
освіту, по чи нав 1918 ро ку нав ча ти ся в ко -
мерційно му, че рез рік пе рей шов до
універ си те ту. Та як що зва жи ти, що то бу -
ли за ро ки в Києві — чис ленні пе ре во ро ти
("не до во ро ти", як жар ту ва ла мо лодь), то

бу ло вза галі не до нав чан ня. Життєву до -
ро гу виз на чи ло з ди тя чих років уміння ма -
лю ва ти смішно. По чав з кількох ка ри ка -
тур, опубліко ва них у га зеті, а далі йо го са -
ти рич ний літо пис відби ває яс кра ви ми зо -
б ра жен ня ми зо к ре ма й тодішні чис ленні
зміни вла ди в Києві: німецька, біло г -
вардійська, пет люрівська, ра дянська... А
далі нищівна са ти ра на фа шистських
лідерів (не дар ма ж Гітлер ува жав йо го
осо би с тим во ро гом!), потім висміюван ня,
вод но час із за кор дон ни ми політич ни ми
діяча ми, вітчиз ня них ле да цюг, ха бар -
ників, пи яків... За галь ний твор чий до ро -
бок ху дож ни ка, що зберігається в РАМ, є,
по суті, му зеєм ка ри ка ту ри. А ще Бо рис
Юхи мо вич на пи сав ціка ву кни гу про своє
дов ге, на си че не подіями жит тя.

Найбільшу зацікав леність збу джу ють
по шу ки літе ра тур них імен, оскільки мож -
на досліджу ва ти не тільки життєпи си, а й
ху дожні тво ри, у яких ав то ри за кар бу ва ли
яс краві відбит ки про явів сво го ча су, йо го
ди хан ня. 

Чи тільки пер шо кур сни ки з по ди вом
ре а гу ють, по чув ши, що Пав ло Ти чи на, Ва -
силь Ел ланський (Бла кит ний), Олек сандр
Дов жен ко, Юрій Смо лич при четні до
слав ної історії на шо го універ си те ту? Так,
усі во ни опа но ву ва ли еко номічні на уки са -
ме в на шо му ВНЗ, який тоді на зи ва в ся
Київським ко мерційним інсти ту том.  До
ви ще наз ва них мож на до да ти не менш
відо мих да ле ко за ме жа ми Ук раїни пись -
мен ників і по етів: Ісак Ба бель, Да вид Гоф -
штейн, Во ло ди мир Свідзінський, Олек -
сандр Без именський, Ар кадій Каз ка, Ми -
ко ла Уша ков, Олек сандр Не -
прицький�Гра новський. І це ще да ле ко не
по вний спи сок.   

А як що знов�та ки зга да ти про вик ла -
дачів, то по чи на ти тре ба із за снов ни ка на -
шо го ви що го нав чаль но го за кла ду, ди -

рек то ра 1906�1917 років, про фе со ра
російської історії Київсько го універ си те ту
Св. Во ло ди ми ра, відо мо го фоль к ло ри с та,
ет но г ра фа, історіог ра фа М. До внар�За -
польсько го. Роз по чав ши свої літе ра турні
спро би ще уч нем київської гімназії з не ве -
лич ких ста тей, потім дослідницьких на -
рисів під час нав чан ня в універ си теті, він
став не тільки ви дат ним уче ним, а й відо -
мим пись мен ни ком, навіть у 1912 році був
де ле га том 2�го Все російсько го з'їзду
пись мен ників. Кни ги "Тай ное об ще ство
де ка б ри с тов", "Ме му а ры де ка б ри с тов",
"Иде а лы де ка б ри с тов" бу ли настільни ми
у Льва Тол сто го. І осо би с то во ни бу ли до -
бре знай омі, спілку ва ли ся у ви дав ни чих
спра вах.

А про фе сор Олек сандр  Олек сан д ро -
вич Ру сов, яко го зна ють як ос но во по лож -
ни ка ста ти с ти ки, — філо лог за освітою,
був ук ла да чем і ре дак то ром ук раїнсько го
слов ни ка, ук ла да чем дво том ни ка творів
Т. Шев чен ка й ав то ром ста тей про коб -
зарів, зо к ре ма про Ос та па Ве ре сая. А ще
О. Ру сов був  ре дак то ром пер шо го дру ко -
ва но го періодич но го ви дан ня "Из вестія
Ки ев ска го Ком мер че с ка го ин сти ту та".
Про тя гом 1909�1915 рр. (до дня йо го
смерті) вий шло 29 но мерів цьо го жур на -

лу, що висвітлю ва ли ма теріали сту -
дентських на уко вих робіт і хроніку інсти -
тутсько го жит тя, пред став ля ли нав чальні
пла ни й мірку ван ня вик ла дачів що до нав -
чаль но го про це су. 

А йо го дру жи на, вик ла дач фран цузь -
кої мо ви у ККІ та пе да гогіки на кур сах Же -
куліної, Софія Фе дорівна Ру со ва, крім
ґрун тов них пе да гогічних і пси хо логічних
досліджень, які не втра ти ли своєї ак ту аль -
ності до нині, пи са ла ди тячі оповідан ня й
каз ки, а ще за ли ши ла знач ну твор чу спад -
щи ну в жанрі літе ра тур но го пор т ре ту.
Низ ка ста тей при свя че на жит тю і твор -
чості  Т. Шев чен ка, Г. Ско во ро ди, М. Го го -
ля, М. Дра го ма но ва, Г. Квітки�Ос -
нов'янен ка, М. Ли сен ка, В. Сте фа ни ка,
Олек сан д ра Оле ся, С. Чер ка сен ка. А у
книзі "Наші виз начні жінки", на пи саній до
ювілей но го Жіно чо го кон гре су 1934 ро ку,
уміще но за ма ль ов ки про ви дат них ук -
раїнок: На талію Ко б ринську, Мар ка
Вовчка, Оль гу Ко би лянську, Олек сан д ру
Єфи мен ко ву та чи ма ло інших, з ким
спілку ва ла ся та бу ла до бре знай о ма

Софія Ру со ва. І тре ба відзна чи ти, що це ті
осо би с тості, що є зо ло тим фон дом ук -
раїнської куль ту ри. 

До реч но зга да ти ще про од но го
спод виж ни ка М. До внар�За польсько го —
вик ла да ча політе ко номії, де ка на еко -
номічно го відділен ня, рек то ра ККІ
1917�1919 років, про фе со ра (з 1919 р. —
ака деміка УАН) Воб ло го Ко с тян ти на Гри -
го ро ви ча. Йо го підруч ник з еко номічної
гео графії, який ви т ри мав декілька пе ре -
ви дань уп ро довж май же двад ця ти років, і
нині чи тається як за хоп ли вий ху дожній
твір, на си че ний пер ли на ми фоль к ло ру і
вкрап лен ня ми істо рич них ціка вин. А есей
"Київ — сер це Ук раїни", на пи са ний у 1944
році, ко ли сто ли ця після фа шистської на -
ва ли яв ля ла со бою суцільну руїну, крім
ціка вин істо рич ної дав ни ни, ма лює
настільки яс кра ву сміли ву кар ти ну пер -
спек тив, що на рис по пра ву мож на вва жа -
ти по етич ною одою вічно му місту.

Потрібно за зна чи ти, що своїми
знахідка ми й вра жен ня ми від по чу то го,
по ба че но го й усвідом ле но го не одмінно
діли мо ся, й не тільки на засідан нях клу -
бу "До ро га ми до пре крас но го", а й
висвітлюємо в універ си тетській га зеті.
Охочі мо жуть пе ре гля ну ти кількарічні
підшив ки "Еко номіста" і знай ти чи ма ло
та ко го, що зди вує. І, без умов но, не мо -
жуть не поміти ти літе ра турні по ло си, де
вод но час з  вірша ми нинішніх вик ла -
дачів і сту дентів уміщені по езії тих, хто
за клав літе ра турні тра диції аль ма�ма -
тер на по чат ку ми ну ло го століття. Тих,
чиї іме на зав жди бу ли відо ми ми, і тих,
хто за гу би ли ся в часі.

Не ста ви мо пе ред со бою зав дан ня
аналізу ва ти та порівню ва ти творчі до -
ся гнен ня — це спра ва спеціалістів,
літе ра ту роз навців. Крім то го, навіть їхні
про фесійні оцінки не постійні про тя гом
років. А що до об'єктив ності кри тиків, то
і го во ри ти важ ко, ко ли відкри ва ють ся
фак ти ціле с пря мо ва но го цьку ван ня,
за мов них нищівних ста тей... 

Дже рел не обхідної інфор мації на сьо -
годні до стат ньо. До по слуг дослідників і
дру ко вані ви дан ня, і рідкісні, і су часні,
інтер нет, архіви, навіть з ма теріала ми, що
до не дав на бу ли за кри ти ми. У до волі три -
ва лих і копітких по шу ках по сту по во ви ма -
ль о вується за галь на кар ти на. Дійові осо -
би ніби ожи ва ють, ста ють знай о ми ми,
зро зуміли ми. 

Уже тоді мо же мо порівню ва ти, що
між ни ми спільно го. Звер таємо ува гу на
різнобічні за хоп лен ня, ко ло друзів і най -
ближ че от очен ня. Помічаємо їхнє зацікав -
ле не став лен ня до істо рич них осо би с то с -
тей, які вже ста ли зна ко ви ми:  Гри горій
Ско во ро да, що уо соб лює "пер шо ро зум
ук раїнства", або Та рас Шев чен ко — виз -
на ний національ ний сим вол пра гнен ня
сво бо ди. 

Найбільш ціка во досліджу ва ти, як ро -
би ли перші кро ки в літе ра ту ру. То й відшу -
куємо на пи са не в ро ки нав чан ня. Мож ли -
во, для то го щоб порівня ти ко лишніх і су -
час них сту дентів? Спільно го ду же ба га то.
Так са мо сміливі, енергійні й та ла но виті. І
тро хи інакші. Уміють поєдну ва ти успішне
нав чан ня й осо би с те за хоп лен ня. І, зро -
зуміло, йо го ве личність Час не одмінно до -
дає при та ман но го йо му за бар в лен ня.
Кож ний час сам оби рає творців, які б яс -
кра во засвідчи ли йо го сутність.

Довіду ю чись про життєпис ав торів та
зацікав ле но звер та ю чись до їхніх творів,
на ма гаємо ся відчу ти, як во ни ра зом, такі
різні за вда чею й до лею, і кож ний осо би с -
то, як крап ли на оке а ну�соціуму, віддзер -
ка лю ють свій час. 

Сподіва ю ся, ре зуль та ти кількарічних
досліджень, істо ричні та по етичні знахідки
по ра ду ють чи тачів чер го во го (після книг
"Ба га то барв не ЛІТО" та "Вітри ла натхнен -
ня") ювілей но го літе ра тур но�ху дож ньо го
ви дан ня "Ме ре жи во ча су".

Люд ми ла Рінгіс,
го ло ва правління клу бу 

"До ро га ми до пре крас но го"

ІСТОРІЯ  НЕ  ПИЛ  ВІКІВ,  А ДИХАННЯ  ЕПОХИІСТОРІЯ  НЕ  ПИЛ  ВІКІВ,  А ДИХАННЯ  ЕПОХИ
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"Моя спра ва — на уко ва ро бо та. До цьо го ва бить ме не весь
склад мо го ро зу му й ха рак те ру". Цей свідо мий вис но вок, зроб -
ле ний ще юна ком, по суті, виз на чив життєву по зицію уче но го.
Ім'я Євге на Євге но ви ча Слуцько го (1880�1948) сьо годні й се ред
ма те ма тиків, і особ ли во се ред еко номістів, до бре відо ме — це
ви дат ний уче ний, який суттєво впли нув на роз ви ток су час них
еко номіко�ма те ма тич них досліджень та пе ред ба чив по яву но -
вих еко номічних на ук.

Оскільки так істо рич но скла ло ся, що інте рес до цієї не ор -
ди нар ної осо би с тості з ро ка ми збільшу ва в ся, то те пер вже
чи ма ло є на пи са но го, і все ж уя ви ти вповні об раз ба га то г ран -
ний і див ний ду же не лег ко. Всі ен цик ло пе дичні слов ни ки й
елек тронні спеціалізо вані довідни ки, дуб лю ю чи об ме же ну
інфор мацію, грішать копіюван ням навіть по ми лок у назві на ук.

Вар то звер та ти ся до пер шо дже рел: ав торських
життєписів Є. Слуцько го — (відомі з 90�х років,  нині їх мож на
по ба чи ти на декількох сай тах), спо гадів тих, хто осо би с то до -
бре знав йо го, а та кож до архівних до ку ментів. Слід за ува жи -
ти, що та ких архівів декілька — в Ук раїні (Київ, Жи то мир), у
Росії (Мос к ва), у Нор вегії (Ос ло), у Швеції (Уп са ла).

З життєпи су Є. Слуцько го (1938 р.) мож на довіда тись про
дідів і батьків, і що на ро ди в ся й шість ди тя чих років провів у
селі Но во му Ярос лавської гу бернії, що гімназію закінчив із зо -
ло тою ме дал лю у Жи то мирі. Ви щу освіту здо бу вав склад но:
1899 ро ку всту пив до Імпе ра торсько го київсько го універ си те -
ту Свя то го Во ло ди ми ра на ма те ма тич ний фа куль тет, двічі
відра хо ву ва ли за участь у сту дентських за во ру шен нях. Де я -
кий час нав ча в ся у Мюн хенській політехніці, де за хо пи в ся
всерйоз еко номікою, а у 1906�1911 рр. (ще з відра ху ван ням
на пев ний час) про дов жив вчи ти ся знов у Київсько му універ -
си теті на юри дич но му фа куль теті.

Є. Слуцький ос та точ но виз на чи в ся між політи кою й на -
укою, ко ли ак тив но вклю чи в ся до ро бо ти Київсько го то ва ри с -
т ва еко номістів. Відо мо, що в лю то му 1909 ро ку М. До -
внар�За польський і К. Воб лий за сну ва ли це то ва ри с т во при
Київсько му ко мерційно му інсти туті з ме тою просвітниц тва, а
та кож щоб згур ту ва ти на укові си ли міста для вирішен ня на -
галь них по треб те о ре тич ної еко номіки. Є. Слуцький у бе резні
то го ж ро ку  став чле ном�ко ре с пон ден том то ва ри с т ва, а в
травні вже ви с ту пив з пер шою на уко вою до повіддю. І це бу ло
не ви пад ко во. Рівень на бу тої ним освіти на той мо мент (по -
при всі пе ри петії) був ду же ви со ким — ґрун товні знан ня з еко -
номічної те орії, ма те ма ти ки, фізи ки, філо софії. 

На решті в 1911 році Євген закінчує універ си тет з дип ло -
мом 1 сту пе ня й зо ло тою ме дал лю за кон кур сну ро бо ту "Те о -
рия пре дель ной по лез но с ти". До кон кур сних робіт до пу с ка ли
за пев них умов успішно го нав чан ня впро довж се ми се -
местрів. Ро бо та у комісію на да ва лась без прізви ща ав то ра,
під девізом. Ціка во, що Слуцький впи сав девізом вислів
Арісто те ля: "Ξεωρητέογ τώ πολιχώ περί ψυχής" (Об рав для за нять
політи ку — вив чай пси хо логію).  

Оскільки мав стійку ре пу тацію "не бла го надійно го", то в
універ си теті йо го не за ли ши ли, і до іспитів на зван ня магістра
го ту ва в ся са мостійно. Дав ня зацікав леність еко номікою й не -
аби які ма те ма тичні здібності спри я ли за нят тям при клад ною
для еко номіки ма те ма ти кою, особ ли во но ви ми її на прям ка -
ми.   Про фе сор О. Ле он то вич по да ру вав свою щой но ви пу ще -
ну кни гу — ви дан ня, яке бу ло пер шим вик ла дом російською
най новіших до ся гнень ста ти с тиків англійської шко ли.

Про чи тав ши кни гу, на пи са ну фізіоло гом (у по даль шо му
ака деміком АН УРСР, ви дат ним ней рогісто ло гом), Євген не
за до воль ни в ся опи со вим на ве ден ням ме тодів. Йо му як ма те -
ма ти ку не ви с та ча ло на ве ден ня до казів. Оп ра цю вав ши вка -
зані у книзі пер шо дже ре ла, за рік на пи сав свій труд "Те о рия
кор ре ля ции и эле мен ты уче ния о кри вых рас пре де ле ния".
Після до повіді в то ва ристві еко номістів, ро бо ту ре ко мен ду ва -
ли до дру ку в "Из ве с ти ях Київсько го Ко мерційно го інсти ту ту"
(незмінний ре дак тор жур на лу О. Ру сов). Нев довзі во на вий -
шла ок ре мою кни гою. Провідні київські на уковці од ра зу ви со -
ко оціни ли ви дан ня, яке три ва лий час ува жа ли най к ра щим
посібни ком з ма те ма тич ної ста ти с ти ки. 

Євген Євге но вич вос ени 1912 ро ку був за про ше ний вик -
ла да ти ста ти с ти ку у ко мерційно му інсти туті. Мо ло дий вик ла -
дач серйоз но по ста ви в ся до за про шен ня. Поїхав ши за
спеціаль ним до зво лом пра цю ва ти в штаті ви що го нав чаль но -
го за кла ду до Міністер ства торгівлі й про мис ло вості (яко му
був підпо ряд ко ва ний ККІ) до Санкт�Пе тер бур га, Є. Слуцький
відвідав еко номічний фа куль тет політехніки. Хотів по знай о -
ми ти ся і по да ру ва ти свою "Те орію ко ре ляції..." найвідомішо -
му на той час пред став ни ку російської шко ли ста ти с тиків та
за по зи чи ти досвід. О. О. Чу п ров, яко го на зи ва ли го ло вою
сто ха с тич ної шко ли, та лант уче но го успішно поєдну вав з
май стерністю пе да го га, він вчив своїх сту дентів на уко во мис -
ли ти, і най к ра щих за лу чав до спільної дослідницької ро бо ти.

Під час цьо го до ле нос но го візи ту до політехніки 
Є. Слуцький виз на чи в ся, яким він хо че бу ти вик ла да чем, і
яких би хотів ма ти учнів. А ще на довгі ро ки в особі Ми ко ли
Чет ве ри ко ва, од но го з най та ла но витіших учнів шко ли О. Чу п -
ро ва, знай шов собі вірно го дру га й со рат ни ка, відчув
спорідненість душ і збіжність інте ресів. До речі, Є. Слуцько му
як знав цю англійської О. Чу п ров за про по ну вав підклю чи ти ся
до пе ре кла ду на російську кни ги Дж. Едні Юла "Вве де ние в

те о рию ста ти с ти ки". (На жаль, за вер шен ню цієї спільної ро -
бо ти за ва ди ла Пер ша світо ва війна).

Що до го ло вної цілі поїздки, то міністерсько го до зво лу
пра цю ва ти в штаті ви що го нав чаль но го за кла ду Слуцький не
от ри мав, хоч мав ли с та від серйоз но го по ру чи те ля. Цей до ку -
мент, да то ва ний 9 ве рес ня 1912 ро ку, зберігається в мо с -
ковсько му архіві: "Ува жа е мый Алек сандр Ев ге ни е вич! По -
зволь те пред ста вить Ва ше му вни ма нию Ев ге ния Ев ге ни е ви -
ча Слуц ко го, ко то ро го хо ро шо знал в Ки е ве как то ва ри ща и
хо ро ше го зна ко мо го мо е го сы на. Я впол не убеж ден, что Ев -
ге ний Ев ге ни е вич пре дан на уч ным за ня ти ям, и что ка кие бы
то ни бы ло ука за ния на его не бла го на деж ность ос но ва ны на
не до раз уме нии. По это му убе ди тель но про шу Вас не от ка -
зать ся вы слу шать Ев ге ния Ев ге ни е ви ча и сде лать для не го с
Ва шей сто ро ны все воз мож ное, что бы дать ему воз мож ность
за ни мать ся на укой и пре по да ва ни ем в под ве дом ствен ном
Вам учеб ном за ве де нии. Ис тин но Вас ува жа ю щий и все г да
го то вый к ус лу гам Ва шим В. Кир пи чев" (РГАЛИ, ф.2133, оп.2,
д.46). 

Це лист до Го ло ви нав чаль но го коміте ту Міністер ства
торгівлі й про мис ло вості О. Є. Ла горіо від Вікто ра Льво ви ча
Кир пи чо ва, російсько го фізи ка, про фе со ра при клад ної ме -
ханіки Санкт�Пе тер бурзької політехніки. Осо бистість відо ма в
Ук раїні як один із за снов ників і пер ший ди рек тор (1889�1898)
Харківсько го тех но логічно го інсти ту ту, як за снов ник і пер ший
рек тор (1898�1902) Київсько го політехнічно го інсти ту ту (мав
по да ти у відстав ку за участь сту дентів у за во ру шен нях. До
речі, пе ред кор пу сом КПІ йо му вста нов ле но пам'ят ник).

Ща с тя ма ти учнів
По при те, що не обхідно го до зво лу Є. Слуцький не привіз,

він був за ра хо ва ний вик ла да чем по най му. Фор маль ну ре ко -
мен дацію дав О. Ру сов, та більшість вик ла дачів інсти ту ту вже
по над три ро ки до бре зна ла йо го по ак тивній ро боті в то ва -
ристві еко номістів, він був не тільки дійсним чле ном, а й оби -
ра в ся чле ном Ра ди то ва ри с т ва й се к ре та рем. Вар то зга да ти
ще про од ну на уко ву до повідь вже вик ла да ча ККІ у то ва ристві
еко номістів: "Сэр Ви ль ям Пет ти". Цю пра цю Є. Слуцько го та -
кож ре ко мен ду ва ли до дру ку, во на вий шла спо чат ку у "Сту -
дентсько му вісни ку ККІ",  у то му ж 1914 році — й ок ре мою кни -
гою.

Звернімо ся до ав тобіог рафічних спо гадів Слуцько го:
"Вик ла дацька діяльність моя не гра ла знач ної ролі в моєму
на уко во му житті. Три ва лий час я пра цю вав — спо чат ку як по -
чат ку ю чий вик ла дач, потім як про фе сор у ви що му уч бо во му
за кладі з чи с то прак тич ним ухи лом еко номічно го ти пу —
Київсько му ко мерційно му інсти туті, пе ре тво ре но му при ра -
дянській владі в Київський інсти тут на род но го го с по дар ства.
Моя вик ла дацька діяльність там про дов жу ва ла ся з 1912 по
1926 рік". 

"Не до стат ня підго тов ка слу хачів з ма те ма ти ки ви ма га ла
по бу до ви курсів за ти пом еле мен тар них. Не вва жаю се бе
особ ли во по га ним пе да го гом, але я з ве ли ким за хоп лен ням
пра цю вав як про фе сор те о ре тич ної еко номіки, оскільки мої
на укові по бу до ви збіга ли ся із за пи та ми слу хачів". 

Сло ва "не до стат ня підго тов ка слу хачів" — це про після ре -
во люційні ча си, ко ли на би ра ли сту дентів (вже не ККІ, а КІНГу)
"за роз на ряд кою", нав ча ти ся ма ли діти се лян і робітників, що
не закінчу ва ли гімназій або семінарій, не во лоділи кілько ма
іно зем ни ми мо ва ми, бу ли зовсім іншо го рівня го тов ності до
здо бут тя ви щої освіти, тим більше до участі в на уко вих
досліджен нях. Якою са ме не до стат ньою бу ла ма те ма тич на
підго тов ка — "не уме ние из вле кать ква д рат ный ко рень, ча с то
не зна ние де ся тич ных дро бей..." — про це мож на дізна ти ся з

од но го із до датків
до кни ги "Є. Є. Слу-
цький. Те орія гра -
нич ної ко рис ності".

Це унікаль на
кни га, яка 2006 ро -
ку ви пу ще на ви -
дав ниц твом КНЕУ.
Крім вик ла ден ня
ук раїнською ви -
щез га да ної сту -
дентської кон кур -
сної ро бо ти, за яку
от ри мав зо ло ту
ме даль, раніше не -
опубліко ва ної, упо -
ряд ни ки В. М. Фе -
щен ко та Т. В. Ку -
ри лен ко (наші те -
перішні вик ла дачі)
зба га ти ли кни гу
на ри сом про київ-
ський період жит тя
ви дат но го уче но го,
та архівни ми до ку -

мен та ми.  Так са мо з до дат ку до цієї
кни ги — довідки, ви да ної Є. Слуцько -
му при звільненні з КІНГу, мож на
дізна ти ся про те, які дис ципліни чи -
тав за весь період ро бо ти у на шо му
нав чаль но му за кладі. А ще по ба чи ти,
що давнє та в ро "не бла го надійно го"
про дов жу ва ло ви яв ля ти ся пев ни ми
склад но ща ми, в то му числі й ма -
теріаль ни ми. Як "не штат ний" — не
підля гав ева ку ації ра зом з інсти ту -
том, то му 1915�1916 рік вва жа в ся у
відпустці (не спла чу ваній). Не бу ду
пе ре повіда ти всіх мо ментів, вар то
про сто взя ти кни гу у бібліот еці
універ си те ту й уваж но пе ре ди ви ти ся
до ку мен ти, що свідчать не тільки про
період жит тя ви дат но го уче но го, а й
ілю с т ру ють історію на шо го ви що го
навчального за кла ду.

У 1917 році Євген Євге но вич на -
решті скла дає іспит на зван ня
магістра на еко номічно му фа куль теті

Мо с ковсько го універ си те ту, а та кож у жур налі "Ве ст ник ста -
ти с ти ки" публікує статті: "К во про су о ло ги че с ких ос но вах ис -
чис ле ния ве ро ят но с тей", "О но вом коєффи ци ен те сред ней
плот но с ти на се ле ния".

Роз ра дою для Є. Слуцько го бу ла са ме на уко ва ро бо та і
ре зуль та тив на: 1915 ро ку опубліку вав в італійсько му жур налі
"Giornale degli economisti" стат тю "До те орії зба лан со ва но го
бюд же ту спо жи ва ча". Знов�та ки війна за ва ди ла статті бу ти
відо мою, а в 30�тих pоках ця ро бо та ста ла ос но вою те орії по -
пи ту й спо жи ван ня англійської шко ли ма те ма тиків�еко -
номістів. Те пер ця пра ця вва жається ос но во по лож ною се ред
су час них еко номіко�ма те ма тич них досліджень проб лем по -
пи ту і взаємозв'яз ку між функцією по пи ту, ру хом цін і гро шо -
вих до ходів на се лен ня. 

1926 року в "За пи с ках соціаль но�еко номічно го відділу Ук -
раїнської ака демії на ук" у статті "Етюд до проб ле ми бу ду ван -
ня фор маль но�прак се о логічних за сад еко номіки", яка вий -
шла ук раїнською й німецькою мо ва ми, Слуцький впер ше за -
про по ну вав те орію прак се о логії як на уки про раціональні
рішен ня за різних комбінацій умов (у 50�ті рр. ця те орія знай -
шла послідо вників у Польщі та се ред інших західних еко -
номістів). 

У 1925�1926 pоках уче ний ви су нув но ву тоді те орію гра -
ниць сто ха с тич них функцій, на підставі якої по бу ду вав ма те -
ма тич ну те орію циклів, що ви ни ка ють з ви пад ко вих при чин.
(Стат тю про це опубліку вав 1937 р. в аме ри кансько му жур -
налі "Econometrica").

По суті, у цей київський період Є. Слуцький ство рив но вий
ма те ма тич ний апа рат еко номічних досліджень, те пер не -
обхідне бу ло по ле йо го за сто су ван ня. М. Чет ве ри ков ра дить
йо му пе реїха ти до Мос к ви, щоб пра цю ва ти в ЦСУ та Кон'юнк -
тур но му інсти туті, де точ но мог ла бу ти зацікав леність у роз -
роб леній ме то диці. 

З не при хо ва ним су мом у життєписі зга ду вав вик ла дацьку
ро бо ту: "Потім, ко ли в пізніший період мо го жит тя, от ри мав ши
за су купність моїх робіт вче ну ступінь док то ра фізи ко�ма те ма -
тич них на ук, я от ри мав і ка фе д ру те орії ймовірності та ма те ма -
тич ної ста ти с ти ки в Мо с ковсько му держ. універ си теті, та че рез
ко рот кий час пе ре ко на в ся, що цей рівень жит тя прий шов до
ме не над то пізно, і ща с тя ма ти учнів мені не бу де да но".

(Початок. Закінчення в наступному номері)

Люд ми ла Рінгіс,
го ло ва правління клу бу

"До ро га ми до пре крас но го"

ВЕЛИКЕ БАЧИТЬСЯ НА ВІДСТАНІ
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Свідчен ня оче вид ця

105 років… Ціле століття й ще трішки по чат ку
но вої, дру гої сотні. Са ме стільки років ко ли с ка
кра щих еко номістів Ук раїни прий має в свою ве -
ли ку сім'ю все но вих і ду же та ла но ви тих сту -
дентів. Як до каз цьо го на честь 105�річчя КНЕУ
ви хо дить кни га "Ме ре жи во ча су", яка є пло дом
ко лек тив ної що ден ної праці і сту дентів, і вик ла -
дачів, і керівниц тва. На зва кни ги ду же сим -
волічна, ад же на сторінках цієї збірки чи тач по -
знай о мить ся ближ че з життєви ми пе ри петіями
Олек сан д ра Дов жен ка, Ва си ля Ел лансько го�Бла -
кит но го, Во ло ди ми ра Свідзінсько го, Ми ко ли
Уша ко ва та інших ви дат них сту дентів Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те ту, пе ре -
жи ва ти ме зле ти і падіння, ди ва і роз ча ру ван ня
своїх од нолітків, ви ра же них в кож но му ряд ку юна -
чої по езії, а ча сом не менш відвер то — і в ко ро -
тень ких есе ях про витівки долі, друж бу, та лант,
при ро ду ча су, шлях до му д рості, рідну домівку, і,
звісно ж, про ко хан ня. 

…Зга дую, як впро довж ос танніх ше с ти
місяців що ве чо ра, після за нять, курсів, ро бо ти,
при хо див в 239 кабінет і ра зом з Люд ми лою Йо -
сипівною та інши ми ук ла да ча ми пра цю вав над
ство рен ням цієї ко лек тив ної збірки. І хоч на то ми -
в ся за день, на про чуд із ве ли ким за па лом бра в ся
до ро бо ти: до би ра ли вірші, про ду му ва ли кон -
цепцію збірки, те ма ти ку, ілю с т рації, роз поділя ли
обов'яз ки, пе ре пи су ва лись із архіва ми та му зе я -
ми Росії, США то що, і спілку ва ли ся, спілку ва ли -
ся… За цей час я прой шов ек с прес�курс ви дав ни -
чої спра ви. Відчув, яка то копітка пра ця, по ки
книж ка прой де шлях від за дум ки до ма теріаль ної
фор ми, як ба га то задіяно лю дей у цьо му про цесі,
і наскільки важ ли во про сто лю би ти свою спра ву,
лю би ти твор чих лю дей. Жо ден твір не до зво ля ли
собі ко ри гу ва ти са мостійно, не одмінно за про шу -
ва ли ав то ра: уточ ню ва ли, на прав ля ли, щоб в ре -
зуль таті май бутній чи тач міг гли бо ко відчу ти кра -
су по етич но го сло ва в кож но му ряд ку. 

Му зи кан ти, пра цю ю чи над ви пу с ком своєї
платівки, знач ну ча с ти ну ча су приділя ють виз на -
чен ню по ряд ку пісень, щоб три ма ти в на прузі ува -
гу і ду шу слу ха ча про тя гом про слу хо ву ван ня
всьо го аль бо му. Але там за зви чай 10, ну мак си -
мум 20 пісень. А в нас бу ло по над 1000 творів!

Уяв ляєте?! І їх потрібно бу ло ском по ну ва ти
логічно, ритмічно, за мов ни ми особ ли во с тя ми і
навіть за фор мою. Спо чат ку роз поділи ли все за
те ма ти кою на декілька глав. На ступ ним кро ком —
розміщу ва ли на одній сторінці два�три вірші так,
щоб ге рої на че ве ли діалог, спе ре ча лись чи пе ре -
гу ку ва лись на очах у чи та ча. Ко ли го то ва сторінка,
мож на пе ре хо ди ти до роз во ро ту: тут важ ли во,
щоб він був логічно за вер ше ний, ви ра жав якусь
проб ле му — від при чин її ви ник нен ня до рішень. І
нам це вда ло ся! 

Ос таннім штри хом у ком по ну ванні став вибір
по ряд ку розділів збірки. Це ду же важ ли во, бо це
схо же на код до сту пу до сер ця чи та ча. Ко жен із
ук ла дачів про по ну вав мож ливі варіан ти, і врешті
об ра ли, на на шу дум ку, кра щу комбінацію: на по -
чат ку чи тач "Ме ре жи ва ча су" по ри нає в істо ричні
розвідки по жит тю відо мих по етів і  гро мадських
діячів, які нав ча лись в на шо му універ си теті в
20�80�х рр. ХХ століття (розділ "По життєпи сах
вив чаємо історію"). Після цієї по до рожі відкри -
вається чу до вий світ при ро ди, радість зи мо вих і
вес ня них свят, за хоп лен ня кра сою не ба, со неч ка,
по ля, де ре ва і та ке інше (розділ "Вітаю, Світе").
Як що чи тач по гля не до вко ла, то од ра зу помітить,
що все відбу вається на нашій рідній землі, в Ук -
раїні, якій і при свя че но розділ "Край кра си і прав -
ди". До ньо го увійшла по езія, що піднімає святі
те ми ма те ринської лю бові, хлібо робської праці,
ко зац тва, війни, ма лює відомі місця сто лиці, до -
лю київських річок,  ди ва Во лині то що. Вступ ним
ак цен том розділу є вірш "Во гник моєї землі", що,
на че кри с тал, увібрав у се бе всі грані кра си і лю -
бові до Батьківщи ни. 

По до ро жуємо далі. Пе ре гор таємо сторінку —

і от ми вже у мікро космі ав то ра, чу ти, як йо го сер -
це сту ко че і ду ша щось ше по че, а ча сом і кри чить.
Ой, то во на ж звер тається до нас! Ціка во, про що
роз ка же... Про те, що "всяк за ли шає слід у житті",
про те, що в лю ди ни мож ли во є тільки "7 дней для
во пло ще ния меч ты", і що "жит тя пре крас не, як що
є ку ди іти", що "не сто ит уби вать стрем ле ния", а
про сто "крок зро бив, — і сподіва ю чись, іди"! А ще
во на го во рить нам про друзів вірних, про ве селі
сту дентські витівки, про те, що ча сом "не ку да бе -
жать", та все ж "хо чешь быть здо ро вым — будь".
По�різно му "бу ває", і "так хо чет ся быть не по хо -
жей на всех", та тре ба бу ти уваж ним, не на ма га -
ти ся "зда ва ти ся ки мось кра щим" і "го во рить не -
прав ду", а на ма га ти ся "в су е те дро бя щих ся яв ле -
ний" "ды шать весь день". Звісно, "жизнь про хо -
дит сво им че ре дом", "лю ди ме ня ют ся, лю ди те -
ря ют ся", го ло вне, "не уп ре кай ру чей, за то, что
пе ре сох", а знай ди си ли й "пе ре вер ни стра нич ку
жиз ни", тоді, я пе ре ко на ний, "ста не зовсім інак -
шим жит тя", бо "не дні, не тижні, навіть не ро ки" є
міри лом людсько го віку, й не кількість вдихів і ви -
дихів, які ми ро би мо, а кількість мо ментів, які в
нас пе ре хоп лю ва ли ди хан ня. Ось про це йдеть ся
в розділі "Сим фонія жит тя".

У будь�яко му віці роз ра дою душі лю ди ни є
творчість. Для на ших ав торів — це по езія. Для ба -
га ть ох із них пи са ти вірш — чи не най ви ща по тре -
ба, не оцінен ний скарб, який во ни ціну ють і
леліють. Ціну ють кож не ска за не сло во, ад же це
си ла, а  з си лою при хо дить відповідальність, то му
й на ма га ють ся відшу ка ти свою місію як по ета.
Більшість із них ще мо лоді і, як то ка жуть, не філо -
со фи, але в мо мент, ко ли при хо дить му за — всі
рівні. А ти ко лись за мис лю ва в ся, як при хо дять

вірші? Чо му люд на їх пи ше? Відповідей безліч,
але в розділі "Роз ра дою душі" є ду же крас но мовні
варіан ти. 

Пе ре ко на ний, що апо гей твор чо го на ча ла в
лю ди ни на стає й розквітає, ко ли зустрічаєш Її,
Йо го, ко ли при хо дить Во но… Ав то ри в нас
сміливі, ад же довіри ли тобі, чи та чу, ча с тин ку сво -
го ща с тя від да ро ва но го ко хан ня, во ни повіри ли
тобі, до зво ли ли до торк ну ти ся до По чут тя. Так,
бу ла і каз ка, й біль, бу ли дум ки про крок на краю
прірви, і не на висть, і відданість, і врешті… ща с тя.
По чут тя, втілені в сло вах, ти знай деш та кож у
розділі "Роз ра дою душі".

У фіналі на шої по до рожі ко ри феї по етич но го і
про зо во го сло ва пе ре да ють ес та фе ту натхнен ня
тво ри ти й зміню ва ти світ на кра ще но вим сту ден -
там і мо ло дим вик ла да чам. То му й розділ на зи -
вається "Ес та фе тою натхнен ня".

Чо му вар то про чи та ти збірку "Ме ре жи во ча -
су"? То му що це кни га, в якій еко номісти про яв ля -
ють се бе мит ця ми і по ка зу ють, як во ни тон ко
відчу ва ють на вко лишній світ, ви ра жа ють
внутрішнє хви лю ван ня, біль, за хват, свою
життєву по зицію. Тут зни ка ють межі між сту ден -
том, вик ла да чем і кла си ком. На ди во, тво ри, на -
пи сані ще навіть в 20�30�ті ро ки, на че ство рені
вчо ра, настільки во ни підніма ють ак ту альні проб -
ле ми й тор ка ють ся вічно го. В цій книзі кла си ки і
су час ни ки обміню ють ся досвідом, стра ха ми і пе -
ре мо га ми над ни ми, довіря ють най со к ро венніше.  

Ба жаю тобі, чи та чу, роз ви ва ти в собі свій по -
етич ний та лант, як що ти відчу ваєш йо го. По ка за -
ти свою творчість іншим — це сміли во. Наші ав то -
ри зва жи лись на цей крок, ад же це мож ливість
за ли ши ти свій слід в історії універ си те ту й у сер -
цях, ча с тин ку се бе для всіх лю дей (на сам пе ред —
мо ло дих), які чи та ти муть цю книж ку і зна хо ди ти -
муть се ред рядків близькі но ти, не відчу ва ти муть
се бе са мотніми з та ки ми по чут тя ми й навіть ба чи -
ти муть в тобі співбесідни ка, дру га. Ма ю чи та ку
на го ду, я  був би щас ли вий. Ось чо му  ра джу всім
про чи та ти "Ме ре жи во ча су".

Олексій Хо хун,
ви пуск ник фа куль те ту МЕіМ 2011 ро ку

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ
ЗБІРКИ

Від щи ро го
сер ця !

У серпні відзна чає свій ювілей Вікторія
Гри горівна Чу жи ко ва, до цент ка фе д ри
пе да гогіки та пси хо логії.

В КНЕУ во на пра цює з 2003  ро ку.
У 1982 році Вікторія Гри горівна

закінчи ла істо рич ний фа куль тет  Пол -
тавсько го дер жав но го пе да гогічно го
інсти ту ту ім. В. Г. Ко ро лен ка за спеціаль-
ністю "Вчи тель історії і суспільствоз нав -
ства".

Про тя гом 1982�1992 років пра цю ва ла
вчи те лем історії і суспільствоз нав ства в
се редніх шко лах міста Чер ка си.

З 1992 ро ку по ве ре сень 2003 ро ку — на по са дах аси -
с тен та ка фе д ри пе да гогіки та ме то ди ки ви хов ної ро бо ти
Чер кась ко го дер жав но го універ си те ту ім. Б. Хмель -
ницько го. У 1996 році во на закінчи ла аспіран ту ру, і в
грудні цьо го ж  ро ку успішно за хи с ти ла кан ди датську ди -
сер тацію на те му: "Пе да гогічна ре абілітація дітей та
підлітків Чор но бильської зо ни в умо вах ди тя чо го оз до -
ров чо го цен т ру" в інсти туті пе да гогіки АПН Ук раїни.

З ве рес ня 1997 ро ку обійма ла по са ду до цен та ка фе д -
ри пе да гогіки і соціаль ної ро бо ти Чер кась ко го дер жав -
но го універ си те ту  ім. Б. Хмель ницько го. 

Вікторія Гри горівна має досвід на уко во�дослідної ро -
бо ти з ре абілітаційної пе да гогіки, вив чен ня пе да гогічних
інно вацій, ак тив них та інте рак тив них ме тодів нав чан ня.

На ка федрі пе да гогіки та пси хо логії на шо го універ си -
те ту вик ла дає нав чальні дис ципліни: "Ме то ди ка вик ла -
дан ня еко номіки", "Ме то ди ка вик ла дан ня пра ва".

З 2004 по 2007 ро ки при зна ча ла ся керівни ком секції
ме то ди ки вик ла дан ня еко номіки.

Во на є ав то ром нав чаль но го посібни ка "Ме то ди ка
вик ла дан ня пра ва" (20 дру ко ва них ар кушів), ба га ть ох
на уко вих ста тей у фа хо вих ви дан нях, у то му числі
опубліко ва них за кор до ном.

Вікторія Гри горівна — твор ча осо бистість, пре крас -
ний пе да гог, за ко ха ний у свою спра ву.

До ля да ру ва ла їй ак тив не, ба га те і ціка ве жит тя. За її
пле чи ма ба га толітній досвід і виз нан ня.

Про на шу ювіляр ку відо мо чи ма ло хо ро шо го. Во на чу -
до вий фахівець в га лузі пе да гогіки, зо к ре ма ме то ди ки
вик ла дан ня пра ва, не ор ди нар ний та ціка вий вик ла дач.

Сту ден ти пи шуть на Інтер нет�фо ру мах, що "на її па рах
не за снеш, — роз бу дить й змо ти вує!" Та кож мож на ча с -
то зустріти вис лов лю ван ня на кшталт: "Во на не про сто
вик ла дає ме то ди ку, — во на нею во лодіє".

А це, по годь те ся, ви со ка оцінка!
Свій пе да гогічний та лант во на спря мо вує не ли ше на

сту дентську мо лодь, а й піджив лює ним ро дин не во гни -
ще: во на люб ля ча дру жи на і дбай ли ва ма ти. Про неї її
близькі ка жуть: "Не зва жа ю чи на ве ли ку кількість ро бо ти

та сту дентів, во на ніко ли не за бу ває
про своїх до ро гих  близь ких лю дей.
Навіть пи шу чи но ча ми підруч ни ки,
всти гає при го с ти ти рідних чи мось
над зви чай но смач ним, под ба ти та до -
по мог ти чо ловікові та си нові. Це лю -
ди на, яка не тільки слу хає, а й чує. Ми -
мо волі вис лов ле не по ба жан ня чи мрія
сприй ма ють ся як си гнал до дії: зро би -
ти все, мож ли ве й не мож ли ве, при -
кла с ти мак си мум зу силь аби ці мрії
втіли ти в жит тя; ніко ли не боїться ек с -
пе ри мен ту ва ти — розібра тись в но -
вин ках техніки, ос воїти су часні
комп'юте ри та Інтер нет — лег ко!.."

На ша Вікторія Гри горівна —
справжня ук раїнська жінка. Во на
врод ли ва, стат на, з ве лич ною хо дою,
не по квап ли ва.

Це про неї співається в на родній
пісні: "Чорнії бро ви, карії очі, темні, як

нічка, ясні, як день…"
Во на ро зум на, працьо ви та, до бра й чуй на, за жди мо -

же підтри ма ти й до по мог ти.
Це їй при та ман не рідкісне, своєрідне по чут тя гу мо ру,

ад же її жар ти при зна чені не для кож но го пе ресічно го, —
в них зав жди при сутній відтінок інте лек ту алізму.

Ім'я Вікторія оз на чає "пе ре мо га" і ду же ли чить їй, 
ад же в неї щи ра вда ча та силь на віра в успіх у будь�якій
справі.

Ша нов на Вікторія Гри горівна, хай Вас і далі підтри му -
ють, на ди ха ють та до по ма га ють рідні лю ди, ми на ють не -
га раз ди та не по ро зуміння.

Ми щи ро вітаємо Вас з ювілеєм! Ба жаємо міцно го
здо ров'я, ща с тя, ра дості, гар но го на строю, удачі й оп -
тимізму. Не хай ко жен день да рує Вам нові до ся гнен ня,
звер шен ня й здо бут ки.

Хай до ля зба га чує Вас і на далі життєвою мудрістю,
енергією, натхнен ням та радістю сьо го ден ня. Хай
здійсню ють ся  най за повітніші мрії!

Ювілей для нас сим волізує
Ро ки прой дені щас ли во го жит тя.
І ми знаємо, — хай ко жен це по чує:
Щас ли вим бу де й Ва ше май бут тя!

У ньо му че рез край хай ллє до ста ток,
Здо ров'я й радість сер це на по вня ють!
І творчість Вам хай спла чує по да ток
За слу га ми, що нав кру ги круж ля ють!

Бла го по луч чя не хай бу де не осяж ним,
Діяльність — по кли ком, що до лею ос вя че ний!
Усе на вко ло хай стає до сяж ним!
Хай ко жен день лиш Вам бу де при свя че ний!!!

З по ва гою, ко лек тив ка фе д ри пе да гогіки
та пси хо логії

Вітаємо Ювілеї

Ювіля ри лип ня

Ба гацький Во ло ди мир Ми ко лай о вич, до цент ка фе д ри ме -
нед ж мен ту;

Бортнійчук Ми ко ла Фе до ро вич, робітник ви со кої
кваліфікації гур то жит ку №6 студмістеч ка;

Бре ге да Ана толій Юхи мо вич, до цент ка фе д ри політо логії і
соціології;

Ви ри чен ко Ана толій Ми хай ло вич, охо ро нець служ би охо ро ни;
Жо в тен ко Та ма ра Ва силівна, при би раль ни ця кор пу су по

просп. Пе ре мо ги, 10;
Зай це ва Ва лен ти на Сте панівна, при би раль ни ця го с по -

дарсько го відділу кор пу су №1;
Ко но ва ло ва Люд ми ла Ми ко лаївна, при би раль ни ця го с по -

дарсько го відділу кор пу су №8;
Ко са ре ва Лю бов Петрівна, при би раль ни ця ФСК "Еко -

номіст";
Ко с т рубіцький Ана толій Ми ко лай о вич, охо ро нець служ би

охо ро ни;
Ко цю ба Не оніла Андріївна, при би раль ни ця кор пу су по

просп. Пе ре мо ги, 10;
Кра вець Оль га Олексіївна, сто рож відділу ав то транс пор ту;
Крас но жон Га ли на Да нилівна, стар ший вик ла дач ка фе д ри

фізич но го ви хо ван ня;
Ку д ря вець Іри на Ми ко лаївна, провідний бух гал тер бух гал -

терії;
Ку чер Лю бов Ми ко лаївна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно -

зем них мов МеіМ;
Лит ви нен ко На талія Ми хайлівна, бібліот екар 1�ої ка те горії

бібліот еки;
Ло паніци на Ган на Веніамінівна, при би раль ни ця го с по -

дарсько го відділу кор пу су №8;
Мель ник Ган на Ми ко лаївна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно -

зем них мов МеіМ;
Овчінніко ва Га ли на Петрівна, ме то дист 1�ої ка те горії

обліко во�еко номічно го фа куль те ту;
При ходь ко Сергій Ана толійо вич, охо ро нець служ би охо ро ни;
Рум'ян це ва Ніна Сергіївна, стар ший вик ла дач ка фе д ри

міжна род ної еко номіки; 
Слу чай на Ла ри са Олек сандрівна, до цент ка фе д ри іно зем -

них мов МеіМ;
Сміян Світла на Ми ко лаївна, се к ре тар�ре фе рент Цен т ру

магістерської підго тов ки;
Те ре щен ко Ва лен ти на Кузьмівна, завіду вач відділом

бібліот еки.
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