
� Свято

� Подія

� Це круто

��Ювілей

� News про вуз 

� Пленер

� Конференція

� Свідчення 
очевидця

� Твоя кар’єра

� Точка зору

� Цікаві зустрічі

� Вітаємо

� Справи
профспілкові

� У нас в гостях

� Наші цифри

� Студентські
репліки

� Готуємо
майбутнє

� Наука та
практика

� Калейдоскоп
історичних
цікавин

� Книга до
ювілею

� До 105-річного
ювілею

� Ювілеї

Газета  Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана
№ 22—25 (1356—1359)  e�mail: EKONOMIST_1972@ukr.net Листопад 2011 р.

Свято



Листопад 20112

№ 22�25 (1356�1359)

Подія Свято

Зустріч роз по ча ла ся з привітан ня
Ана толія Фе до ро ви ча та повідом лен ня
про те, яким бу де графік зи мо вої сесії.
Універ си те ту за про по ну ва ли закінчи ти
нав чан ня до п'ято го черв ня, то му вне се -

но про по зицію роз по ча ти нав чан ня у
дру го му се местрі на тиж день раніше,
тоб то 23 січня замість 1 лю то го. Рек тор
повідо мив, що це мож ли во зро би ти, на
тиж день ско ро тив ши сесію. Інак ше ми
не всти гне мо закінчи ти нав чаль ний рік.

На підго тов ку між іспи та ми бу де відво -
ди ти ся мінімум два дні, це мінімаль на
нор ма. Але про три валість канікул сту -
ден там хви лю ва ти ся не вар то — во ни
за ли шать ся в тих ме жах, що й раніше.

Опісля сту ден ти мог ли ста ви ти за -
пи тан ня Ана толію Фе до ро ви чу. Се ред
пи тань, які об го во рю ва ли ся спо чат ку,
більшість сто су ва ла ся нав чан ня. Кне -
увців на сам пе ред ціка ви ли іспи ти до
магістра ту ри на стаціонар ну фор му
нав чан ня, не менш ак ту аль не пи тан ня
дворічної магістра ту ри, зо к ре ма, чи не
бу де за оч не нав чан ня на ній но си ти ма -
со вий ха рак тер. Ви я ви ло ся, що вся
вступ на кам панія, згідно з ре ко мен -
даціями, бу де про хо ди ти з пер шо го
лип ня. Терміни її про ве ден ня, як відо мо
на сьо годні, не міня ють ся. 

Сто сов но ма со во го ха рак те ру за оч -

ної магістра ту ри й магістра ту ри за га -
лом, А. Ф. Пав лен ко відповів, що раніше
за оч ник по ви нен був пра цю ва ти на по -
саді за спеціальністю, на якій нав -
чається. За раз май же ніхто з за оч ників

не пра цює за спеціальністю. А з ти ми,
хто пра цює — пра цю ва ти на за нят тях
ду же ціка во. В прин ципі магістра ту ра
но сить ма со вий ха рак тер. В Англії, на -
при клад, в універ си теті, з яким КНЕУ
має зв'яз ки, ви пу с ка ли 400 ба ка лаврів і

3 магістрів. В
б а  г а  т ь  о х
країнах ма со -
вий ба ка ла в рат,
на ба ка ла в ра
р о з  р а  х о  в а н і
місця прий о му
на ро бо ту. У нас
маємо де що
іншу кар ти ну.
Що сто сується
на шо го ву зу,
нам тре ба об го -
во ри ти фор му
"3+2", тоб то
йдеть ся про
трирічний ба ка -

ла в рат і дворічну
магістра ту ру. За сло ва -
ми Ана толія Фе до ро ви -
ча, за раз магістерська
підго тов ка розірва на
між ос таннім ро ком ба -
ка ла в ра ту і пер шим ро -
ком магістра ту ри. Ми
от ри муємо до б ро го ба -
ка ла в ра, але не до уче но -
го магістра. Ніде не має
од норічної магістра ту -
ри, але ба ка ла в рат три
ро ки є май же скрізь.
Наш ро бо то да вець ви -
ма гає дип лом магістра. От же, за раз
пра цю ють над тим, щоб роз ро би ти
відповідну схе му. Пе ред ба чається, що
десь в се ре дині тре ть о го кур су бу де
місяч на прак ти ка, а в кінці ро ку — дер -

жав ний іспит з ос нов ної дис ципліни.
Рек тор сподівається, що з на ступ но го
ро ку вже бу де мож ливість прий ма ти
пер шо кур сників для нав чан ня за но вою
схе мою. Але у будь�яко му ви пад ку всі

дії бу дуть відкри ти ми, вра хо ву ва ти -
меть ся дум ка сту дент ства. 

Не оми ну ли сту ден ти своєю ува гою
й пи тан ня пе ре ве ден ня кон т ракт ників
на бюд жет ну фор му нав чан ня за умо ви
відмінно го нав чан ня. Місця дер жав но го
за мов лен ня за по вню ють ся за кон кур -
сом. А це — при вступі на пер ший курс
та при вступі в магістра ту ру. При кон -
курсі рей тинг вста нов люється пра ви ла -
ми прий о му. А. Ф. Пав лен ко на го ло сив,
що по стає пи тан ня, як бу ти, ко ли пре -
тен дентів на місце, що звільни ло ся,
декілька. Ад же пра вил пе ре ве ден ня ми
не маємо. Має бу ти вста нов ле но, за
яки ми кри теріями та яким рей тин гом
мо же здійсню ва ти ся пе ре ве ден ня. Ана -
толій Фе до ро вич за про по ну вав сту ден -
там ру ха ти ся в цьо му на прям ку, спро -
бу ва ти ство ри ти про ект відповідно го
рей тин гу. По винні бу ти за твер д жені
легітимні пра ви ла пе ре ве ден ня на 
бюд жет ну фор му нав чан ня за рей тин -

гом. Прий ом здійснюється за кон кур -
сом, і пе ре ве ден ня теж має здійсню ва -
ти ся за кон кур сом. 

Та кож об го во рен ня торк ну ло ся пи -
тань освіти сту дентів за кор до ном, си с -

те ми оціню ван ня, пе ре гля ду елек трон -
но го жур на лу, зміни вибірко вих дис -
циплін, про хо джен ня прак ти ки, а та кож
за про ва джен ня ме режі Wi�Fi для нав -
чан ня. Так йшло ся про те, що ба га то
іно зем них універ си тетів при зна ють на -

шу ба зу й прий ма ють сту дентів на чет -
вер тий курс. От же, сту ден ти КНЕУ мо -
жуть нав ча ти ся ав то ном но або па ра -
лель но в іно зем них ву зах. Та кож сту -
ден ти дізна ли ся від рек то ра про ство -
рен ня у пер спек тиві но вих сер -
тифікаційних про грам та вірогідність то -
го, що ско ро з усіма ба за ми пе ред дип -
лом ної прак ти ки, де сту ден ти самі зна -
хо дять місця, замість за яви бу дуть ук -
ла да ти ся уго ди. Ад же інак ше сту дент
за ли шається не за хи ще ним.

Але не всі пи тан ня сто су ва ли ся без -
по се ред ньо нав чан ня. Об го во рю ва в ся
ре монт в гур то жит ках, до ступ до гур то -
житків вночі, радіо, мож ливість ор -
ганізації чемпіона ту з фут бо лу се ред
сту дентів та ба га то інших. Зо к ре ма, пе -
ре ве ден ня вик ла дачів на кон т ракт ну си -
с те му за ра ху ван ня на ро бо ту. Сту ден -
там ціка во бу ло дізна ти ся, що дру га ча -
с ти на кон т рак ту пе ред ба чає пе релік
робіт інно ваційно го ха рак те ру (ділові

ігри, круглі сто ли то що) для по кра -
щен ня на уко во�ме то дич но го за без пе -
чен ня сту дентів. 

На всі за пи тан ня сту ден ти от ри ма -
ли щирі відповіді, ті проб ле ми, які ви я -
ви ли ся надміру не очіку ва ни ми, бу де
взя то до ува ги та вив че но більш де -
таль но. 

Не мож на не відзна чи ти теп лу, до -
б ро зич ли ву ат мо сфе ру, що па ну ва ла у
залі. Роз мо ва бу ла відвер тою та кон -
струк тив ною. То му не див но, що час її
не об ме жи в ся го ди ною. В кінці об го -
во рен ня Ана толій Фе до ро вич сфо то г -
ра фу ва в ся зі сту ден та ми на згад ку
про цю зустріч. Во ни за ли ша ли кон -
фе ренц�зал у підне се но му на строї та

з впев неністю, що їхня дум ка не за ли -
шить ся без ува ги.

Ан на Не сте рен ко, 
ре дак тор 

Цен т ру суспільних зв'язків

На по чат ку жовтня у кон фе ренц�залі Київсько го національ но го
еко номічно го універ си те ту ім. В. Ге ть ма на відбу ла ся "Го ди на з
рек то ром" — вже  тра диційна для універ си те ту зустріч, яка що -
ра зу дає мож ливість сту ден там  ра зом з рек то ром, ака деміком
Ана толієм Фе до ро ви чем Пав лен ком, об го во ри ти ак ту альні для
сту дент ства пи тан ня.
На зустрічі  бу ли при сутні сту ден ти КНЕУ, чле ни сту дентсько -
го профспілко во го ак ти ву універ си те ту та САР.

Дорогі друзі!
Дозвольте від щирого серця привітати вас з 

Днем студента!
Студентські роки назавжди залишаться у вашій пам'яті

як час пізнань і звершень, ваші знання будуть затребувані,
а молодість і талант гарантують прекрасне майбутнє.
Бажаю реалізувати творчий потенціал, адже саме вам
належить вирішувати, яким буде життя в нашій країні в
майбутньому. Лише об'єднавши наші зусилля, ми
зможемо принести стабільність і процвітання Україні.
Упевнений, що кожен з вас займе в суспільстві місце,
гідне визнання і пошани!

Зі святом вас!

З повагою, народний депутат України, радник
Міністра освіти і науки, молоді та спорту 

Сергій Баранов�Мохорт

Година з ректором — година
щирої конструктивності  
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У ли с то паді Коміте том з Дер жав них премій Ук раїни в га лузі на уки і

техніки впер ше за часів не за леж ності Ук раїни Дер жав ну премію Ук раїни в
га лузі на уки і техніки бу ло при су дже но за ство рен ня еко номічних підруч -
ників. Цю на го ро ду от ри мав ав торський ко лек тив цик лу підруч ників з мар -
ке тин гу для сту дентів ви щих нав чаль них за кладів Ук раїни, ви да них за
період 1997�2006 рр. Се ред низ ки на го ро дже них: Ана толій Фе до ро вич
Пав лен ко — Ге рой Ук раїни, За слу же ний діяч на уки і техніки Ук раїни, ака -
демік Ака демії пе да гогічних на ук Ук раїни, док тор еко номічних на ук, про -
фе сор, рек тор ДВНЗ "Київський національ ний еко номічний універ си тет

імені Ва ди ма Ге ть ма на"; Ана толій Во ло ди ми ро вич Вой чак (по смерт но) — док тор еко -
номічних на ук, про фе сор ДВНЗ "Київський національ ний еко номічний універ си тет імені
Ва ди ма Ге ть ма на"; Віктор Яко вич Кар даш (по смерт но) — кан ди дат еко номічних на ук, про -
фе сор, де кан фа куль те ту уп равління пер со на лом та мар ке тин гу ДВНЗ "Київський
національ ний еко номічний універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на".  

Дер жав на премія Ук раїни в га лузі на уки і техніки при су джується:
��за ви датні на укові досліджен ня, які спри я ють даль шо му роз вит ку гу манітар них, при род ни -
чих і технічних на ук, по зи тив но впли ва ють на суспільний про грес і ут вер д жу ють ви со кий ав -
то ри тет вітчиз ня ної на уки у світі (у то му числі досліджен ня те ми Го ло до мо ру 1932�1933 років
в Ук раїні);
�� за роз роб лен ня та впро ва джен ня но вої техніки, ма теріалів і тех но логій, но вих спо собів і
ме тодів ліку ван ня та профілак ти ки за хво рю вань, що відповіда ють рівню світо вих до ся гнень;
��за ро бо ти, які ста нов лять знач ний вне сок у вирішен ня проб лем охо ро ни на вко лиш ньо го
при род но го се ре до ви ща та за без пе чен ня еко логічної без пе ки;
�� за ство рен ня підруч ників для се редніх за галь но освітніх, про фесійно�технічних і ви щих
нав чаль них за кладів, що відповіда ють су час ним ви мо гам і спри я ють ефек тив но му опа ну ван -
ню знань, істот но впли ва ють на поліпшен ня підго тов ки май бутніх спеціалістів.

Подія

Ко рот ка істо рич на довідка
З ме тою підне сен ня ролі і пре сти жу на уко вої праці 23 квітня 1969 ро ку був ут во ре ний

Комітет з Дер жав них премій Ук раїнської РСР в га лузі на уки і техніки при Раді Міністрів Ук -
раїни та за твер д же но по ло жен ня про Дер жавні премії УРСР в га лузі на уки і техніки і про
Комітет. Очо лив Комітет ака демік Б. Є. Па тон.

Комітет роз г ля дав ро бо ти, ви су нуті на здо бут тя Дер жав них премій УРСР в га лузі на уки і
техніки, і прий мав рішен ня про при су джен ня що ро ку до 10 Дер жав них премій та по да вав їх
на за твер д жен ня ЦК КПУ і РМ УРСР.

Пер шим ла у ре а том Дер жав ної премії Ук раїнської РСР в га лузі на уки і техніки став Ге оргій
Сте па но вич Пи са рен ко, ака демік АН УРСР, ди рек тор Інсти ту ту проб лем міцності Ака демії на -
ук УРСР, керівник цик лу робіт з пи тань міцності ма теріалів при ви со ких тем пе ра ту рах.

З ме тою сти му лю ван ня праці вче них і на уко во�пе да гогічних працівників, по чи на ю чи з
1972 ро ку, вста нов люється до дат ко во 2 Дер жавні премії УРСР в га лузі на уки і техніки за ство -
рен ня підруч ників для ви щих, се редніх спеціаль них і се редніх уч бо вих за кладів. З 1976 ро ку
збільше но кількість Дер жав них премій до 17.

В 1991 році Дер жавні премії УРСР в га лузі на уки і техніки та за ви датні до ся гнен ня у праці
і на уко во�технічній твор чості пе рей ме но вані у Дер жавні премії Ук раїни в га лузі на уки і техніки.
Щорічно при су джу ва лось до 19 Дер жав них премій, з них 2 — за підруч ни ки.

Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від 28 бе рез ня 1995 ро ку Комітет з Дер жав них премій Ук -
раїни в га лузі на уки і техніки підпо ряд ко ва ний Пре зи ден тові Ук раїни.

Згідно з по ло жен ням Комітет з Дер жав них премій Ук раїни в га лузі на уки і техніки є
спеціаль ним ор га ном, що підпо ряд ко вується Пре зи ден тові Ук раїни, і ут во ре ний для по пе -
ред ньо го роз г ля ду пи тань що до кан ди да тур на при су джен ня щорічно до 20 Дер жав них
премій Ук раїни в га лузі на уки і техніки, 40 премій Пре зи ден та Ук раїни для мо ло дих вче них,
при зна чен ня 400 щомісяч них сти пендій Пре зи ден та Ук раїни та 320 — Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни для мо ло дих вче них.

МАГІСТЕРСЬКИЙ ДИПЛОМ —МАГІСТЕРСЬКИЙ ДИПЛОМ —
ЗАПОРУКА КАР'ЄРНОГО РОСТУЗАПОРУКА КАР'ЄРНОГО РОСТУ

Уро чи с те зібран ня відкрив ди рек тор ЦМП про -
фе сор А. М. По руч ник,  який від імені керівниц тва
універ си те ту та про фе сорсько�вик ла дацько го
скла ду привітав ви пуск ників з успішним за вер шен -
ням нав чан ня. Тра диційни ми ста ли на ста но ви, які
щорічно от ри му ють ви пуск ни ки з вуст ди рек то ра
Цен т ру: "Са ме ви сьо годні є най освіченішою ча с ти -
ною вітчиз ня но го бізнес�кор пу су, ка д ра ми, які
посіда ють клю чові по зиції в еко номічній, фінан -
совій та банківській сфе рах. Пе ред країною стоїть
серйоз на за да ча — підня ти свій міжна род ний кон -
ку рент ний ста тус за ра ху нок, на сам пе ред, мо -
дернізації еко номіки. Тож на буті ва ми в магістра турі
про фесійні ком пе тенції ма ють і по винні бу ти за тре бу -
вані суспільством, а ва ми — ефек тив но ре алізо вані. 

Країни�ліде ри у світо во му еко номічно му зро с танні
спи ра ють ся сьо годні на та ку фун да мен таль ну ос но ву,
якою є три кут ник знань: освіта�на ука�інно вації. Са ме він
є за по ру кою ви со кої кон ку рен то с про мож ності будь�якої

фірми і країни. Будь те патріот ами своєї країни, не по хит -
но за хи щай те національ ну ідею та національні інте ре си,
роз бу до вуй те національ ний капітал, при мно жуй те
національ не ба гат ство!"

Від імені ви пуск ників зі сло ва ми гли бо кої вдяч ності
за от ри мані знан ня та здо буті на вич ки ви с ту пи ли Ва -
силь Селіфо нов, Юрій Кризський, Ліна За гурська, Оль га
Ко за чинська. 

"Ко ли я всту пав до  ВНЗ, який за раз я мо жу на зва ти
своєю аль ма�ма тер, — за зна чив Ва силь Селіфо нов, — я
мав намір здо бу ти пре стиж ну спеціальність Магістра

Бізнес�адміністру ван ня та от ри ма ти цінні знан ня для уп -
равління бізне сом. Але за раз, ко ли про цес нав чан ня
вже закінчи в ся, я зро зумів, що от ри мав окрім знань де -
що більше — вміння по�іншо му мис ли ти та аналізу ва ти
інфор мацію. Вже під час нав чан ня я відчув, що по чав
по�іншо му ди ви тись на ком панію, в якій пра цюю,
по�іншо му аналізу ва ти бізнес�ідеї, я став більш зва же но

та про фесійно підхо ди ти до ство рен ня но вих про ектів та
уп равління існу ю чи ми. І та ка зміна став лен ня до своєї
ро бо ти ви ник ла не ли ше у ме не, а й у моїх ко лег. Це
найцінніше з то го, що ми от ри ма ли у стінах на шої
бізнес�шко ли, що до по мог ло нам  роз ши ри ти го ри зон -
ти своїх знань, нав чи ти ся вирішу ва ти складі за дачі, та
по�но во му ди ви ти ся на знай омі си ту ації у бізнесі. І це
вміння мис ли ти по�но во му за ли шить ся з на ми на зав -

жди. І ще один ду же ва го мий здо бу ток ми от ри ма ли під
час нав чан ня в Центрі магістерської підго тов ки — це
дружні сто сун ки. То му нашій бізнес�школі ми зав дя -
чуємо не ли ше от ри ма ни ми знан ня ми, а й но ви ми дру -
зя ми і бізнес�парт не ра ми".

От ри мав ши дип ло ми магістрів, ви пуск ни ки ЦМП
2011 ро ку, натхненні  на ста но ва ми ди рек то ра Цен т ру,
скла ли клят ву на вірність своїй аль ма�ма тер: "Ша нов -
ний па не Рек то ре! Ми за пев няємо Вас,  що у по даль шо -
му своєму житті ми бу де мо з гордістю не сти зван ня ви -
пуск ників Київсько го національ но го еко номічно го
універ си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на, підтри му ва ти
парт нерські сто сун ки з Універ си те том та своїми успіха -
ми у про фесійній діяль ності ут вер д жу ва ти ви со кий ста -
тус на шої бізнес�шко ли — Цен т ру магістерської підго -
тов ки!" 

Щи ро вітаємо ви пуск ників Цен т ру магістерської
підго тов ки і ба жаємо но вих про фесійних здо бутків, но -
вих пе ре мог  та успіхів.

Іри на Ку ла га,
за ступ ник ди рек то ра ЦМП, до цент

На прикінці жовтня в Центрі куль ту ри і ми с тецтв КНЕУ відбу лась уро чи с та  подія �
вру чен ня дип ломів магістрів ви пуск ни кам Цен т ру магістерської підго тов ки. Це був
15�й, ювілей ний, ви пуск ЦМП. Ла ви вітчиз ня ної бізнес�еліти по по вни ли по над 500 ви -
пуск ників КНЕУ.
На цій свят ковій події бу ли при сутні керівни ки магістерських про грам, завіду вачі ка -
федр та де ка ни фа куль тетів КНЕУ. Зі сло ва ми привітан ня ви с ту пи ли керівни ки
магістерських про грам — про фе сор Є. Г. Пан чен ко та  про фе сор Г. О. Шви да нен ко, де -
кан обліко во�еко номічно го фа куль те ту — про фе сор В. І. Єфімен ко.

Це круто

Директор ЦМП проф. А. М. Поручник вітає випускників

Випускники магістерської програми “МБА” 2011 року отримали дипломи магіст-
ра КНЕУ та сертифікати міжнародної бізнес-школи BBSI (Великобританія)

Випускники магістерської програми “МПД” 2011 року 
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На по чат ку жовтня у Центрі куль ту ри та ми с тецтв ДВНЗ
"КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на" відбу ли ся свят кові уро чи с -
тості на честь Дня юрис та та з на го ди 18�річчя з дня на ро -
джен ня юри дич но го фа куль те ту ДВНЗ "КНЕУ ім. Ва ди ма
Ге ть ма на".

Свят ко во при бра ний фа куль тет та кон церт ний зал го с -
тин но зустріли за про ше них по важ них го с тей, вик ла дачів
та співробітників юри дич но го фа куль те ту, сту дентів. Про
гар ний настрій свідчи ли усміхнені об лич чя, во гни ки в
очах та по зи тив, що відчу ва в ся у залі. Уро чи с тості роз по -
ча ли ся з ви ко нан ня гімну юри дич но го фа куль те ту, що
ста ло вже гар ною тра дицією під час відкрит тя подібних
за ходів на фа куль теті. Під бур х ливі оп ле с ки до сло ва був
за про ше ний де кан юри дич но го фа куль те ту Віталій Фе до -
ро вич Оп риш ко, який привітав усіх при сутніх у залі з Днем
юрис та та з Днем фа куль те ту. У своєму ви с тупі Віталій
Фе до ро вич відмітив та кон кре ти зу вав інфор мацію що до
виз нач них подій, які ста ли ся на юри дич но му фа куль теті
про тя гом ро ку. Зо к ре ма:
�� за оціню ван ням не за леж них ек с пертів наш фа куль тет
зай має шо с те місце се ред юри дич них ВНЗ та фа куль тетів
Ук раїни;
�� дру гий рік поспіль наш юри дич ний пра цев ла ш то вує
сту дентів, а цьо го ро ку бу ло ство ре но Ра ду з пра цев ла ш -
ту ван ня на чолі з за ступ ни ком де ка на Ю. П. Бу ри лом  та
пра цев ла ш то ва но 91 осо бу;
��ав торським ко лек ти вом фа куль те ту підго тов ле но дво -
том не ви дан ня підруч ни ка з "Го с по дарсько го пра ва", а 
С. Я. Вав жен чу ком — підруч ник "До говірне пра во";
�� про ве де на Міжна род на на уко во�прак тич на кон фе -
ренція "Пра вові проб ле ми по до лан ня наслідків Чор но -
бильської ка та с т ро фи", участь у якій взя ли вчені з Росії,
Біло русі, Греції, та ви да но збірник ма теріалів кон фе -
ренції;
��ук ла де на уго да з Євро пейською ор ганізацією публічно -
го пра ва про ор ганізацію та про хо джен ня прак ти ки на ши -

ми сту ден та ми, двоє з них вже прой шли прак ти ку та
от ри ма ли відповідні сер тифіка ти;
�� підпи са на уго да про співпра цю з юри дич ним фа -
куль те том Біло русь ко го еко номічно го універ си те ту;
�� Спеціалізо ва на Вче на Ра да по за хи с ту кан ди -
датських ди сер тацій у 2010�2011 нав чаль но му році
про ве ла за хист вось ми ди сер таційних робіт; 
��ко ман да сту дентів юри дич но го фа куль те ту зай ня ла
п'яте місце се ред 51 ко ман ди на Все ук раїнській
олімпіаді з пра во знав ства, яка про хо ди ла у
Харківській національній юри дичній ака демії імені
Ярос ла ва Му д ро го, особ ли во вар то відзна чи ти сту -
ден ток 5�го кур су H. Сергієнко та Т. Вінни чен ко;
��збірна 1�го кур су ЮФ здо бу ла пе ре мо гу на універ -

си тетсько му чемпіонаті
з фут бо лу;
�� ко ман да юри дич но го
фа куль те ту вдру ге здо -
бу ла пе ре мо гу на Бе -
нефісі сту дентської мо -
лоді (СтудБУМ�2011);
��Ан на Ки ри лен ко ста ла
Пер шою віце�міс на кон -
курсі кра си та грації "Міс

КНЕУ � 2011".
І про інші ре зуль та ти діяль ності

ко лек ти ву фа куль те ту у 2010�2011
нав чаль но му році проінфор му вав
де кан В. Ф. Оп риш ко під час сво го
ви с ту пу.

Під час уро чи с -
то с тей де ка ном бу -
ли вру чені на го ро ди
від Со юзу юристів
Ук раїни за до ся -
гнен ня у сфері
підго тов ки юри дич -
них кадрів —

завіду ва чу ка фе д -
ри те орії та історії
дер жа ви і пра ва,
п р о  ф е  с о  р у  
Ф. П. Шуль жен ку,
за ступ ни ку де ка на

з на уко вої
р о  б о  т и  
О. К. На мя -
сен ко, за -
с т у п  н и  к у
д е  к а  н а  
П. В. Ки ко -
тю, за ступ -
н и  к у
завіду ва ча
к а  ф е  д  р и
пра во во го
ре гу лю ван -
ня еко -
номіки Н. А. Фукс. 

Вдру ге на юри дич но му фа куль теті був
про ве де ний кон курс "Кра щий на уко во�пе -

да гогічний працівник", пе ре можці яко -
го бу ли на го ро джені на свят ко вих уро -
чи с то с тях. Пе ре мож ця ми у на ступ них
номінаціях ста ли: кра щий до цент —
Га ли на Олек сандрівна Фе до рен ко;
кра щий стар ший вик ла дач — Га ли на
Сте панівна Ти м чик; кра щий аси с тент —
Оле на В'ячес лавівна По та по ва; кра -
щий ме то дист ка фе д ри — Оле на
Сергіївна Лах ту но ва; кра щий ме то -
дист нав чаль но го відділу — Надія Ми -
ко лаївна Ку лик. Та кож пред став ни ки
сту дентсько го са мо в ря ду ван ня вру чи -
ли гра мо ту пе ре мож цю у номінації
"Кра щий вик ла дач очи ма сту дентів" —
стар шо му вик ла да чу ка фе д ри те орії та
історії дер жа ви і пра ва А. В. Ма ка рен -
ко. У ході уро чи с то с тей бу ли на го ро -
джені і сту ден ти, зо к ре ма, Вікторія Ко -
но вал — кра щий проф гру порг юри -
дич но го фа куль те ту; Гри горій При -
ходь ко — кра щий го ло ва комісії проф -
бю ро ЮФ (го ло ва комісії з пи тань
спор ту і ту риз му); Вікторія Ки риль чук �
кра ща ста ро с та кур су; Да ри на На стен -
ко — кра ща ста ро с та гру пи та Майа
Ху цу ра улі — най ак тивніша та най по зи -

тивніша сту дент ка ЮФ.
Сту дентським ак ти вом, на чолі з го ло вою комісії з ор -

ганізації сту дентсько го дозвілля сту дентсько го де ка на ту
Ка те ри ною Пу га чо вою, бу ли підго тов лені різноп ла нові та
ней мовірно гарні свят ко во�уро чисті но ме ри. Пісні у ви ко -
нанні Ан ни Шу мак, Ярос ла ва Плотніко ва, Олек сан д ри
Алек сан д ро вої, Поліни Го лен ко, Олексія Хілька та Юлії
Сте па но вої. Яс кра во вра зив та зди ву вав привіталь ний та -
нок фа куль тетсько го ан сам блю на род но го тан цю
"Феміда" під керівниц твом се с тер Н. М. Де м чен ко та 
Н. М. Де м чен ко; яс кра вий ви с туп був за про по но ва ний й
від фа куль тетської ко ман ди з ритмічної гімна с ти ки під
керівниц твом Майі Ху цу ра улі. Да ру ва ли своє ми с тец тво і
гості — ан самбль "Вірту о зи КНЕУ", Іри на Мо роз, Надія Но -
во сь о ло ва та ан самбль на род но го тан цю при кор дон них
військ Ук раїни. При му сив зал сміяти ся до сліз своїм та -
лан том сту дент�пер шо кур сник Во ло ди мир Пушкін, ак тор
роз мов но го жа н ру, своєю роз повіддю "Про те, як я провів

літо…" Всі но ме ри бу ли не схожі один на один та ди ву ва ли
своєю змістовністю, кра сою і чарівністю: ук раїнські пісні,
су часні танці, гу мор, за рубіжні хіти та кла сичні тво ри —
все це бу ло ор ганічно поєдна но в уро чи с то с тях, що відбу -
ли ся.

Все ко лись по чи нається та, зго дом, за вер шується.
Так, і свят кові уро чи с тості добігли сво го фіна лу і юри дич -
ний фа куль тет те пер по до рослішав, став по внолітнім. 
От ож до зустрічі на 19�й річниці юри дич но го фа куль те ту у
на ступ но му році.

З Днем на ро джен ня, юри дич ний фа куль те те!

За ступ ник де ка на юри дич но го фа куль те ту
Ю. М. Ри жук 

Крок за кроком змінюються дні, місяці й роки… Ось
і знову прийшла осінь. Щойно промайнуло свято
першого вересня, а вже за вікном жовтень золотий.
А жовтень на юридичному факультеті завжди
асоціюється не лише зі Святом працівників освіти
та Днем юриста України, а й з Днем народження
юридичного факультету...

Привітання від декана
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ДЕКАНУ — 20 РОКІВ!ДЕКАНУ — 20 РОКІВ!

Правила життя від Анатолія
Петровича Наливайка

1. Все в житті потрібно заробляти працею, талантом і
здібностями. Навіть везіння.

2. Родичі й друзі вважають, що я рано посивів через
постійні стреси. Але це не так, робота для мене — це радість.

3. Я не йду — намагаюсь в усякому разі ніколи не йти на
компроміси зі своїм внутрішнім світом.

4. З дружиною ми познайомились під час навчання в
"нархозі", ми вчились в одній академічній групі, і це
надзвичайно полегшує відносини.

5. На сніданок я їм сирники, моя дружина досягла дуже
високої майстерності в їх приготуванні.

6. Я люблю футбол. Там дуже чітко проявляється
режисура, відбувається командна гра і демонструється
менеджмент.

7. Частіше висувайте собі претензії.
8. Я не знаю, чого я досяг би в житті, якби не кількоро

людей, які заставили мене повірити в себе, — я їм дуже
вдячний. Це мої Вчителі, у декого з них я продовжую
вчитися і досі.

9. Мене страшенно розчаровує в людях ненадійність,
безвідповідальність і байдужість. Натомість викликає
повагу працелюбство й успішність.

10. Щоб досягти мети не треба поспішати, але рухатись
безперервно у потрібному напрямку крок за кроком.

11. В своєму житті я використовую інструменти страте-
гічного управління. Не будую дрібних планів. Дійсно,
грандіозні, логічно побудовані плани ніколи не зникають. І
чим довшим є стратегічний курс, тим більшого терпіння,
праці й зусиль потрібно. Пам'ятаєте у Кафки: "Є два
головних гріхи, з котрих слідують всі інші: нетерплячість й
недбалість. Через нетерплячість люди вигнані з раю, через
недбалість вони туди не повертаються. А можливо, є лише
один гріх — нетерплячість. Через нетерплячість вигнані,
через нетерплячість не повертаються". Цей твір геніального
письменника називається "Роздуми про істинний шлях".

Ана толію Пе т ро ви чу На ли вай -
ку ви пов нюється 20 років як де ка -
ну фа куль те ту еко номіки та уп -
равління. У віці двад ця ти років
лю ди на мо же ста ти ба ка ла в ром,
а для де ка на — це ба га то років чи
ма ло?
�� Як для зро с тан ня фа куль те ту
від однієї до трьох з по ло ви ною
ти сяч сту дентів — не ба га то.
�� Як для пе ре тво рен ня пла но -
во�еко номічно го фа куль те ту у
"ви пе ре джаль но�су час ний фа -
куль тет" — не ба га то.
��Як для до ся гнен ня стра тегічних
цілей — най к ра щий фа куль тет у
най к ра що му універ си теті — не ба -
га то.

�� Як для от ри ман ня гар но го вро жаю від посівів до б ро го й
вічно го — не ба га то.
��Як для до ся гнен ня влас но го життєво го успіху — не так вже й
ба га то.
�� Як для до три ман ня до брих тра дицій ко лек тивізму, спад -
коємності, до б ро зич ли вої ат мо сфе ри  й ко манд но го ду ху —
чи ма ло.
��Як для усвідом лен ня влас ної пе ре ко на ності у то му, що свою
Спра ву лю биш Лю бов'ю з ве ли кої літе ри — до стат ньо.
��Як для ви ко ну ва ча функцій Ат лан та для стар шо го по коління
вик ла дачів та надійної "опор ної бал ки" для мо ло до го — ду же
ба га то.
��Як для при ми рен ня з на шою бізнес�не тя мущістю — ду же ба -
га то.
��Як для об'єдну ва ча й енер д жай зе ра в іноді підки са ю чо му се -
ре до вищі — за над то ба га то.

Лю ди на, яка вміє май стер но справ ля тись з ча сом, мо же
вва жа тись йо го Во ло да рем. Це зван ня є не мен шим, ніж про -
фе сор, за слу же ний діяч на уки і техніки Ук раїни, відмінник
освіти Ук раїни. Бо та ких у нас є, а На ли вай ко — один, унікаль -
ний, не пе ресічна осо бистість.

Не хай і в на ступні 20 років, вель ми ша нов ний Ана толію 
Пе т ро ви чу, Вам вдається во лодіти ча сом, за ду му ва ти інно -
ваційні про ек ти та уп рав ля ти стра тегічни ми зміна ми, то ру ва ти
нові шля хи в країні Знань.

До б ро го Вам здо ров'я, твор чої на сна ги й щас ли во го дов -
голіття!!! 

З лю бов'ю та по ва гою,
ко лек тив фа куль те ту еко номіки та уп равління!!!

Краса осіннього ЧерніговаКраса осіннього Чернігова

Для ба га ть ох сту дентів КНЕУ не
се к рет, що у на шо му ВНЗ уже май -
же рік існує і стабільно функціонує
де бат ний клуб, го ло вою яко го є
сту дент 3�го кур су фа куль те ту
еко номіки та уп равління Бо г дан
Жу ке вич.

Са ме зав дя ки співпраці Де бат но го
клу бу КНЕУ (ДК "Арт") та Фе де рації де -
батів Ук раїни у ве ресні на базі на шо го
універ си те ту прой шов пер ший етап
Відкри тої де бат ної Ліги, при свя че ної
Квітневій ре во люції — Ку бок КНЕУ.
Турнір був од но ден ним та вклю чав у
се бе три відбіркові ра ун ди та фінал. У
етапі взя ло участь 12 ко манд. Наші
сту ден ти на ней мовірно му рівні про -
де мон стру ва ли свої мож ли вості, ад же
з вось ми гравців фіна лу троє пред -
став ля ло са ме наш універ си тет, а са -
ме: Оль га Па дун, Ми ки та Снєгірьов та
Ки ри ло Мель ник. 

Особ ливістю турніру бу ла пев на
еко номічна на прав леність ре зо люцій.
Вар то відзна чи ти, що цей етап був
при свя че ний Квітневій ре во люції в Ко -
реї, що бу ло відо бра же но у на звах 
ау ди торій, "псев донімах" го ло ви орг -
коміте ту та го ло вно го судді, ре зо люції
фіна лу. 

Го ло вним суд дею турніру був Мак -
сим На гор ний — зна ний київський де -
ба тер та тре нер. Мо де ра то ром турні-
ру та од ним з суддів ви с ту па ла го ло ва
Київсько го відділен ня ВМГО "Фе де -
рація де батів Ук раїни" На талія До б ро -
вольська. Та кож до чис ла суддів вхо -

ди ла Вікторія Доєва, ти ту ло ва ний
Київський суд дя. 

Турнір особ ли во відзна чи в ся
кілько ма феєрич ни ми по вер нен ня ми у
стрій де ба терів — ми бу ли ду же раді
ба чи ти на турнірі Олек сан д ра Вой -
цехівсько го, який став до три бу ни
після півто рарічної пе ре рви, та Ан то на
Пе ченкіна, що от ри мав зван ня
топ�спіке ра та ра зом з Олексієм Стан -
чевським здо був пе ре мо гу на турнірі!

Ку бок КНЕУ зо к ре ма по ка зав, як
підня в ся рівень де бат них но вачків та
закріпи лись на вич ки вже більш
досвідче них гравців. Вар то за зна чи ти,
що у фінал прой шло дві свіжі ко ман ди
та ли ше дві ко ман ди, що ма ють вже
ва го мий де бат ний досвід. Ка жу чи про
фінал, ніко ли не за бу де мо те ма ти ку
гри — ця Па ла та бо ро ла ся за
об'єднан ня Північної та Півден ної Ко -

реї в од ну країну, але як по ка за ли ре -
зуль та ти фіна лу — це їй не вда ло ся. 

Ку бок КНЕУ до зво лив зігра ти ра -
зом пред став ни кам Де бат них клубів
КНЕУ, Києво�Мо ги лянської ака демії,
Інсти ту ту міжна род них відно син та
Інсти ту ту філо логії КНУ ім. Т. Г. Шев -
чен ка, НПУ ім. М. П. Дра го ма но ва.

Від Де бат но го клу бу КНЕУ та усіх
го с тей турніру дя куємо адміністрації
універ си те ту, яка кож но го ра зу на дає
нам мож ливість про во ди ти подібні за -
хо ди!

ДК "Арт"

До лу чай тесь до на шої Де бат ної
сім'ї! З усіма пи тан ня ми звер та тись
до го ло ви Де бат но го клу бу — Бо г да -
на Жу ке ви ча (0638076545) або го ло -
ви Фе де рації де батів Києва — На талії
До б ро вольської (0633452341).

Ук раїна — ве ли ка і пре крас на на ша Батьківщи на. Як
ба га то пре крас них  міст ми мо же мо по ба чи ти на те ре -
нах на шої нень ки. Ко жен з ку точків  Ук раїни, чи це схід
або захід, північ або південь, сла вить ся своєю ней -
мовірною кра сою та сла вет ною історією. Дов го роз ду -
му ю чи над пунк том при зна чен ня по до рожі, ак -
тивісти ФЕтаУ виріши ли відвіда ти місто, яке про тя -
гом століть бу ло го ло вним осе ред ком політи -
ко�еко номічно го та соціаль но�куль тур но го жит тя
ук раїнців — Чернігів.

Це місто є од ним з куль тур них центрів Ук раїни,
тут пра цю ють чис ленні те а т ри, за кла ди клуб но го
ти пу, кіно те а т ри. А особ ли во місто сла вить ся
своїми му зе я ми. То му без зай вих ва гань пер шою та
го ло вною ек с курсійною зу пин кою ми об ра ли
Чернігівський об лас ний істо рич ний му зей імені Ва -
си ля Тар новсько го. Це один з най давніших істо рич -
них му зеїв дер жа ви, знач ний на уко вий і куль тур -
но�просвітницький осе ре док міста, регіону та
країни. Ек с по на ти му зею над зви чай но  вра зи ли сту -
дентів, ад же бу ла пред став ле на унікаль на ко лекція

ре чо вих і до ку мен таль них пам'яток,  по чи на ю чи з до би
пізньо го па ле оліту. 

На ступні зу пин ки  на шо го ту ру: кур ган Чор на Мо ги -
ла, П'ят ницька цер к ва, бу ди нок В. В. Тар новсько го,
Літе ра тур но�ме моріаль ний му зей М. Ко цю бинсько го,
Іллінська цер к ва та дзвіни ця… Хоч ми не встиг ли по ба -
чи ти всі виз начні місця Черніго ва, але цьо го бу ло до -
стат ньо, щоб з впев неністю ска за ти: "Чернігів —
унікаль ний".

Пре крас не роз та шу ван ня на пра во му ви со ко му бе -
резі річки Дес ни, найбільшої при то ки Дніпра, ней -

мовірно розкішні зе лені на са джен ня, які за ча ро ву -
ють своєю кра сою в осінню по ру ро ку. Та, по за
сумнівом, найбільшим скар бом 1300�літньо го міста
є йо го хра ми та істо ричні місця. Все це не за ли ши -
ло бай ду жим жод но го з сту дентів. Ко жен з учас -
ників по до рожі збе ре же в пам'яті ча с тин ку ней -
мовірної кра си цьо го міста.

Але най го ловніше, що ми змог ли от ри ма ти від
цієї поїздки чу до ву мож ливість ще більше дізна тись
од не про од но го, підви щи ти ко манд ний дух, ад же
це був своєрідний не по втор ний тім�білдінг:
міні�квест містом, за гад ки�пи тан ня від ек с кур со -
водів, не за бутні спо га ди.

Щи ро вдячні за та ку мож ливість, зав дя ки якій
пра цю ва ти ме мо з но ви ми си ла ми та натхнен ням!

Іван на Федь ко, сту дент ка 3�го кур су ФЕтаУ 

Пленер

На прикінці жовтня відбу ла ся ек с курсійна поїздка сту -
дентів  фа куль те ту еко номіки та уп равління до сла -
вет но го міста Черніго ва. Здо був ши пе ре мо гу на фе с ти -
валі "СТУДБУМ  КНЕУ � 2010" Ко ман да ФЕтаУ от ри ма -
ла пре крас ну на го ду відвіда ти од не з міст Ук раїни за
спри ян ням Профспілко во го коміте ту універ си те ту. 
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Пле нар не засідан ня бу ло відкри те
вступ ним сло вом рек то ра універ си те ту,
за слу же но го діяча на уки і техніки, ака -
деміка АПН Ук раїни, Ге роя Ук раїни Ана -
толія Фе до ро ви ча Пав лен ка, в яко му бу ло
виз на че но над зви чай ну важ ливість політе -
ко номічних досліджень про цесів пост -
соціалістич ної транс фор мації, за зна ча -
лась не обхідність вив чен ня су час ної
політич ної еко номії ба ка ла в ра ми та
магістра ми.

На пле нар но му засіданні про зву ча ли
до повіді та ких вітчиз ня них та за -
рубіжних вче них, як Г. І. Баш ня нин,
І. О. Бла гих (Росія), А. М. Ва рак са
(Росія), В. А. Во робйов (Біло русь),
М. К. Га ла бур да, А. А. Гри цен ко,  
П. С. Єщен ко, Ю. К. Зай цев, 
В. І. Ки -ри лен ко, В. Д. Ла гутін, 
П. М. Ле о нен ко, В. С. Сав чук, 
С. В. Сте па нен ко, А. А. Чух но , а та -
кож Daniel Stattin та Karin Eklund
(Швеція), S. V. Bayramov  (Азер бай -
джан),  Aadne Aasland і Igor
Shevliakov (Нор вегія) та ба га то
інших. 

У своїй до повіді "Су час на
політич на еко номія як на ука: по -
тре ба, архітек тоніка пред ме та та
ме то до логії досліджень" док тор

еко номічних на ук, про фе сор Юрій Кузь мич
Зай цев виз на чив ме то до логічні проб ле ми,
що сто ять пе ред су час ною політич ною
еко номією. Зо к ре ма, по тре ба у фор му -
ванні цілісно го політи ко�еко номічно го
аналізу склад них соціаль но�еко номічних
явищ і про цесів, роз ши ренні пред ме та
політич ної еко номії та при клад ної адап -
тації на уко во го ме то до логічно го апа ра ту
до проб лем ре аль но го функціону ван ня
еко номічної си с те ми, здат но го ре а гу ва ти
на вик ли ки ча су.

Та ка дум ка бу ла підтри ма на про фе со -
ром Пе т ром Сте па но ви чем Єщен ком, який
на го ло сив на не мож ли вості об ме жен ня
пред ме та політич ної еко номії пред ме том

"Еко номіксу" та не обхідності ство рен ня
плю ралістич ної мо делі вик ла дан ня, що до -
зво лить сфор му ва ти у сту дентів кон крет -
но�ре алістичні знан ня сто сов но по точ ної
прак ти ки го с по да рю ван ня. У до повіді про -
фе со ра П. М. Ле о нен ка бу ло підкрес ле но
не до статність тих змін, які відбу лись в
струк турі не ок ла сич но го "Еко номіксу" для
фор му ван ня но вої па ра диг ми політич ної
еко номіки.

Член�ко ре с пон дент  НАН Ук раїни, док -
тор еко номічних на ук, про фе сор Андрій

А н д р і й о  в и ч
Г р и  ц е н  к о
вка зав на не -
о б х і д н і с т ь
роз ши рен ня
м е  т о  д о  -
л о г і ч н о  г о
апа ра ту су ча-
с ної політе ко -
номії інсти -
туціональ ни -
ми те оріями,
що до зво лить
а д е  к  в а т  н о
інтер п ре ту ва -
ти фун да мен -
тальні за ко -

номірності роз вит ку
еко номіки Ук раїни та
світо вої спільно ти.

Своє ба чен ня пре-
д ме та і за дач  політе -
ко номії для постінду-
стріаль но го ета пу роз -
вит ку вик лав ака демік
НАН Ук раїни Ана толій
Андрійо вич Чух но.
П о є д н а н  н я
індустріаль но го рин ко -
во го та інфор маційно -
го постіндустріаль но го
типів роз вит ку у те о ре -
тич них досліджен нях

по тре бує удо с ко на лен ня ме то до логії
аналізу тих явищ і про цесів, які раніше не
бра лись до ува ги, пе ре не сен ня ак центів на
такі фак то ри еко номічно го роз вит ку, як
інфор мація та знан ня.

Важ ливість по си лен ня ме то до логічної
ролі політе ко номії у по до ланні част ко вості
еко номічних те орій та фор му ванні цілісної
си с те ми на уко вих знань про фе сор Сергій
В а  с и  л ь  о  в и ч
С т е  п а  н е н  к о
вба чає ос -
нов ною ме то -
д о  л о г і ч н о ю
за да чею всієї
е к о  н о м і ч н о ї
на уки на су -
ч а с  н о  м у
етапі.

У до повіді
В. С. Сав чу ка,
чле на�ко ре с -
пон ден та НАН
Ук раїни, док -
то ра еко -

номічних на ук, про фе -
со ра, на го ло шу ва ло -
ся, що ви ник нен ня
міжна род ної політич -
ної еко номії пов'яза не
зі спе ци-фікою ре аль -
них про цесів у си с темі
еко номічних відно син
світо во го го с по дар -
ства у другій по ло вині
ХХ — на по чат ку ХХІ
століття, зо к ре ма, із
пе ре хо дом цих відно -
син у якісно но вий стан
в умо вах їх гло -
балізації. 

Те ма ти ка до повідей за рубіжних учас -
ників кон фе ренції бу ла до сить різно -
манітною за змістом і спря мо ваністю, вод -
но час, ос нов ний на уко вий інте рес був
спря мо ва ний на аналіз проб лем роз вит ку
пред ме та су час ної політич ної еко номії, її
па ра диг ми, ме то до логії, са моіден тифікації
у се ре до вищі інших еко номічних і гу -
манітар них на ук, прин ци пам взаємозв'яз -
ку з ни ми. 

Ок ре му ува гу бу ло приділе но проб ле -
мам ди фе ренціації та іде о логізації всієї су -
час ної си с те ми еко номічних на ук, які обу -
мо ви ли надмірну фор малізацію те о ре тич -
них досліджень, універ салізацію спо собів
вик ла ден ня ре зуль татів та їх іде о логізацію.

Пи тан ням дже рел про ник нен ня іде о логії в
еко номічну на уку, ха рак те ру впли ву на
струк ту ру еко номічних дослі-джень, а та -
кож мож ли вості при клад но го ви ко ри с тан -
ня нор ма тив них те орій у фор му ванні іде о -
логічних кон струкцій бу ла при свя че на до -
повідь кан ди да та еко номічних на ук, до цен -
та М. К. Га ла бур ди. Він за зна чив, що
однією із най гостріших проб лем для

вітчиз ня ної еко номічної дум ки є імпліцит на
підміна все охоп лю ю чих чітких політе ко -
номічних ка те горій на аб страктні ка те горії
еко номіксу, які в прин ципі не мо жуть бу ти
ви ко ри с тані по за ви со ко аб стракт них мо -
де лей чи с то на уко во го зна чен ня. Такі інте -
лек ту альні абе рації про во ку ють по яву хиб -
ної свідо мості, яка і ви с ту пає го ло вною оз -
на кою іде о логічно го спря му ван ня те о ре -
тич них кон струкцій. Зо к ре ма, іде о логічне
от от ож нен ня інте ресів мак симізації при -
бут ку та суспільно го до б ро бу ту зміни ло
струк ту ру те орії еко номічної політи ки,
підміни ло пріори те ти транс фор мації
суспільства на цільові орієнти ри груп з
особ ли ви ми інте ре са ми та олігархічних
струк тур в про гра мах ре форм. 

В. М. Фе щен ко, док тор еко номічних на -
ук, про фе сор ка фе д ри історії та те орії го с -
по дар ства, у своїй до повіді особ ли во
підкрес ли ла, що із втра тою політе ко -
номічної скла до вої, еко номічна дум ка в Ук -
раїні втра чає свій пред мет, стає до -
поміжним лан цю гом в інстру мен тарії за хи -
с ту іде о логій. Досліджен ня ре аль ної еко -
номіки — досліджен ня мінли во го світу
людських взаємин. Те орія, яка в один мо -
мент ча су бу ла ре ле вант ною для пев но го
суспільства, зовсім не обов'яз ко во мо же
аде к ват но висвітли ти взаємозв'яз ки іншо -
го суспільства, в інший мо мент ча су.
Об'єкти, які ігно ру ва лись, від яких аб стра -

гу ва лись в своїх те оріях дослідни -
ки, мо жуть ста ти більш ва го ми ми,
ніж ті, що бу ло раніше взя то до ува -
ги. 

Засідан ня круг ло го сто лу бу ло
при свя че не ме то до логічним проб -
ле мам виз на чен ня пред ме та та ме -
тодів су час ної політе ко номії, об го -
во рен ню її проб ле ма ти ки в умо вах
по глиб лен ня гло баль них та ло каль -
них кри зо вих явищ. Су час ний стан
роз вит ку національ них еко -
номічних си с тем ви ма гає ре ле -
вант но го аналітич но го інстру мен -
тарію для опи су, по яс нен ня та
фор му лю ван ня ме тодів ан ти кри зо -
во го ре гу лю ван ня та уп равління.
Роз роб ка та ких ме тодів по вин на
фор му ва тись на еку менічно му

Конференція

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇСУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

На по чат ку жовтня за ініціати вою рек то ра ту та ка фе д ри
політич ної еко номії обліко во�еко номічних фа куль тетів 
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на" відбу ла ся міжна род на на -
уко во-прак тич на кон фе ренція "Ме то до логічні проб ле ми су час ної
політич ної еко номії", при свя че на 105�й річниці з дня за сну ван ня
Київсько го національ но го еко номічно го універ си те ту. У ро боті
кон фе ренції взя ли участь провідні вчені�те о ре ти ки Ук раїни, на -
сам пе ред із ви щих нав чаль них за кладів та на уко вих ус та нов еко -
номічно го профілю, на уковці з інших країн, та ких як Швеція,
Нор вегія, Біло русія, Росія, Азер бай джан. 
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Свідчення очевидця

поєднанні ме то до логічно го апа ра ту всіх
су час них те о ре тич них кон цепцій. 

Зо к ре ма, кан ди дат еко номічних на ук Д.
Г. Хо хич за зна чив, що в су час них умо вах
роз вит ку політе ко номії як на уки, не ок ла -
сич на тен денція ста ла доміну ю чою у виз -
на ченні ме то ду аналізу, а тра диційний
пред мет досліджен ня — ви роб ничі (еко -
номічні) відно си ни — піддається кри тиці з
різних сторін, що нерідко при зво дить до
без меж но го роз ши рен ня йо го ка те горій і
ви к рив лен ня йо го змісту. Ідею не мож ли -
вості ек лек тич но го сприй нят тя струк ту ри
еко номічної на уки, штуч но го про ти с тав -
лен ня та відки дан ня над бань ок ре мих її на -
прямків бу ло підтри ма но більшістю учас -
ників кон фе ренції. 

Слід за зна чи ти ви со кий рівень ор -
ганізації та про ве ден ня кон фе ренції. Зо к -

ре ма, до по чат ку кон фе ренції бу ли ви д ру -
ку вані її Про гра ма  та спеціаль ний ви пуск
фа хо во го збірни ка на уко вих праць "Фор -
му ван ня рин ко вої еко номіки" (Ме то до -
логічні проб ле ми су час ної політич ної еко -
номії) об ся гом 520 сторінок. Се ред ос нов -
них рішень, які бу ло прий ня то за ре зуль та -
та ми ро бо ти кон фе ренції, мож на виділи ти
ство рен ня Все ук раїнської асоціації
політич ної еко номії та од но го ло сну
підтрим ку про по зиції ака деміка  АПН Ук -
раїни, Ге роя Ук раїни, рек то ра ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на" Ана толія Фе до ро -
ви ча Пав лен ка що до роз роб ки і впро ва -
джен ня кур су су час ної політич ної еко номії
для ба ка лаврів та магістрів.

Орг комітет конфе ренції

ERSTE GROUP SUMMER UNIVERSITY DANUBIA 2011ERSTE GROUP SUMMER UNIVERSITY DANUBIA 2011
Ï³äñóìêè ùîð³÷íî¿ ïðîãðàìèÏ³äñóìêè ùîð³÷íî¿ ïðîãðàìè

На по чат ку літа се ме ро сту дентів КНЕУ
зустріли ся на пе роні Цен т раль но го київ-
сько го вок за лу. Ве селі, спов нені надій та
рішу чості, во ни "за ван та жи ли ся" у по тяг,
який пря му вав у Бу ха рест, на зустріч
Літньо му універ си те ту Да нубія 2011, який

про во дить ся під егідою Erste Group. Це був
по ча ток ве ли ко го шля ху дов жи ною у 35
днів… А здається, що з то го ча су ми ну ла
вічність — настільки той місяць був пе ре по -
вне ний но ви ми знан ня ми, емоціями, 
знай ом ства ми, роз ва га ми — цьо го ви с та -
чи ло б на цілий рік!

На "Да нубії" бу ло все. Фан та с тич но
цікаві лекції з ви дат ни ми вик ла да ча ми,
справжніми знав ця ми своєї спра ви, які зав -
жди бу ли го тові не тільки ціка во й до ступ но
по яс ни ти те о ре тич ний ма теріал, але й
проілю с т ру ва ти йо го на кон крет них при кла -
дах. Зустрічі з керівниц твом пред став ництв
Erste Group в країнах, де про хо ди ло нав чан -
ня (цьо го ро ку країна ми�учас ни ця ми бу ли
Ру мунія, Угор щи на, Сло вач чи на, Чехія та
Австрія). Прак тичні семіна ри та пре зен тації,
що про во ди ли ся пред став ни ка ми Erste
Group без по се ред ньо в го ло вних офісах.
Над зви чай но важ ли вий та ціка вий досвід
спілку ван ня з іно зем ни ми сту ден та ми:
обмін знан ня ми, на вич ка ми, досвідом; ко -
жен на ма га в ся яко мо га більше дізна ти ся
про інших учас ників про гра ми. І на решті —
це мож ливість гідно пред ста ви ти Ук раїну на
міжна род но му рівні як мо ло ду про гре сив ну
дер жа ву, сту ден ти з якої не тільки виділя -
ють ся ви со ким рівнем га лу зе вої освіче ності
і за галь но го роз вит ку, але й зав жди відкриті
до но вих знань та зав дань.

Для ме не осо би с то "Да нубія" — це не
про сто літній освітній універ си тет. Це
універ си тет жит тя, на яко му я здо бу ла

безцінний досвід як у сфері фінан со вої
освіти, так і в сфері міжна род них зв'язків і
спілку ван ня.

На пи сан ню мо го ко ро тень ко го відгу ку
пе ре ду ва ли три валі роз ду ми: чи мож ли во
вза галі пе ре да ти на па пері всі ті емоції, пе -

ре жи ван ня та досвід, які
ми здо бу ли на "Да нубії"?
Ма буть, їх мож на ли ше
відчу ти са мо му… І вся на -
ша ук раїнська ко ман да
"Да нубії�2011" щи ро вдяч -
на Цен т ру міжна род них
зв'язків КНЕУ ім. В. Ге ть -
ма на, а особ ли во — йо го
ди рек то рові Ка те рині Ана -
толіївні Нуж нен ко, за на -
да ну мож ливість по ка за ти
і ви п ро бу ва ти се бе та свої
знан ня на якісно но во му,

міжна род но му рівні! В свою чер гу, ми гідно
пред ста ви ли Ук раїну і сподіваємо ся, що
най ближ чи ми ро ка ми ко ор ди на то ри літньо -
го універ си те ту "Да нубія" обе руть Київ в
якості од но го з прий ма ю чих міст!

Те тя на Кис ли ци на, 
сту дент ка 4�го кур су ФМЕіМ

***
От ри ма ти мож ливість по ба чи ти стільки

країн, ще й нав ча тись в провідних універ си -
те тах — це був ней мовірний шанс, який не
мож на бу ло впу с ти ти. Про гра ма "Да нубія",
яку універ си тет про во дить вже не пер ший
рік — це як ко в ток свіжо го повітря, це безліч
но вих вра жень, це ку па но вих друзів, це за -
хоп лю ю ча при го да, яку за бу ти бу де до сить
важ ко. Місяць, про ве де ний да ле ко від
домівки, хоч іноді і був спов не ний ме лан -
холії, але во на швид ко за бу ва ла ся за шква -

лом подій, що на ва лю ва лись од на за од -
ною. Куль турні ве чо ри, ек с курсії, нічні ви -
лаз ки до клубів і спро би вста ти зран ку на
нав чан ня — цьо го спов не на "Да нубія". Ми
по знай о ми ли ся з різни ми людь ми, по ба чи -
ли, як вик ла да ють дис ципліни в євро -
пейських країнах, взя ли участь в безлічі
куль тур них за ходів та по ба чи ли, як це — жи -
ти в євро пейських гур то жит ках, де кож на
кімна та все од но на га дує прохідний двір. Я
ще ба га то чо го мог ла б ска за ти про цю
літню про гра му, але це як раз той варіант,
ко ли кра ще один раз по ба чи ти, ніж сто
разів по чу ти.  

Оль га Пе ре гу да, 
сту дент ка 4�го кур су ФМЕіМ 

***
"Да нубія" — це грандіоз на про гра ма. Я

був учас ни ком кур су "Ме нед ж мент" і мо жу з
упев неністю ствер д жу ва ти, що про ве с ти
чо ти ри тижні в от оченні іно зем них сту -
дентів, вив ча ти з ни ми ме нед ж мент,
обміню ва ти ся знан ня ми та куль тур ним

досвідом — все це, без -
умов но, впли ну ло на ме не,
а та кож на всіх нас, ук -
раїнських сту дентів, яким
по та ла ни ло по тра пи ти до
цієї про гра ми. 

Ми відвіда ли п'ять
євро пейських сто лиць, по -
ба чи ли їхню кра су, відвіда -
ли ба га то істо рич них та
куль тур них пам'яток євро -
пейської історії, ма ли ду же
цікаві семінарські за нят тя
та ба га то�ба га то іншо го.

Потрібно  відміти ти, що семінарські за нят -
тя, хоч і зай ма ли знач ну ча с ти ну на шо го ча -
су, але на це ніхто не скар жи в ся, ад же во ни
бу ли до сить ціка ви ми, а го ло вне —
відмінни ми по своїй суті. На них ми роз г ля -
да ли ак ту альні проб ле ми та прак тичні шля -
хи їх вирішен ня, спілку ва ли ся з провідни ми

ек с пер та ми в га лузі ме нед ж мен ту та уп -
равління пер со на лом.

Але "Да нубія" — це не ли ше нав чан ня.
Це, скоріше, мож ливість пізна ти куль ту ру
інших на родів, за ве с ти но вих друзів, по ба -
чи ти спільне та відмінне че рез спілку ван ня
та пе ре бу ван ня ра зом. І, дійсно, всі ми за -
ве ли нові знай ом ства, які на ма гаємо ся
підтри му ва ти і досі.  

Вва жаю, що та кий літній універ си тет є
про сто чу до вою ідеєю, ад же він яв ляє со -
бою ре аль ну мож ливість здо бу ти не обхідні
знан ня, спро бу ва ти за сто су ва ти їх на прак -
тиці, а го ло вне — збли зи ти ся зі сту ден та ми
інших країн.

Пав ло Пи ли пен ко, 
сту дент 3�го кур су ФМЕіМ

***
Літня нав чаль на про гра ма "Да нубія" —

це пре крас ний шанс от ри ма ти життєвий
досвід у колі сту дентів, що приїха ли з вось -
ми різних східноєвро пейських країн. Ко жен
учас ник про гра ми мав чу до ву на го ду пред -
ста ви ти свою рідну країну, поділи ти ся тра -
диціями й роз повісти про куль турні звич ки
сво го на ро ду, а та кож ску ш ту ва ти
національні стра ви як своєї країни, так і
інших країн�учас ниць "Да нубії".  Оз най ом -
лен ня з особ ли во с тя ми інших куль тур
відбу ва ло ся за до по мо гою вда ло ор ганізо -
ва них сту ден та ми та їх ко ор ди на то ра ми
куль тур них ве чорів, різно манітних ек с -
курсій. Крім то го, міжна род ний літній
універ си тет "Да нубія" ство рив усі пе ре ду -
мо ви, аби ко жен сту дент відчув се бе як те о -
ре ти ком, так і прак ти ком.  Ро бо та над ціка -
ви ми кей са ми, на семіна рах, у гру пах по -

гли би ла наші знан ня як в
куль тур но му ас пекті,  так і
з про фесійної точ ки зо ру.
Род зин ка ми нав чан ня у
кожній країні ста ли Erste
семіна ри, які роз ши ри ли
на ше світо ба чен ня, що ми
вже вив чи ли на лекціях, і
на да ли мож ливість
вільно го спілку ван ня з
пред став ни ка ми бан ку на
те ми, що нас ціка ви ли.

"Да нубія" — це
своєрідна сторінка жит тя,
яка на по вне на яс кра ви ми
спо га да ми про ціка ве
нав чан ня і вод но час про
чу до вий відпо чи нок. "Да -
нубія" об'єднує лю дей

різних куль тур, різних національ но с тей і
різних світог лядів. "Да нубія" відкри ває но -
вий шлях до ней мовірних знай омств та до
сво го влас но го пе ре тво рен ня!

Ана с тасія Коб зар, 
сту дент ка 4�го кур су ФЕтаУ

Хоч літо вже й закінчилось, але студенти�учасники програми
ERSTE GROUP SUMMER UNIVERSITY DANUBIA продовжують
ділитись враженнями та досвідом, отриманими протягом літа…

Презентація України та університету нашими студентами

Практичне заняття на свіжому повітрі

Учасники програми ERSTE GROUP SUMMER UNIVERSITY DANUBIA 2011
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«ПЕРСПЕКТИВА»
Твоя кар’єра

Ахілле со ва п'ята ви пуск ників — відсутність
досвіду ро бо ти. Це по вин но ком пен су ва ти ся,
окрім гар них ака демічних оцінок, та кож на вич ка -
ми са мо п ре зен тації, знан ням техніки ефек тив но -
го по шу ку ро бо ти.

"Досвід" — жа да не сло во для кож но го
керівни ка фірми. З чо го ж скла дається досвід? І
чи за ле жить він від на яв но го ста жу ро бо ти?
Будь�який досвід скла дається зі знань, вмінь,  на -
ви чок,  мо ти ваційної сфе ри лю ди ни. І на
будь�яко му етапі жит тя осо ба має пев ний досвід.
Ос нов на хитрість по ля гає в то му, щоб виділи ти ті
го ловні знан ня і уміння, які у вас є і які ма ють бу ти
в на яв ності для ви ко нан ня тих або інших по са до -
вих обов'язків. А то му ви пуск ник має чітко уяв ля -
ти, які кон кретні вміння, знан ня нор ма тив них до -
ку ментів, комп'ютерні про гра ми, кон так ти, дже -
ре ла інфор мації ви ко ри с то вує пра цю ю чий
фахівець в тій сфері діяль ності, де хо че пра цю ва -
ти. Не по га но зна ти, яки ми відмінни ми осо би с ти -
ми яко с тя ми во лодіє про фесіонал. За пи туй те, не
со ром те ся, кон суль туй те ся у досвідче них і та ких,
що до сяг ли про фесійних успіхів.

Складніше виз на чи ти власні уміння. Для цьо -
го до ве деть ся пе ре бра ти в пам'яті всі по пе редні
до ся гнен ня і ре зуль та ти діяль ності в про фесійній
сфері, сфор му лю ва ти кон кретні при кла ди з жит -
тя, що на оч но де мон стру ють ці вміння.

Усвідом лен ня своїх до ся гнень до по мо же
зро зуміти, що у вас ши ро кий вибір умінь. До ся -
гнен ням є успішний ре зуль тат діяль ності: відмінні
оцінки, ли с ти�под яки, публікації, впро ва джені
про ек ти, ви с ту пи, ор ганізо вані за хо ди, ви яв лені і
усу нені не доліки, роз роб лені бізнес�пла ни, по зи -
тивні зміни в ре зуль таті ва ших дій і так далі. Особ -
ли ву ува гу слід приділи ти комп'ютерній гра мот -
ності, що сьо годні є невід'ємною ча с ти ною про -
фесійної кар'єри.

Уміння, відпрацьо вані не од но ра зо во, ста ють
на вич ка ми. Мож ли во, у вас вже сфор му ва ли ся
ор ганіза торські і ко муніка тивні на вич ки, на вич ки
опра цю ван ня інфор мації, в т. ч. і на комп'ютері,
на вич ки са мо освіти то що. Вмійте до не сти це до
ро бо то дав ця.

Ціка вою і ко рис ною для сту ден та на шо го
універ си те ту ста не інфор мація про нові про фесії
на рин ку праці, що до по мо же зро би ти пра виль -
ний вибір сфе ри май бут ньої тру до вої діяль ності.
От же, на ве де мо де які при кла ди та ких про фесій.

Ме не джер з кор по ра тив ної соціаль ної
відповідаль ності

Для адап тації кор по ра тив но го уп равління до

світо вих стан дартів у провідних ук раїнських ком -
паніях вво дить ся но ва по са да — ме не джер з кор -
по ра тив ної соціаль ної відповідаль ності.

Впер ше офіційне по нят тя "кор по ра тив на
соціаль на відповідальність бізне су" про лу на ло на
Всесвітньо му еко номічно му фо румі в Да восі в
1999 році.

Вра ху ван ня суспільних очіку вань, ро бо та з
усіма зацікав ле ни ми гру па ми й уз го джен ня їхніх
очіку вань з ос нов ни ми зав дан ня ми бізне су —
порівня но но вий на пря мок діяль ності для ук -
раїнських ком паній. Кор по ра тив на соціаль на
відповідальність (КСВ) стає клю чо вим еле мен -
том су час но го кор по ра тив но го ке ру ван ня.

КСВ не об ме жується по нят тя ми до б -
родійність, ме це нат ство, спон сор ство. КСВ — це
си с тем на ро бо та з поліпшен ня ре пу таційно го
капіта лу ком панії. Соціальні інве с тиції — це ще
од на мож ливість по глиб лен ня та роз ши рен ня
мар ке тин гу. Вкла ден ня в соціаль ну сфе ру, а зна -
чить і оз до ров лен ня суспільства, до зво ляє підви -
щи ти кон ку рен то с про можність ком панії як в очах
суспільства та спо жи вачів, так і в очах
співробітників. Соціаль не парт нер ство до зво ляє
на ла го ди ти кон струк тив ний/ефек тив ний діалог
між бізне сом, не ко мерційни ми ор ганізаціями та
дер жа вою.

На кон крет но му підприємстві/ком панії ме не -
джер з КСВ діє як внутрішній кон суль тант з різних
на прямків соціаль ної відповідаль ності.

Від фахівця з КСВ найбільш за тре бу ва ним на
сьо годні є вміння ство рю ва ти соціаль ну звітність.
Ке ру ван ня цим про це сом ви ма гає спе цифічних
знань, яки ми во лодіє об ме же на кількість
фахівців. А з осо бистісних ха рак те ри с тик
найбільш важ ли ва ри са ме не дже ра з КСВ — це
твор чий підхід до ро бо ти.

Ме не джер з КСВ по ви нен зна ти:
�� міжна родні та національні стан дар ти й про -
грамні до ку мен ти з соціаль ної відповідаль ності;
��за ко ни та нор ма тивні ак ти Ук раїни, що рег ла -
мен ту ють підприємницьку діяльність, соціальні та
тру дові відно си ни;
��кон цепцію стійко го роз вит ку;
��ос но ви стра тегічно го уп равління;
��те орію аналізу інте ресів сторін;
��стан і тен денції роз вит ку світо вої та національ -
ної еко номіки;
��ме то до логію аналізу рин ко во го се ре до ви ща на
мікро е ко номічно му рівні;
�� взаємозв'язок між еле мен та ми внутрішньо го
се ре до ви ща підприємства та клю чо ви ми фак то -
ра ми зовнішньо го се ре до ви ща;
��пи тан ня, пов'язані з охо ро ною на вко лиш ньо го
се ре до ви ща;
��пер спек ти ви та світові тен денції роз вит ку тех -
но логії тієї чи іншої га лузі;
��ос но ви уп равління пер со на лом (у то му числі —
на уко ву ор ганізацію праці, пси хо логію ке ру ван ня,
конфлікто логію);
�� за сто су ван ня в ме нед ж менті інфор маційних
тех но логій;
��ос но ви уп равління якістю;
��ста ти с тич ну звітність і бух гал терський облік.

Крім то го, важ ли во зна ти ба зові по нят тя та
терміни КСВ, пе ре до вий досвід ком паній в сфері
соціаль но відповідаль ної діяль ності. Ме не джер з
КСВ по ви нен уміти ар гу мен ту ва ти свою точ ку зо -
ру та роз мов ля ти зі співроз мов ни ком однією мо -
вою: з фінан со ви ми ди рек то ра ми го во ри ти про
КСВ, ви ко ри с то ву ю чи терміни "біржові індек си" і
"вартість капіта лу", з ди рек то ра ми з пер со на лу —
з по зиції інве с тицій у лю дей, з ди рек то ра ми зі
співробітниц тва з ор га на ми вла ди — у термінах
соціаль но�еко номічно го роз вит ку те ри торії.

Ме не джер з КСВ по ви нен ро зуміти особ ли вості
взаємодії всіх учас ників суспільних про цесів —
бізне су, ор ганів вла ди та гро мадських ор ганізацій.
Особ ли во важ ли во вміти ви бу до ву ва ти про дук тивні
парт нерські відно си ни з гро мадськи ми ор -
ганізаціями.

Щоб підтри му ва ти не обхідний для ви ко нан ня
обов'язків рівень кваліфікації ме не джер з КСВ по -
ви нен вив ча ти кра щий досвід соціаль но
відповідаль ної діяль ності міжна род них і ук -
раїнських ком паній.

Кар'єрний ріст ме не дже ра з КСВ мо же про -
хо ди ти в на прям ках кор по ра тив но го ке ру ван ня,
зв'язків з інве с то ра ми й інших функцій. По ки ця
про фесія порівня но но ва, пе ред лю ди ною, яка
при свя ти ла се бе КСВ, ши рокі обрії відкри ва ють -
ся в на прям ку са ме про фесійно го роз вит ку. До
сфе ри відповідаль ності ме не дже ра з КСВ, в за -
леж ності від спе цифіки ком панії, мо же вхо ди ти
цілий ряд на прямків — від охо ро ни на вко лиш ньо -
го се ре до ви ща до соціаль но�еко номічно го роз -
вит ку те ри торій. У кож но му з цих на прямків
відкри ва ють ся не об ме жені мож ли вості для са -
мов до с ко на лен ня.

Ме не джер з роз вит ку
Ме не джер з роз вит ку — фахівець, який зай -

мається стра тегічним і еко номічним пла ну ван -
ням роз вит ку ком панії, мар ке тин го ви ми
досліджен ня ми рин ку, роз роб кою та впро ва -
джен ням бізнес�планів.

Ме не дже ра ми з роз вит ку за зви чай ста ють
досвідчені фахівці в кон кретній об ласті, які зна -
ють спе цифіку ро бо ти пев но го сег мен та рин ку.

Спи сок функціональ них обов'язків ме не -
джерів з роз вит ку ве ли кий: він по ви нен бу ти од -
но час но й аналіти ком, і стра те гом, і мар ке то ло -
гом, і еко номістом, і гра мот ним керівни ком. Та -
кож не зай ви ми для ме не джерів з роз вит ку бу -
дуть на вич ки спілку ван ня з клієнта ми та досвід
про дажів.

Ви ди діяль ності:
�� пла ну ван ня та про гно зу ван ня роз вит ку ком -
панії;
��вив чен ня сег мен та рин ку;
��мар ке тин гові досліджен ня;
��роз ра хун ки еко номічної ефек тив ності.

Місця ро бо ти:
��се редні та ве ликі при ватні ком панії;
��дер жавні ус та но ви та кор по рації.

Про фесійні на вич ки:
�� уміння пра цю ва ти зі спеціалізо ва ни ми
комп'ютер ни ми про гра ма ми для підра хун ку й
аналізу да них (Excel і т. д.);
�� на вич ки мар ке тин го вих і ста ти с тич них
досліджень;
��знан ня ос нов еко номіки, про дажів, мар ке тин гу,
PR.

До дат кові особ ли вості:
Нерідко ро бо то давці пе ред ба ча ють під

обов'яз ка ми ме не джерів з роз вит ку зав дан ня
ме не джерів із за лу чен ня клієнтів або ме не джерів
з про да жу.

Порт фель ний ме не джер
У зв'яз ку з ви ник нен ням рин ку цінних па перів

та інве с тиційної діяль ності ви ник ла про фесія
portfolio manager ("порт фель ний ме не джер"), яка
відповідає за аналіз та оцінку інве с тицій, за без -
пе чу ю чи тим са мим успішне до ся гнен ня цілей
ком панії в сфері інве с тиційної діяль ності.

По са дові обов'яз ки:
��роз роб ка і ре алізація стра тегії уп рав лін ня порт -
фе лем цінних па перів;
��фор му ван ня як ко лек тив них, так і індивіду аль -
них клієнтських порт фелів;
��фор му ван ня оп ти маль но го порт фе ля фінан со -
вих інстру ментів у відповідності до си ту ації на
рин ку і за без пе чен ня дохідності та ліквідності
порт фе ля;
�� ви ко ри с тан ня мак си маль но го спек тра фінан -
со вих по слуг для за до во лен ня по треб клієнтів;
�� ініціація та роз роб ка но вих про дуктів й до ве -
ден ня їх до існу ю чих та по тенційних клієнтів;
��аналіз ма к ро еко номічної си ту ації та її вплив на
інве с тиції;
��кон т роль над ви ко на ни ми інве с тиціями;

�� підго тов ка звітів про ста тус прав влас ності,
яки ми во лодіє ком панія, та ок ремі га лузі, які
пред став лені в інве с тиційно му порт фелі;
��інспек ту ван ня різно манітних об'єктів влас ності,
пра ва на які пла нується прид ба ти.

Осо бистісні якості: аналітич ний склад ро зу -
му, добрі ме не джерські якості, ор ганізо ваність,
відповідальність, ініціативність, орієнто ваність на
ре зуль тат.

Portfolio manager по ви нен во лодіти знан ня ми
про фінан сові інстру мен ти, си ту ацію на рин ку.
Се ред порт фель них ме не джерів іноді відміча ють
розділен ня на спеціалістів в га лузі акцій та
спеціалістів в га лузі цінних па перів з фіксо ва ною
вартістю. При цьо му більш кваліфіко ва ни ми вва -
жа ють ся ме не дже ри, які до бре во лодіють обо ма
ви да ми фінан со вих інстру ментів. Рівень
кваліфікації порт фель но го ме не дже ра та кож за -
ле жить від розміру інве с тиційно го порт фе ля.
Найбільш кваліфіко ва ни ми вва жа ють ся
спеціалісти, які ма ють досвід уп равління ве ли ки -
ми інве с тиційни ми порт фе ля ми в декілька сот
мільйонів до ларів. Се редній розмір порт фе ля —
близь ко 20 мільйонів до ларів.

В ми ну ло му ка д ри порт фель них ме не джерів,
як і ка д ри інших но вих рин ко вих порт фелів, фор -
му ва лись із лю дей з різно манітною про фесійною
підго тов кою і освітою. За раз ни ми пе ре важ но
ста ють про фесійні еко номісти. За зви чай порт -
фель ний ме не джер відно сить ся до се ред ньої
лан ки в уп равлінській ієрархії. При цьо му йо го по -
ло жен ня в ієрархічній струк турі за ле жить від
профілю ком панії та від розміру інве с тиційно го
порт фе ля. Як що інве с тиції — ос нов на сфе ра
діяль ності ком панії або розмір порт фе ля до сить
ве ли кий, то функції порт фель но го ме не дже ра
мо жуть ви ко ну ва ти топ�ме не дже ри або ге не -
раль ний ди рек тор.

Ком пен саційний па кет порт фель но го ме не -
дже ра зви чай но скла дається з двох ча с тин. Пер -
ша — це фіксо вані вип ла ти, які мо жуть до ся га ти
де сят ка ти сяч до ларів. Дру га — бо нусні вип ла ти,
які скла да ють декілька відсотків від при бут ку
інве с тиційно го порт фе ля.

Тренд�вот чер
В ук раїнсько му рек лам но му бізнесі по чав за -

ро джу ва ти ся інте рес до та кої не зви чай ної про -
фесії як trend�watcher. Тренд�вот чер — це лю ди -
на, яка відслідко вує по яву но вих тен денцій се ред
спо жи вачів. На за ході цей на пря мок став
настільки по пу ляр ним, що з'яви ли ся навіть
спеціалізо вані агент ства, які зай ма ють ся де таль -
ним аналізом тен денцій спо жив чих пе ре ваг і
скла дан ням про гнозів на май бутнє. В Ук раїні ж
цю по слу гу за раз у ду же ско ро че но му варіанті
про по ну ють ли ше де які дослідницькі ком панії.
Тренд�вот чер по ви нен ма ти ши ро кий кру гозір,
відмінні ко муніка тивні й аналітичні на вич ки, бу ти
спо с те реж ли вим, уміти "моніто ри ти" інфор -
маційний простір і при цьо му бу ти мак си маль но
за лу че ним до про це су вив чен ня жит тя спо жи ва -
ча (відвіду ван ня різних ту со вок і куль тур них за -
ходів є од ним з пря мих обов'язків цьо го фахівця).
У шу ка ча мо же бу ти будь�яка освіта. Але ба жа но,
щоб у ньо го бу ло ро зуміння ос нов мар ке тин гу.
Оскільки про фесія пе ре бу ває на етапі ста нов лен -
ня, єди ної зар п лат ної про по зиції до та ко го
фахівця на рин ку по ки не має. Од нак сьо годні
тренд�вот чер мо же роз ра хо ву ва ти на $ 600�800
на місяць. Рек ламісти вба ча ють у цій про фесії
значні пер спек ти ви роз вит ку: інте рес за мов ників
до та ких досліджень підви щується, от же, зар п ла -
ти тренд�вот черів зро с туть — у на ступ но му році
во ни підви щать ся в 2�2,5 ра зи.

На тренд�вот черів в Ук раїні не вчать, та й
спеціаль ності та кої не має, то му ук раїнські
тренд�вот че ри в тру довій книжці йме ну ють ся
фахівця ми зі стра тегічно го пла ну ван ня. Пер спек -
ти ви в цій про фесії є в лю дей з гар ною інтуїцією,
мар ке тин го вою освітою, ши ро ким кру го зо ром і
знан ням іно зем них мов. Де які на вич ки мож на
одер жа ти на тренінгах — курс Trendwatching у
Школі рек лам них тех но логій, Мар ке тинг�школі
Be First і на курсі MBA в Kиєво�Мо ги лянській ака -
демії.

Оксана Чуб,
керівник сектору профконсультаційної

роботи

ПП ОО ШШ УУ КК   РР ОО ББ ОО ТТ ИИ   ДД ЛЛ ЯЯ   ВВ ИИ ПП УУ СС КК НН ИИ КК ІІ ВВ ::   
ПП РР ОО   ЦЦ ЕЕ   СС ЛЛ ІІ ДД   ДД УУ ММ АА ТТ ИИ   СС ЬЬ ОО ГГ ОО ДД НН ІІ ……   

Ви пуск ник ча с то ви хо дить з нав чаль но го за кла ду із за галь ною ус та нов кою знай ти ро бо ту за
про пи са ною в дип ломі про фесією (спеціальністю). Без пер спек тив но шу ка ти місце "про сто
юрис та" або "про сто еко номіста". Це ще не орієнтир.
Не обхідно виз на чи ти ся зі сфе рою діяль ності, по са дою і мож ли ви ми функціональ ни ми обов'яз ка -
ми. А най го ловніше — виз на чи ти, що кан ди дат мо же за про по ну ва ти ро бо то дав цю. Дру га ве ли ка
проб ле ма ви пуск ників — невміння виділи ти і сфор му лю ва ти власні знан ня і на вич ки, а та кож
сильні сто ро ни своєї осо би с тості. Ви пуск ни ки  за зна ють труд нощів у фор му лю ванні влас них на -
виків при за по вненні ан ке ти, ли ше ко жен де ся тий гра мот но оформ лює ре зю ме.
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Точка зору

Цікаві зустрічі

"Я б хотів (хотіла) от ри ма ти са ме ту ро бо ту, яку хо чу я. По�пер ше, потрібно пра виль но виз -
на чи ти ся з про фесією…" — ка же мо всі ми, але не до кінця ро зуміємо, чи не хо че мо ро зуміти. То -
му ба га то хто з нас відмов ляється від "хо чу" на ко ристь "вла ш ту юсь аби ку ди", вва жа ю чи своє ба -
жан ня не до сяж ним, а той, хто ска зав "мо жу", до ся гає омріяних вер шин. Су час ний світ спов не -
ний різни ми про фесіями в різних га лу зях. Їх різно маніття інко ли навіть за ва жає нам зро би ти пра -
виль ний вибір. 

Виз на чи тись, піти по пра виль но му шля ху ча с то нам до по ма га ють рідні, оскільки во ни да ють
ос новні по ра ди в цих пи тан нях. Зви чай но, ма ють вплив: пре стижність об ра ної спра ви, дум ка
друзів, фінан сові мож ли вості, по пу лярність, по пит на про фесію. Але все, ми виз на чи лись, чітко
знаємо, що ми в най к ра що му ВНЗ. І от ми тут, під всіма мож ли ви ми впли ва ми, зустрілись в
КНЕУ. Хо ча, без сумнівно, ба га то хто ста вив собі за пи тан ня: "А чи пра виль ний я зро бив вибір? А
як що я потім не знай ду ро бо ту? Більшість лю дей пра цю ють не за фа хом, що бу де зі мною?". Са -
ме для надійності у зав траш ньо му дні, для впев не ності в успіху сво го май бут ньо го бу ло ство ре -
но центр пра цев ла ш ту ван ня КНЕУ "Пер спек ти ва".

По годь тесь, всі ми хо че мо кра си ве, за без пе че не  жит тя. Хтось мріє бу ти банкіром чи ме не -
дже ром, хтось — пре зи ден том фірми, кор по рації, а хтось � навіть Пре зи ден том країни.
Здійснен ня цих ба жань за ле жить не ли ше від на ших пра гнень, а й від пер спек тив у житті.  Од ним

сло вом, за раз ніхто не мо же ска за ти, що впев не ний у зав траш ньо му дні,
то му ви ни кає безліч за пи тань, на які інко ли не мож ли во да ти відповідь од -
ра зу, клю чо ви ми пи тан ня ми є "як?", "ку ди?", "за скільки?", "ким?" ми піде -
мо пра цю ва ти після закінчен ня універ си те ту. В на шо му ВНЗ відкри вається
безліч пер спек тив для сту дентів всіх форм та видів нав чан ня, оскільки
КНЕУ співпра цює з ба га ть ма провідни ми ук раїнськи ми і за кор дон ни ми
ком паніями. В нас є безліч мож ли во с тей, вар то ли ше про яви ти ба жан ня і

сти му лю ва ти се бе. Про сто мрії і бездіяльність — це да ле ко не кро ки до успіху, а так нічо го не
доб'єшся, ко жен з нас це ро зуміє, але чи ро бить якісь вис нов ки — це вже інше пи тан ня. 

Ви мо же те "би ти се бе в гру ди", що маєте про фесію, що в май бут ньо му вже вла ш ту ва лись,
але, на жаль, в це важ ко повіри ти. Країна зна хо дить ся в не стабільно му, хит ко му стані. Кож но го
дня є ймовірність погіршен ня чи по кра щен ня еко номічної си ту ації. Ми не мо же мо бу ти впев нені
в щас ли во му май бут ньо му, то му ми по винні діяти, при чо му діяти не ли ше на сло вах, а й ак тив но
"ста ви ти на но ги" не ли ше се бе, а й дер жа ву, ад же, по суті, ми і є дер жа ва! Повір в се бе, в свої
си ли і ти по ба чиш без межні мож ли вості, які відкри ва ють ся пе ред то бою, а от же, до ся гнеш ща с -
тя (по бу дуєш дім, ство риш сім'ю то що). Повір в те, що ти мо жеш зміни ти своєю до лею й до лю
Ук раїни!

Більш де таль но оз най о ми тись з мож ли во с тя ми пра цев ла ш ту ван ня ви мо же те в кабінеті
№141 го ло вно го кор пу су на шо го універ си те ту.

І пам'ятай те, пер спек ти ва є для всіх і у всьо му. Вар то ли ше про яви ти інте рес та ре алізу ва ти
се бе у влас них цілях та ба жан нях!

З по ва гою,
Оль га Пить ко, сту дент ка 2�го кур су ФУПтаМ

А де твоє � місце під

Роз по ча в ся захід із вступ но го сло -
ва де ка на кре дит но�еко номічно го фа -
куль те ту Ми хай ла Іва но ви ча Ди би,
який за зна чив ак ту альність цих
зустрічей, підкрес лив не обхідність
спілку ван ня сту дентів із прак ти ка ми
банківсько го сек то ру та відо ми ми еко -
номіста ми, на го ло сив, що універ си -
тетське жит тя по ля гає не тільки в нав -
чаль но му про цесі, а та кож в на уко во -
му роз вит ку. Далі до сло ва бу ло за -
про ше но лек то ра Олек сан д ра Ана -
толійо ви ча Су го ня ко. 

Пре зи дент АУБ на сам пе ред приві-
тав про фе со ра ка фе д ри банківської
спра ви Ми хай ла Іва но ви ча Сав лу ка з
на го ди 75�річчя з дня йо го на ро джен -
ня. Він за зна чив, що М. І. Сав лук до -
клав знач них зу силь для роз вит ку
банківської спра ви в Ук раїні, до поміг в
діяль ності Асоціації ук раїнських банків
й без по се ред ньо на дав чи ма ло по рад
Пре зи ден ту Асоціації.

В своїй до повіді О. А. Су го ня ко зо се ре ди в ся на
трьох ос нов них проб ле мах: що ро би ти з Євро зо ною?
що ро би ти з до ла ром? та що ро би ти Ук раїні?

На дум ку ек с пер та, проб ле ми Євро зо ни — це су ве -
ренні бор ги.
Низькі тем пи
з р о  с  т а н  н я
е к о  н о м і к и
Є в р о  с о  ю  з у ,
за гро зи ре -
цесії. ЄС по -
тра пив в зам -
кну те ко ло —
в і д с у т н і с т ь
з р о  с  т а н  н я
е к о  н о м і к и
при зво дить до
в і д ' є м н о  г о
саль до тор го -
во го ба лан су,
що ство рює
д е ф і ц и т
бюдже ту, а це не до зво ляє роз пла чу ва тись з бор га ми.
О. А. Су го ня ко вва жає, що Євро со юз має кілька шляхів
ви хо ду: 1) са моп лив, тоб то за ли ши ти все як є; 
2) країни по вер та ють ся до своїх ва лют; 3) ство рен ня
спільно го міністер ства фінансів та по дат ко вої
адміністрації; 4) Євро зо на для силь них, тоб то за ли ша -
ють ся ли ше фінан со во сильні країни. Пре зи дент АУБ
виз нає, що єди но вірно го шля ху з да них на прямів не -
ма, й при пу с кає, що політи ки та еко номісти шу ка ти -
муть інші мож ливі варіан ти роз вит ку Євро со ю зу та
стабілізації євро.  

Та кож О. А. Су го ня ко звер нув ува гу на іншу світо ву
ва лю ту — до лар. За зна чив ши, що зро с тан ня держ -
бор гу США та гро шо вої ма си до сяг ло кри тич но го
рівня. А фон дові інди ка то ри, на йо го дум ку, ре а гу ють

на за яви політиків, ЗМІ та інші за со би мас�медіа,
замість то го, щоб ба зу ва ти ся на ре аль них еко -
номічних по каз ни ках. Од ни ми з при чин кри зи пе ре ви -
роб ниц тва США він на звав еко номічну роз бе щеність
та низькі тем пи ро с ту еко номіки. На йо го су джен ня, ми
ніко ли не бу де мо спо жи ва ти стільки ре сурсів в май -

бут ньо му, як спо жи ва ли до кри зи. Ви -
хо дом з цієї си ту ації для США й світо -
во го го с по дар ства еко номіст вба чає
змен шен ня політи ки де ше вих гро шей
й го нит ви за при бут ка ми.

Що до Ук раїни, то за сло ва ми Пре -
зи ден та АУБ, ми в знач но кращій си -
ту ації, ніж вва жає більшість скеп тиків.
Ук раїна адап то ва на до кри зо вих
явищ, вітчиз ня на еко номіка пе ре жи -
ває кри зу не до ви роб ниц тва, що знач -
но кра ще ніж кри за пе ре ви роб ниц тва.
Вод но час відсутність довіри на се лен ня
до фінан со вих ус та нов і дер жа ви, на
йо го дум ку, зу пи няє про цес стабілізації
вітчиз ня ної еко номіки. О. А. Су го ня ко
вба чає мож ливість по даль шо го ро с ту
еко номіки Ук раїни в 3�х на прям ках
жит тя: по стат ках, по совісті та по спра -
вед ли вості. При чо му як для лю дей і
підприємств, так і для дер жа ви. Ек с -
перт за зна чає, що кри за — це зав жди
онов лен ня й по ча ток но во го роз вит ку.

На йо го по гляд, спільни ми зу сил ля ми на уковців та
прак тиків Ук раїна здат на по до ла ти будь�які кри зові
про це си й успішно роз ви ва ти вітчиз ня ну еко номіку. 

Оскільки на уко вий захід бу ло за пла но ва но як
лекцію�ди с кусію, то на ступ ним ета -
пом зустрічі бу ло об го во рен ня та пи -
тан ня до Пре зи ден та АУБ. В ході ди с -
кусії і вик ла дачі, і сту ден ти за че пи ли
ба га то ціка вих тем. Зо к ре ма, бу ло
об го во ре но струк ту ру еко номіки Ук -
раїни, проб ле ми Фон ду га ран ту ван -
ня вкладів, мож ли вості за про ва джен -
ня са наційно го бан ку. Бу ли пи тан ня
що до грецької проб ле ми, мож ли во го
роз вит ку та ко го ста ну в Ук раїні.
Обмірку ва ли труд нощі вітчиз ня ної
банківської си с те ми, мож ли ву де -
валь вацію, відсутність інве с тиційно -
го кре ди ту ван ня то що. 

Лекція О. А. Су го ня ко вик ли ка ла
жва ву ди с кусію й торк ну ла ся ба га ть ох
ак ту аль них еко номічних проб лем.

Вик ла дачі та сту ден ти знай шли ба га то пи тань до відо -
мо го еко номіста. Й ко жен зміг по черп ну ти для се бе
ко рис ну інфор мацію.

Цей захід був хо ро шим при кла дом го тов ності на -
уковців та прак тиків до співпраці та по шу ку спільних
ідей. Обидві сто ро ни лекції�ди с кусії бу ли за до во лені
зустріччю. Пре зи дент Асоціації ук раїнських банків
заціка вив ау ди торію й був щи ро вдяч ний за мож -
ливість по чу ти дум ки на уковців. В по даль шо му очіку -
ють ся нові на укові за хо ди, ор ганізо вані кре дит но�еко -
номічним фа куль те том КНЕУ. 

Во ло ди мир Фри дель, аспірант ка фе д ри
банківської спра ви 

Çóñòð³÷ ç Ïðåçèäåíòîì ÀÓÁÇóñòð³÷ ç Ïðåçèäåíòîì ÀÓÁ
У ли с то паді в кон фе ренц�залі КНЕУ відбу лась відкри та
лекція�ди с кусія Пре зи ден та Асоціації ук раїнських
банків Олек сан д ра Ана толійо ви ча Су го ня ко на те му:
"Світо ва еко номічна кри за: Ук раїна, еко номіка, бан ки".
Ор ганіза тор зустрічі — кре дит но�еко номічний фа куль -
тет КНЕУ.

Сьо годні жит тя ви ма гає вирішен ня
но вих зав дань, що по ста ють пе ред на -
уко во�освітньою га луз зю Ук раїни, яка
дек ла рує своє пра гнен ня бу ти се ред роз -
ви не них, де мо кра тич них країн Євро пи.
Зви чай но, проб ле ма якості жит тя за кор -
до ном і у нас, в Ук раїні, проб ле ми
невідповідності якості си с те ми освіти у
за кор дон них та вітчиз ня них ВНЗ є бо лю -
чи ми, особ ли во для мо лоді як соціаль но -
го не рва суспільства. Про те наш універ -
си тет ро бить до вирішен ня цих проб лем
значні кро ки. І ре алізу ю чи світові ви мо ги,
в на шо му універ си теті функціонує Сту -
дентська ака демічна ра да, яка і зай -
мається пи тан ня ми підви щен ня якості
освіти.

На прикінці ве рес ня на шу Аль ма�ма -
тер за за про шен ням Сту дентської ака -
демічної ра ди відвідав ви пуск ник
(магістр) Ок с фордсько го універ си те ту
Ар тем Шир ко жу хов.

У своєму ви с тупі наш гість зу пи ни в ся
на декількох пунк тах: історія і струк ту ра
Ок с фордсько го універ си те ту, на чаль ний
про цес і по за клас не жит тя, особ ли вості
се ред ньої освіти, вартість нав чан ня та
мож ли вості для ук раїнських сту дентів,
жит тя у Ве ликій Бри танії; та, зви чай но,
найбільшу ча с ти ну ча су зай ня ли чис ленні
за пи тан ня на ших сту дентів та відповіді на
них.

Тож яки ми є особ ли вості на чаль но го
про це су у Ок с фордсько му універ си теті?

Нав чаль ний рік скла дається з трьох
три местрів (жо в тень-гру день, січень� бе -
ре зень, квітень�чер вень), кож ний з яких
три ває вісім тижнів. Каніку ли довгі, але не
для відпо чин ку.

Є три ком по нен ти нав чаль но го про -
це су — лекції, семіна ри та міні�семіна ри
(тью торіали), на які в нав чальній про грамі
виділяється найбільше ча су. Лекції три -
ва ють за зви чай не більше, ніж 1 го ди на.
На лекції вик ла дач дає струк тур но-
логічний план для чи тан ня і спи сок не -
обхідної літе ра ту ри, який за зви чай ся гає
40—50 сторінок.

На семіна рах і міні�семіна рах об го -
во рю ють ся проб лемні пи тан ня з те ми.
Най важ ливішим є те, що не пра виль ної
дум ки не має, оскільки ме та універ си те -
ту, яка, до речі, на го ло шується на кож -
но му кроці, — нав чи ти сту дентів ду ма ти,
а та кож до по мог ти зна хо ди ти і пізна ва ти
се бе.

Більшість зав дань — це на пи сан ня
есе на ду же ши ро ку те му або на ди с -
кусійне пи тан ня. 

Ціка ви ми є і особ ли вості про ве ден ня
іспитів. Ек за ме ни пись мові, у формі есе,
здебільшо го без підруч них ма теріалів.
Ек за ме наційна оцінка — це єди на
підсум ко ва/дип лом на оцінка, ро бо та
про тя гом ро ку до ува ги не бе реть ся. Ек -
за ме наційні відповіді — анонімні і за ко до -
вані, роз ко до ву ють ся ли ше після ви с тав -
лен ня оцінок ек за ме на то ра ми. Блат —
відсутній, навіть для ви со ко по важ них осіб
(навіть у но ви нах ко жен раз го во рить ся
про те, що за не успішність бу ла відра хо -
ва на та чи інша привілей о ва на осо ба).

Ек за мен три ває 3 го ди ни. Сту ден ту в
ек за ме наційно му білеті про по нується 15
за пи тань, з яких він має об ра ти ли ше 3 і
да ти пись мо ву відповідь на них. Ар тем
відзна чив, що більшість за кор дон них
ВНЗ вже пе рей шли до прак ти ки про ве -

ден ня іспитів і на пи сан ня їх за комп'юте -
ром, про те Ок с форд в цьо му плані гли бо -
ко кон сер ва тив ний: там пе ре ко нані, що
дум ки пе ре пи са ти не мож на. По нят тя
"сесія" не має. Після закінчен ня трьох
років нав чан ня на ба ка ла в раті універ си -
тет виділяє два тижні для скла дан ня
близь ко 8—12 іспитів за весь курс нав -
чан ня. Як за зна чає Ар тем, в цьо му є свої
пе ре ва ги і не доліки. З од но го бо ку, сту -
дент не вчить пред мет за прин ци пом
"вив чив�здав�за був" та й ли ше після вив -
чен ня всьо го кур су дис циплін ро зумієш
прак тич ний взаємозв'язок між ни ми, а з
іншо го — це, зви чай но, ве ли кий стрес як
для сту дентів, так і для вик ла дачів.

В універ си теті є своя фор ма для сту -
дентів — це чор на мантія, чор ний ко с тюм
і білий ме те лик. Щод ня її но си ти не
обов'яз ко во, про те на офіційні за хо ди і на
іспи ти і зовнішній виг ляд має бу ти
офіційним.

В Ок с фордсько му універ си теті нав -
чан ня на ба ка ла в раті три ває 3 ро ки, на
магістра турі 1—2 ро ки, а на аспіран турі
3—4 ро ки. Як за зна чає Ар тем, ук -
раїнським сту ден там на ба ка ла в рат всту -
пи ти важ ко. Це пов'яза но зі спе цифікою
се ред ньої освіти. При близ но 90% шкіл є
спеціалізо ва ни ми у тій чи іншій га лузі,
на при клад: тех но логія, ми с тец тво і ди -
зайн, му зи ка, спорт, мо ви, еко номіка і
бізнес, точні на уки то що. Існує жор ст ка
кон ку ренція між шко ла ми, а та кож між
уч ня ми — за вступ до кра щих шкіл. Що -
ро ку публіку ють ся рей тин ги най к ра щих
шкіл Ве ли кої Бри танії. Національ на нав -
чаль на про гра ма охоп лює такі пред ме ти
для ба зо во го рівня: англійська мо ва, ма -
те ма ти ка, на ука, ми с тец тво, гро ма дян -
ство, тех но логія та ди зайн, гео графія,
історія, інфор маційні тех но логії, іно земні
мо ви, му зи ка, фізич на куль ту ра.

Не за ли ши лось без ува ги і пи тан ня
вар тості нав чан ня. Ар тем роз повів, що
розмір пла ти за нав чан ня за ле жить від
гро ма дян ства та місця постійно го про -
жи ван ня сту ден та. Гро ма дя ни Спо лу че -
но го Ко ролівства та країн Євро пейсько го
Со юзу пла тять при близ но 3 000 фунтів
стерлінгів (цьо горіч пла та збільшить ся до
9 000 фунтів стерлінгів). Вартість по бу то -
вих ви т рат (найм жит ла, хар чу ван ня,
дозвілля) мо же бу ти 8 000—9 000 фунтів
стерлінгів і більше. Гро ма дя ни інших
країн, вклю ча ю чи Ук раїну, пла тять за нав -
чан ня в се ред ньо му у 3—3,5 ра зи до рож -
че. Більшість сту дентів нав чається на
повні або част кові сти пендії, гран ти, по -
зи ки то що. Про те універ си тет не
розрізняє сту дентів за тим, як фінан -
сується їхня освіта.

Приємно за ува жи ти, що зустріч
прой шла про дук тив но. Сту ден ти на шо го
універ си те ту по ста ви ли більше 50 за пи -
тань і от ри ма ли на них повні, змістовні
відповіді. А Сту дентська ака демічна ра да
ви нес ла для се бе де що інше. Ар тем за -
ува жив, що англійці гор до на зи ва ють
освіту у Ок с фордсько му універ си теті го -
ло вним про дук том на ек с порт. Тож бу де -
мо пра гну ти зро би ти освіту у КНЕУ од ним
з го ло вних про дуктів ек с пор ту Ук раїни!

Го ло ва Сту дентської ака демічної ра ди 
КНЕУ ім. В. Ге ть ма на 

Маріне Саркісян

Освіта як про дукт на ек с порт
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Вітаємо

Цьо го ро ку наш
універ си тет свят кує
ювілей — 105�ту річни -
цю з дня сво го за сну -
ван ня. За час існу ван ня
вуз пе ре жив ба га то
змін. Зміню ва ла ся і йо -
го на зва, відбу ва ли ся
суттєві транс фор мації
в йо го струк турі. Та не
див ля чись на все це,
наш за клад освіти зав -
жди за ли ша в ся ліде -
ром еко номічної освіти
в Ук раїні.

В ос танні ро ки роз ви ток освіти в Ук раїні знач -
но при ско ри в ся. Тож у та кий час бу ти най к ра щи -
ми знач но важ че. Та і те пер наш КНЕУ не втра тив
по зицій. Більшість інно вацій в си с темі еко -
номічної освіти в нашій дер жаві на ле жать са ме
йо му. В ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
пра цює най к ра щий про фе сорсько�вик ла -
дацький склад. Сю ди всту па ють най к ращі
абітурієнти, тут нав ча ють ся сту ден ти з усіх ку -
точків на шої Батьківщи ни та по за її меж. Най ак -
тивніші, най та ла но витіші, най зав зятіші лю ди —
всіх їх об'єднує КНЕУ.

Cотні кон фе ренцій, олімпіад, інших на уко вих
за ходів — все відбу вається тут! Сотні пе ре можців
пре стиж них все ук раїнських та міжна род них кон -

курсів нав ча ють ся та пра цю ють в на шо му універ -
си теті. 

КНЕУ на ви ду у всіх і на спор тивній арені. В
універ си теті ак тив но про хо дить сту дентське жит -
тя. Ли ше всти га ють закінчи ти ся па ри, як ко жен
наш сту дент по чи нає зай ма ти ся чи то на стадіоні,
чи в ба сейні, чи в кон церт но му залі.

Особ ли ву ува гу в нашій аль ма�ма тер
приділя ють ви хо ван ню мо ло до го по коління. В цій
сфері плідно співпра цює адміністрація ву зу зі
сту дентським са мо в ря ду ван ням. Безліч куль тур -
но�ма со вих за ходів, кон цер ти, фе с ти валі,
зустрічі з ціка ви ми людь ми, що ма ють ста ти при -
кла дом для насліду ван ня для мо лоді, зустрічі з
ви дат ни ми ви пуск ни ка ми КНЕУ — все це ро бить -
ся для то го, щоб наші сту ден ти бу ли най к ра щи ми
не ли ше в нав чанні й на уці, а бу ли про сто най к ра -
щи ми, най щиріши ми та най добріши ми людь ми.

КНЕУ для всіх нас став справжньою

домівкою, і вод но час тим трампліном, який до по -
магає кож но му ви со ко здійма ти ся у жит тя.

Від імені усіх сту дентів я ба жаю універ си те ту і
на далі за ли ша ти ся од ним з най к ра щих вишів
Східної Євро пи. Зи чу міцно го здо ров'я вик ла да -
чам та ціка во го й ре зуль та тив но го нав чан ня сту -
ден там. Пе ред на ми всіма і на далі стоїть не лег ка
місія — бу ти при кла дом для ба га ть ох інших вузів
еко номічно го профілю і не тільки. Ад же нам є що
по ка за ти та чим пи ша ти ся. 

Впев не на, що й че рез на ступні 5—10 років на
те ре нах на шої дер жа ви та по за її кор до на ми гор -
до лу на ти муть іме на на ших ви пуск ників!

Процвітан ня та най ви щих злетів ба жаю всьо -
му ву зу. З Днем на ро джен ня КНЕУ!!!

Оль га Ча ба нюк,
го ло ва Пер вин ної профспілко вої ор -

ганізації сту дентів та аспірантів 
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Справи профспілкові
Не що дав но у рам ках Всесвітньо го дня бо -

роть би із бідністю сту ден там, що на ле жать до
різно манітних соціаль но не за хи ще них верств,
Проф ко мом бу ла на да на мож ливість без ко ш тов -
но пе ре гля ну ти фільм у од но му з най к ра щих
кіно те атрів міста.

Та всі ми знаємо про ще од ну серйоз ну
проб ле му, яка існує у всіх ву зах. Це проб ле ма з
по се лен ням у гур то жит ки.  По при ста ран ня
адміністрації універ си тетів не зав жди вдається
за до воль ни ти усі по ба жан ня сту дентів що до
цьо го пи тан ня. Та як по ка зав досвід КНЕУ, Проф -
ком здат ний і в цій си ту ації да ти ра ду і до по мог ти
сту ден там з по се лен ням у гур то жи ток. 

ППОСА КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на з не -
аби я кою відповідальністю та ува гою ста вить ся
до цієї те ми і в най ко ротші терміни ре а гує на
звер нен ня сту дентів що до проб лем з по се лен -
ням і на ма гається виріши ти усі подібні си ту ації.
Проф ком зав жди вра хо вує індивіду альні по тре -
би сту дентів, ад же нав чан ня в універ си теті не
мо же бу ти по вноцінним, як що лю ди на не ма ти ме
гідних умов для про жи ван ня.

Особ ли ва ува га приділяється і дис ципліні в
гур то жит ках. Це пи тан ня на ле жить до ком пе -
тенції жит ло во�по бу то вої комісії ППОСА, яка
спільно з адміністрацією студмістеч ка,
адміністрацією ву зу та фа куль тетів ство рює
спеціаль ну комісію, яка про во дить рей ди та ог -

ля ди гур то житків. Під час ос танніх ви яв ля ють ся
по руш ни ки дис ципліни та роз по ряд ку
студмістеч ка, а та кож ті по бу тові проб ле ми та не -
доліки, які ство рю ють ди с ком форт сту дент ству
та за ва жа ють у підго товці до за нять.  

Здійсню ю чи ве ли чез ний об сяг ро бо ти,
Проф ком до ся гає ре зуль та ту, щоб ста ранні сту -
ден ти, що ак тив но про яв ля ють се бе і у нав чанні,
і в гро мадсько му житті універ си те ту, мог ли відчу -
ва ти се бе у гур то жит ку ніби вдо ма. 

Ось ли ше один при клад ефек тив них дій
Профспілко во го коміте ту на чолі з Оль гою Ча ба -
нюк, а та ких при кладів на справді не ма ло. 

Далі мо ва ве с ти меть ся від імені сту ден та
пер шо го кур су фінан со во�еко номічно го фа куль -
те ту Ро ма на Не кра со ва, яко му Проф ком до поміг

з по се лен ням у гур то жи ток: "Ще декілька років
то му я по ста вив собі за ме ту всту пи ти до КНЕУ.
Після здачі тестів, по дачі до ку ментів я на решті
до сяг цієї ме ти. Я став сту ден том фінан со -
во�еко номічно го фа куль те ту. Але так ста ло ся,
що спер шу місця в гур то жит ку мені не ви с та чи -
ло. Пе реді мною по ста ло пи тан ня: що ро би ти?

На пер ший час я знай шов собі дах над го ло -
вою. Але так жи ти бу ло ду же важ ко. Пер спек тив
я не ба чив. В го лові вже пробіга ли дум ки за бра -
ти до ку мен ти і поїха ти до до му. Але все ж я
вирішив не зда ва ти ся.

До то го ж в універ си теті мені спо до ба в ся не
тільки сам уч бо вий про цес, а й те на си че не сту -
дентське жит тя, яке тут є. З пер ших днів я став
ак тив но бра ти участь у всіх подіях, що відбу ва ли -

ся на фа куль теті та ор ганізо ву ва ли ся проф ко -
мом. Так на ре пе тиції од но го з куль тур но�ма со -
вих за ходів для пер шо кур сників ак тивісти зі
стар ших курсів, зна ю чи  про мою проб ле му з
про жи ван ням, по ра ди ли мені звер ну ти ся до
Проф ко му. Я об го во рив свою си ту ацію з го ло -
вою проф бю ро мо го фа куль те ту та го ло вою
Проф ко му КНЕУ Оль гою Ча ба нюк. Во ни за пев -
ни ли менe, що місце в гур то жит ку для ме не знай -
дуть. Влас не, че рез де я кий час так і ста ло ся.  Я
без меж но зрадів: моя мрія по вноцінно нав ча тись
у КНЕУ та ким чи ном здійсни лась. І в цьо му Проф -
ком мені не аби як до поміг!"

От же, як ба чи мо, сло ва з пер ших вуст
засвідчу ють, що Проф ком — це справді надійна
підтрим ка. Він зав жди стоїть на сто рожі сту -
дентських інте ресів!!! Зви чай но, до ся гнен ня
потрібно го ре зуль та ту у та ких пи тан нях по тре бує
чи ма лих зу силь. Та пра цю ю чи над цим, в Проф -
комі впев нені, що не має нічо го не мож ли во го, ко -
ли пра гнеш до бра лю дям.

Проф ком сту дентів та аспірантів вис лов лює
щи ру под яку ди рек то рові сту дентсько го містеч -
ка К. П. Крук, ко т ра зав жди го то ва прий ти на до -
по мо гу та підтри ма ти сту дент ство.

Ма теріал підго ту вав Ан тон Гурін, го ло ва
комісії з пи тань про фесійної підго тов ки та

зв'язків з гро мадськістю ППОСА 

Безліч за ходів, соціаль на, юри дич на та ма теріаль на підтрим ка є цьо му чу до вим підтвер д жен -
ням.  Ледь не кож но го засідан ня ППОСА ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на" виділя ють ся ко ш -
ти у якості ма теріаль ної до по мо ги сту ден там, що на ле жать до соціаль но не за хи ще них ка те -
горій на се лен ня. Окрім то го Проф ком ак тив но роз роб ляє про ек ти, які мог ли б до по мог ти у
вирішенні сту дентських проб лем різно манітно го ха рак те ру.

Прий шов час но вих вер шин. Тож у се ре дині
ве рес ня де ле гація проф ко му ста ла учас ни ком
профспілко вої зміни в місті Ана па, що в
Російській Фе де рації. На ша профспілко ва ор -
ганізація скла ла ком панію сту ден там сімох вузів з
Мос к ви: на шим до брим дру зям з Мо с ковсько го
дер жав но го технічно го універ си те ту "МАМІ", Мо -
с ковсько му дер жав но му універ си те ту хар чо вих
ви роб ництв, Мо с ковсько му дер жав но му універ -
си те ту дру ку імені Іва на Фе до ро ва, Технічно му
універ си те ту "Мо с ковський енер ге тич ний інсти -
тут", Мо с ковсько му дер жав но му інсти ту ту елек -
троніки та ма те ма ти ки, Національ но му дослід-
ницько му тех но логічно му універ си те ту "МІСіС",
Російсько му дер жав но му соціаль но му універ си -
те ту.

Подібний з'їзд  мо с ковських вузів відбу -
вається вже не в пер ший раз, але за кор дон на де -
ле гація там впер ше. Тож мож на ска за ти, що
ППОСА КНЕУ де я кою мірою став пер шовідкри ва -
чем. 

Півто ри до би по до рожі на східне уз бе реж жя
Чор но го мо ря прой шли май же не помітно. Ми
вже з не терпінням че ка ли мо мен ту, ко ли
дізнаємо ся, що відбу ва ти меть ся в Анапі. Про гра -
ма профспілко вої зміни ви я ви ла ся до сить на си -
че ною. В рам ках з'їзду відбу ва ло ся відра зу кілька
зма гань: кон курс на кра щу сту дентську са мо в -
ряд ну ор ганізацію, кон курс "Сту дентський
лідер", а крім то го, усіх учас ників зміни же реб ку -
ван ням поділи ли на кілька ко манд, які та кож
впро довж усь о го на шо го пе ре бу ван ня в Анапі ви -

бо рю ва ли пра во на зи ва ти ся най к ра щою ко ман -
дою.

Вра хо ву ю чи те що КНЕУ був учас ни ком та ко -
го за хо ду впер ше, в кількох кон кур сах ми ви с ту -
па ли в ролі го с тей, а не кон кур сантів, зо к ре ма це
сто сується двох пер ших з ви ще пе реліче них зма -
гань. Що до ре ш ти, то тут ми бу ли по вно п рав ни -
ми учас ни ка ми, і як ви я ви ло ся зго дом, од ни ми з
най ак тивніших. 

Окрім на зва них, в про грамі за пла но ва но бу -
ло ще кілька за ходів. Впро довж усь о го тиж ня три -
вав семінар, який охоп лю вав тренінги, лекції,
пси хо логічні та навіть бізнес�ігри, май стер�кла си
та пре зен тації.

В один з пер ших днів ко жен вуз, в то му числі
й ми, мав пре зен ту ва ти свою профспілко ву ор -
ганізацію. Як ви я ви ло ся, і в Ук раїні, і в Росії са мо -
в ря ду ван ня має ба га то спільних рис, хо ча існу ють
і відмінності. Са ме во ни ста ли хо ро шим підґрун -
тям для об го во рен ня, ад же ко жен вуз ба жав
дізна ти ся, як той чи інший досвід мож на пе рей ня -
ти у своїх ко лег. За зна чи мо, що чи ма лу "порцію"
зацікав лен ня вик ли ка ла на ша пре зен тація, і чи -
ма ло на ших до ся гнень вра зи ли мо с ковських сту -
дентів. 

На ступ но го дня роз по ча лись зма ган ня між
ліде ра ми. Кож но му з них ви па ла ко ман да з пред -
став ників різних вузів. За час зміни лідер мав ор -
ганізу ва ти ко ман ду так, щоб ви ко ну ю чи різно -
манітні зав дан ня ко ман да про яви ла се бе із як -
най к ра що го бо ку, бу ла згур то ва на, ак тив на та
ціле с пря мо ва на. В той же час ко ман да ма ла до -

по ма га ти своєму ліде ру, да ю чи йо му по ра ди що -
до йо го дій. Крім то го в кожній ко манді був свій
ко ор ди на тор, що мав найбільший досвід і міг да -
ти по ра ду у будь�якій си ту ації. Од ним з та ких ко -
ор ди на торів бу ло об ра но керівни ка на шої де ле -
гації Мак си ма Щег лю ка — за ступ ни ка го ло ви
профспілко вої ор ганізації на шо го ВНЗ. За ре -
зуль та та ми виїзду Мак си ма бу ло виз на но од ним
з кра щих ко ор ди на торів, ад же він зміг як най к ра -
ще поділи ти ся своїм досвідом, до по мог ти ліде ру
своєї ко ман ди її ор ганізу ва ти, а та кож уміло
провів безліч міні�тренінгів, ре ф лексій та ігор.

Ко ман ди зма га ли ся в кон кур сах, які по кли -
кані роз ви ва ти по чут тя взаємо по ро зуміння,
підтрим ки та щи рої друж би. Ба га то з кон курсів
бу ло пе рей ня то са ме з досвіду профспілко вих
виїздів КНЕУ. 

Та кож ко ман ди прий ма ли участь у кве с тах,
вирішу ва ли кей си, ство рю ва ли про ек ти.

Ко жен вуз провів май стер�клас, де на оч но
де мон стру вав, як мож на до ся гну ти тих ре зуль -
татів, що ма ла профспілко ва ор ганізація в тій чи
іншій сфері своєї діяль ності. Пев но, усім за -
пам'ята в ся май стер�клас від проф ко му КНЕУ,
який був повністю ви ко на ний в ук раїнсько му ав -
тен тич но му стилі. Перш за все, всі де ле гації мо с -
ковських вузів от ри ма ли ук раїно мо вне за про -
шен ня, що бу ло оформ ле не тра диційни ми ор на -
мен та ми на шої Батьківщи ни. Та ким чи ном ще до
по чат ку май стер�кла су всі наші ко ле ги ма ли змо -
гу прой ти урок ук раїнської мо ви. 

Під час са мо го май стер�кла су зву ча ла ук -
раїнська на род на і су час на му зи ка, сту дент ка
обліко во�еко номічно го фа куль те ту Юлія Про коп -
чук ви ко ну ва ла пісню ук раїнської співач ки Еріки,
Мак сим Щег люк дек ла му вав вірші ви дат них ук -
раїнських по етів. А що го ло вне, по за вер шенні
май стер�кла су усіх охо чих, а відвер то ка жу чи, за -
ба жа ли цьо го про сто всі, ми при го ща ли
справжнім ук раїнським са лом.

Змістов на ча с ти на на шо го май стер�кла су
вклю ча ла в се бе де таль ну роз повідь про ро бо ту з
до ку мен тацією, ор ганізацію куль тур но�ма со вих
та спор тив них за ходів, інфор маційну підтрим ку
діяль ності проф ко му. Най яс кравіші за хо ди, що

постійно ор ганізо ву ють ся в на шо му універ си теті,
бу ли пре зен то вані у фо то� та віде о ма теріалах. 

Крім ро бо чої про гра ми бу ла, зви чай но, і роз -
ва жаль на. Ми охо че відвіду ва ли ек с курсії, зо к ре -
ма в ма ль ов ни че містеч ко Аб рау�Дюр со, яке по
пра ву мож на на зва ти батьківщи ною російських
ігри с тих вин. Зви чай но, іноді ми всти га ли і на
пляжі по бу ва ти, а іноді й на ди с ко те ках.

Один з днів зміни мав на зву День Лю бові. В
цей день відбу ла ся спеціаль на ча с ти на семіна ру,
при свя че на проб лемі сто сунків, а вве чері відбу -
ла ся шоу�про гра ма на кра щу па ру зміни. Про тя -
гом кількох по пе редніх днів три ва ла гра “Таємний
друг”. За її пра ви ла ми ко жен учас ник зміни от ри -
мав папірець, на яко му бу ло на пи са не ім'я іншо го
учас ни ка, са ме цій лю дині не обхідно бу ло ро би ти
ма ленькі по да рун ки�сюр п ри зи, але та ким чи ном,
щоб не роз га да ла ся таємни ця ав то ра цих по да -
рунків.

Од ним сло вом, під час з'їзду поєдну ва ло ся
приємне з ко рис ним: ро бо та з відпо чин ком,
обмін досвідом з но вою друж бою. Здається, ми
про яви ли се бе у всьо му як най к ра ще. Вже по се -
ред зміни ба га то на ших но вих друзів нав чи ли ся
го во ри ти такі рідні нам "дя кую" та "смач но го" під
час обіду. А без за пе реч ним фак том міцної друж -
би на родів став мо мент на шо го від'їзду. Де ле -
гація КНЕУ ви ру ша ла до до му пер шою відповідно
до роз кла ду по тягів. Це був ду же зво руш ли вий
мо мент, ад же нас про во джа ли вик люч но всі. 

Зі сльо за ми на очах, з радістю на душі, з но -
ви ми іде я ми в го лові ми по вер та ли ся до до му.
Зно ву півто ри до би по до рожі, але це бу ло то го
вар те. Тож ми сер деч но дя куємо керівниц тву на -
шої ППОСА, зо к ре ма Ользі Ча ба нюк, за на да ну
нам мож ливість та ко го відря джен ня, ор ганіза то -
рам профспілко вої зміни в Анапі та усім�усім на -
шим мо с ковським дру зям за чу до вий час, про ве -
де ний ра зом. Впев нені, що те пер во ни це змо -
жуть про чи та ти і без пе ре кла ду.

Ан тон Гурін, 
го ло ва комісії з пи тань про фесійно го роз -

вит ку та зв'язків з гро мадськістю

Цей ло зунг дієвий май же у всіх сфе рах діяль ності люд ства. І ви хо дя чи з цьо го, ми ро би мо єди ний вис но -
вок: без упин но вчи ти ся та вдо с ко на лю ва ти ся. Яки ми ро зум ни ми чи та ла но ви ти ми не бу ли б ми, все
од но є до чо го ру ха ти ся. Потрібно постійно ста ви ти нові цілі, підви щу ва ти ви мо ги до се бе та підійма -
ти план ку своїх ре зуль татів. Будь�які ор ганіза торські вміння та кож по тре бу ють удо с ко на лен ня. І
тільки в та ко му разі во ни бу дуть справді твор чи ми та но ва торськи ми.
Пер вин на профспілко ва ор ганізація сту дентів та аспірантів на шо го універ си те ту приділяє ве ли чез ну
ува гу роз вит ку про фесійних, твор чих та ор ганіза торських умінь своїх ак тивістів. 

Ïðîôñï³ëêà íà Ïðîôñï³ëêà íà 
ñòîðîæ³ ³íòå ðåñ³â ñòó äåíò ñòâàñòîðîæ³ ³íòå ðåñ³â ñòó äåíò ñòâà

До ско на лості не має меж!
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Вітаємо
Àêòèâ ³ñòè ïðî ÎäåñóÀêòèâ³ñòè ïðî Îäåñó

Шановні читачі, хо чу роз повісти
Вам, як ко ман да най ак тивніших
сту дентів КНЕУ відвіда ла Оде су, а
точніше Одесь кий національ ний еко -
номічний універ си тет. На ша ма лень -
ка де ле гація скла да лась з ак тивістів,
котрі зай ма ють ся комісією з пи тань
куль ту ри в на шо му універ си теті від
кож но го фа куль те ту, а са ме: з Ро ма -
на Боч ковсько го (ФЕФ), Вікторії Гри -
нен ко (ФЕАПК), Олек сан д ри Ма мон -
то вої (КЕФ), Андрія Тка чу ка (ОЕФ),
Іри ни Поліщук (ФЕтаУ), Аліни Пан -
чук (ФУПтаМ), Ка те ри ни Ра пу ти
(ФМЕіМ). На ша мандрівка бу ла на -
по вне на теп лом одесь ко го сон ця,
привітни ми посмішка ми оде ситів
та най теплішим прий о мом "оде -
увців". 

Пер вин на профспілко ва
ор ганізації ОДЕУ за про си ла
нас на кон церт, який старші
кур си (2�5) ОДЕУ ор ганізо -
ву ва ли для пер шо кур сників.
Це бу ло ду же феєрич но.
Кон церт прой шов на од но -
му ди ханні. І хоч ми і бу ли го -
с тя ми, та за ко рот кий час
кон цер ту  дізна лись про все,
що відбу вається в ОДЕУ. 

Се ред ви с тупів бу ли во -
кальні, тан цю вальні но ме ри
та сцен ки від фа куль тетів.
Ду же не ор ди нар ним бу ло
пред став лен ня всьо го ак ти -
ву універ си те ту — Сту дентської ра ди
та Профспілки сту дентів. Гля дачі по -
ба чи ли чу до ву підбірку віде окліпів
про ОДЕУ. 

Після за вер шен ня кон цер ту ми
вко т ре пе ре ко на ли ся, що бу ти сту -
ден том, а ще й ак тивістом — це кру -

то, і що ак тив не універ си тетське бут -
тя — це най к ращі ро ки тво го жит тя.
Ко ман да ак тивістів ОДЕУ на цьо му
кон церті на 100% змог ла пе ре да ти
своєму пер шо му кур су, і нам як го с -
тям, всі ті емоції, які во ни пе ре жи ва -
ють про тя гом сво го сту дентсько го
жит тя.

На ша де ле гація зро би ла для се -
бе де які відмітки, які ми, пев но, ви ко -
ри с таємо у своїй діяль ності,  ад же ми
їзди ли до ОДЕУ без по се ред ньо з
ціллю обміну досвідом. 

Та окрім то го, не мож ли во не
відміти ти най го ловнішо го! То го, що
під час цієї мандрівки ми знай шли
один з од ним спільну мо ву, ста ли
один з од ним на од ну хви лю, ста ли
дру зя ми, котрі відте пер зав жди

прий дуть один од -
но му на до по мо гу. І
об'єднав ши зу сил -
ля, ми змо же мо зро -
би ти все, що зав год -
но, за для КНЕУ!!!

Ми щи ро вдячні
Пер винній проф-
спілковій ор ганізації
сту дентів та аспі-
рантів ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть -
ма на" та Пер винній
профспілковій ор -
ганізації ОДЕУ за на -
да ну нам мож -

ливість відвіда ти яс кра вий та спов не -
ний по зи тив ни ми емоціями і драй -
вом кон церт. Та, зви чай но ж, дя -
куємо ОДЕУ за чу до во про ве де ний в
Одесі час.

Ка те ри на Ра пу та, го ло ва проф -
бю ро ФМЕіМ

З Днем на ро джен ня, рідний КНЕУ!

До рогі вик ла дачі та сту ден ти! Від усь о го сер ця вітаємо
вас із 105�ою річни цею з дня за сну ван ня ДВНЗ "Київський
національ ний еко номічний універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на". 

Наш універ си тет по пра ву вва жається най пре с тижнішим
ви щим нав чаль ним за кла дом еко номічно го спря му ван ня. Вже 105
років КНЕУ пред став ле ний най к ра щим про фе сорсько�вик ла -
дацьким скла дом, провідни ми фахівця ми та пра це люб ни ми сту -
ден та ми. Щорічно КНЕУ дає старт в май бутнє по над двад ця ти
ти ся чам енергійних, ціле с пря мо ва них мо ло дих лю дей. Тож, ша -
новні вик ла дачі, ба жаємо вам на пе ре додні на шо го спільно го свя та
міцно го здо ров'я, успіхів у про фесійній діяль ності, на сна ги,
натхнен ня, енергії та вдяч них сту дентів. А вам, до рогі сту ден -
ти, ба жаємо твор чих успіхів, на сна ги та терпіння у нав чанні,
ма ти ак тив ну життєву по зицію та гідно не сти зван ня сту ден -
та Київсько го національ но го еко номічно го універ си те ту імені
Ва ди ма Ге ть ма на. Зі свя том вас!

З по ва гою, Го ло ва Сту дентської ака -
демічної ра ди Маріне Саркісян

24 ли с то па да свій ювілей свят кує На талія Олексіївна
Ку че рен ко — го ло вний лікар са на торію�профілак торію

ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на". Лю ди на з чуй ним сер цем,
про фесіонал у своїй справі, яка зав жди прий де на до по мо гу. На -
талія Олексіївна постійно йде на зустріч сту ден там та до по -
ма гає Проф ко му у ви ко нанні та ко го не лег ко го зав дан ня, як оз до -
ров лен ня сту дентів. 

Ша нов на На таліє Олексіївно, Пер вин на профспілко ва ор -
ганізація сту дентів та аспірантів універ си те ту від імені усь о -
го сту дент ства щи ро дя кує Вам за Ва шу тур бо ту та ба жає,
щоб Ва ше жит тя зав жди бу ло ося я не со няч ним промінням, щоб
ли ше хо роші події трап ля ли ся на Ва шо му шля ху. Ми зи чи мо
Вам міцно го здо ров'я, твор чих успіхів, натхнен ня та по зи тив -
но го на строю. Не хай у Ва шо му житті трап ля ють ся ли ше чу -
дові події, а всі проб ле ми не хай оми на ють Вас та Ва шу ро ди ну.
З ювілеєм!!!

З по ва гою та лю бов'ю, профспілко вий комітет сту -
дентів та аспірантів 

На прикінці ве рес ня на засіданні Пер вин ної
профспілко вої ор ганізації сту дентів та
аспірантів універ си те ту се ред інших ро бо -
чих пи тань роз г ля да ло ся од не, яке ма ло до ле -
нос ний ха рак тер. Ад же йо го рішен ня відіграє
не аби я ку роль у по дальшій діяль ності Проф -
ко му. Пи тан ня це сто су ва ло ся при зна чен ня
за ступ ників го ло ви ППОСА. 

Про тя гом кількох ос танніх років ці
відповідальні по са ди зай ма ли чу дові
працьо виті лю ди — На талія Шен д рик та Інна
До б ро вольська. Во ни зро би ли свій не -
оцінен ний вне сок у ро бо ту ор ганізації. Але
жит тя не стоїть на місці. Про пра цю вав ши
три ва лий час, втілив ши в жит тя безліч про -
ектів, щод ня до по ма га ю чи го лові Проф ко му
Ользі Ча ба нюк, відсто ю ю чи пра ва сту дентів,
На талія та Інна роз по ча ли но вий етап сво го
жит тя. Ми сподіваємо ся, що всі труд нощі на
своєму шля ху во ни змо жуть з легкістю по до -
ла ти, ад же Проф ком дав їм не оцінен ний
досвід.

Але пе ред са мим Проф ко мом по ста ло
пи тан ня, хто відте пер очо лить по са ди  за -
ступ ників після цих, зда ва ло ся, не замінних
лю дей.   

За рішен ням засідан ня, у яко му бра ли
участь всі го ло ви проф бю ро, го ло ви усіх
комісій та, зви чай но ж, за про шені про рек тор
з на уко во�пе да гогічної ро бо ти Те тя на
Євгенівна Обо ленська та за ступ ник про рек -
то ра з ви хов ної ро бо ти Іри на Ана толіївна Ба -
лягіна, на го ло су ван ня бу ло ви су ну то кан ди -
да ту ри Мак си ма Щег лю ка та Ма ри ни
Жилінської. Більшістю го лосів "за" рішен ня
бу ло прий ня то. Ніхто з учас ників засідан ня
не про го ло су вав про ти.

Тож вар то те пер більш де таль но роз -
повісти про но во о б ра них за ступ ників го ло ви
Проф ко му. 

Мак сим Сергійо вич Щег люк на ро ди в ся 9
квітня 1991 ро ку в місті Києві. У 2006 році він
став сту ден том Еко номічно го ко ле джу ДВНЗ

"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на" і зго дом очо -
лив профспілко ве бю ро цьо го нав чаль но го
за кла ду. 

Під час нав чан ня в ко леджі вів ак тив ну
діяльність, був незмінним ліде ром са мо в -
ряд но го ру ху, ор ганізо -
ву вав куль тур но�ма сові,
спор тивні за хо ди,
тренінги, інте лек ту альні
зма ган ня то що. Мак сим
не од но ра зо во от ри му -
вав под яки та гра мо ти
від рек то ра КНЕУ,  Цен т -
ру куль ту ри і ми с тецтв та
ППОСА. У червні 2009
ро ку він закінчив еко -
номічний ко ледж  і от ри -
мав дип лом з відзна кою.

З ве рес ня 2009 став
сту ден том 2�го кур су
кре дит но�еко номічно го
фа куль те ту КНЕУ, а вже в
грудні то го ж ро ку очо лив
профспілко ве бю ро фа куль те ту. За всі ці ро -
ки Мак сим Щег люк за ре ко мен ду вав се бе як
здібний ор ганіза тор, надійний ко ле га та хо -
ро ший то ва риш. За ор ганіза торські уміння
Мак сим був на го ро дже ний гра мо тою
Київської міської ор ганізації профспілки
працівників освіти і на уки Ук раїни за "Осо би -
с тий вне сок у за хист соціаль но�еко номічних
прав та інте ресів сту дентської мо лоді, ак тив -
ну ро бо ту у профспілці, та підго тов ку і про ве -
ден ня на ви со ко му рівні семіна ру голів пер -
вин них профспілко вих ор ганізацій ВНЗ м.
Києва", под якою Го ло ви Шев ченківської РДА
за "Ва го мий вне сок у роз ви ток Шев -

ченківсько го рай о ну м. Києва", а та кож под -
яка від рек то ра універ си те ту за "Ва го мий
осо би с тий вне сок у роз ви ток гро мадсько го
ру ху фа куль те ту та універ си те ту". 

Мак сим бе ре ак тив ну участь у профспіл-

ко вих кон фе ренціях. Був учас ни ком кон фе -
ренції "Профспілкові ор ганізації на су час но -
му етапі та пер спек ти ви роз вит ку" (м. Мос к -
ва) 2010 р., а у 2011 р. — кон фе ренції "Сту -
дентські профспілкові ор ганізації в ВНЗ: спе -
цифіка ро бо ти та пер спек ти ви роз вит ку" (м.
Мос к ва).

Ма ри на Во ло ди мирівна Жилінська на ро -
ди ла ся 22 бе рез ня 1991 ро ку та кож в місті
Києві. Ще під час сво го шкільно го нав чан ня
бра ла ак тив ну участь у гро мадсько му житті.
Бра ла участь в олімпіадах та в кон курсі Ма лої
ака демії на ук, де ста ла пе ре мож цем І�го ета -
пу Все ук раїнсько го кон кур су МАН

"Дослідник" в секціях "Пси хо логія",
"Англійська мо ва".

У 2008 році Ма ри на Жилінська ста ла пе -
ре мож цем фіна льно го рай он но го кон кур су
на кра що го ліде ра учнівсько го са мо в ря ду -
ван ня "Я — шкільний лідер. За мною май -
бутнє", 18 черв ня 2008 ро ку бу ла на го ро дже -
на под якою і цінним по да рун ком від
київсько го місько го го ло ви Л. Чер но вецько -
го за ви сокі успіхи у нав чанні та ак тив ну
участь у за галь номіській акції "Гордість і
надія сто лиці" у номінації "Ав то ри тет і лідер -
ство". У червні 2008 ро ку закінчи ла гімназію
із зо ло тою ме дал лю.

У ве ресні 2008 ро ку Ма ри на ста ла сту -
дент кою обліко во�еко номічно го фа куль те ту
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на".  Нав -
ча ю чись ще на пер шо му курсі, у жовтні то го
ж ро ку во на очо ли ла профспілко ве бю ро фа -
куль те ту. 

Ма ри на зав жди відповідаль но та
сумлінно ста вить ся до своєї ро бо ти, то му й
бу ла на го ро дже на  под якою від рек то ра 
А. Ф. Пав лен ка та го ло ви проф ко му Оль ги
Ча ба нюк за сумлінну ро бо ту та до б ро совісне
ви ко нан ня обов'язків, за ва го мий осо би с тий
вне сок у роз ви ток гро мадсько го ру ху фа -
куль те ту та універ си те ту, а та кож свідоц твом
сти пендіата київсько го місько го го ло ви за
успіхи у нав чанні та гро мадську діяльність. 

У 2009 році бра ла участь у сту дентській
на уковій кон фе ренції з дис ципліни
"Соціологія". Ма ри на є чу до вим при кла дом
для сту дентів і у нав чанні. 

На плечі но вих за ступ ників відте пер ля -
гає ще більша відповідальність. Але весь ак -
тив Проф ко му впев не ний, що Мак сим та Ма -
ри на справ лять ся зі своїм зав дан ням на всі
сто. Зи чи мо їм успіху та, як то ка жуть, по пут -
но го вітру у їх ро боті.

Ак тив Пер вин ної профспілко вої ор -
ганізації сту дентів та аспірантів

На по чат ку ли с то па да на фа куль теті інфор маційних
си с тем і тех но логій про хо ди ла звітно�ви бор ча кон фе -
ренція, на якій об го во рю ва ли ся підсум ки ро бо ти проф -
бю ро фа куль те ту за 2010�2011 нав чаль ний рік. До скла -
ду пре зидії увійшли: за ступ ник де ка на фа куль те ту 
С. С. Ва щаєв, за ступ ник го ло ви профспілко во го коміте -
ту сту дентів та аспірантів КНЕУ Мак сим Щег люк, а та кож
го ло ва проф бю ро фінан со во�еко номічно го фа куль те ту
Євгенія Чор но вол.

Кон фе ренція по ча лась з до повіді го ло ви проф бю ро
фа куль те ту Люд ми ли Міленіної що до ви ко на ної ро бо ти.
До скла ду до повіді вхо ди ли такі пунк ти, як ро бо та із
соціаль но не за хи ще ни ми ка те горіями сту дентів, на дан -
ня сту ден там фа куль те ту оз до ров чих путівок, участь у
нав чанні про фак ти ву, роз по в сю джен ня сту дентських
проїзних квитків, про ве ден ня куль тур но�ма со вих за -
ходів для сту дентів фа куль те ту, про ве ден ня спор тив них
за ходів на фа куль теті, інфор маційне висвітлен ня сту -
дентсько го жит тя на фа куль теті та інші за хо ди.

Після до повіді бу ло про ве де но ви бо ри голів комісій, у
ре зуль таті яких бу ло за твер д же но та кий склад проф бю ро: 
��за ступ ник го ло ви проф бю ро — Пав ло Крас но мо вець;

��за ступ ник го ло ви проф бю ро — Олексій Ми хай лен ко;
�� го ло ва ор ганізаційно�фінан со вої комісії — Марія
Ліфте ро ва;
�� го ло ва комісії з пи тань спор ту та ту риз му — Олек -
сандр Ки ри чен ко;
��го ло ва куль тур ної комісії — Ан тон Зва рич;
��го ло ва комісії з пи тань пра цев ла ш ту ван ня — Пра сад
Алок�Ра ман;
��го ло ва інфор маційної комісії — Ми ко ла Тка чен ко;
��го ло ва комісії соціаль но�пра во во го за хи с ту — Єли за -
ве та Карімо ва;
��го ло ва комісії з пи тань оз до ров лен ня — Андрій Гу ща;
�� го ло ва комісії з пи тань про фесійно го роз вит ку та
зв'язків з гро мадськістю — Олексій Блінов;
�� го ло ва жит ло во�по бу то вої комісії — Ми ко ла Ма -
рахівський.
�� Го ло вою проф бю ро бу ло пе ре об ра но Люд ми лу
Міленіну, з чим їй щирі вітан ня. За рік нею успішно бу ло
ви ко на но ве ли чез ний об сяг ро бо ти, то му її по втор не
при зна чен ня на по са ду ні для ко го не ста ло не сподіван -
кою. За крив кон фе ренцію ко рот кою про мо вою де кан
фа куль те ту Олек сандр Дми т ро вич Ша ра пов.

Проф бю ро ФІСіТ: підби т о підсум ки

ДДооззввооллььттее  
ппррееддссттааввииттии
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У нас в гостях

Зустріч з поетом
Ну що б, зда ва ло ся, сло ва,

Сло ва та го лос — більш нічо го…
Т. Шев чен ко

Ти хий вечір спа -
дає на зем лю, жо в те
осіннє ли с тя шур хо -
тить під но га ми, на
душі радісно й три -
вож но. Ми поспішає-
мо, ад же сьо годні, 3
ли с то па да, в на шо му
універ си теті відбу -
деть ся зустріч з ви -
дат ним ук раїнським
по етом Дми т ром
Пав лич ком.

О 15 го дині в су п -
ро воді сту дентів фа -
куль те ту еко номіки та
уп равління Оль ги
Кри во руч ко та Мак си ма Бер ка ля до за ли ба дь о ро зай шов
вже не мо ло дий си во чо лий чо ловік. Це був Дми т ро Пав лич -
ко. Сту ден ти зустріли йо го гуч ни ми оп ле с ка ми. На ве -
чорі бу ли при сутні завіду вачі ка федр ук раїнської мо ви
та літе ра ту ри, філо софії, політич ної історії, а та кож вик -
ла дачі.

Вечір роз по ча в ся віршем, який про чи та ла зем ляч ка
по ета, сту дент ка 1�го кур су фа куль те ту еко номіки та уп -
равління Віталія Шкрібляк.

Дми т ро Пав лич ко роз повів про своє ди тин ство,
юність, про свій не лег кий твор чий шлях.

Я на ро ди в ся на землі
Від бать ка, що орав ту зем лю.
Ніко ли я не відо крем лю
Се бе від хлопської ріллі.

Са ме у цих ряд ках Дми т ра Пав лич ка бри нить у серці
жу рав ли ний ключ рідно го по ля, осінній обрій в ба г реці
та злоті, жи ве у пам'яті той чер ствий, за го рь о ва ний

шма ток хліба, з яким про во джа ли йо го в
до ро гу.

Сту дент 2�го кур су фа куль те ту МЕіМ
Олег Со боль дек ла му вав вірш Дми т ра
Пав лич ка "Дві ялин ки" (ран ньої по езії).
Це вра зи ло по ета, за че пи ло стру ни сер -
ця і по щоці ско ти ла ся не про ше на сльо -
за. Зо ло тий го лос КНЕУ, Іри на Ар те мен -
ко, ней мовірно зво руш ли во заспіва ла
най ви датнішу пісню Дми т ра Ва си ль о ви -
ча "Два ко ль о ри". Не сподіва но всі гості
підня лись і по ча ли друж ньо співа ти ра -
зом з по етом та Іри ною. Ця зво руш ли ва
мить на дов го за ли шить ся в пам'яті
Дми т ра Ва си ль о ви ча.

Ба га то роз повідав Дми т ро Пав лич ко
про своє жит тя та творчість. Під час роз -

мо ви всі відчу ли ней мовірну лю бов до рідно го сло ва, до ве -
лич но го ук раїнсько го на ро ду, до Батьківщи ни. Цим нез га -

си мим по чут тям  на по вне не  кож не сло во по ета. Йо го сло -
ва гли бо ко па да ли в мо лоді сер ця, як стиг ле зер но в чор ну
ріллю. Він — лю ди на до пит ли вої, не спокійної вдачі. Хоч і
"літа на осінь по вер ну ли", але всі ми відчу ли у йо го сло вах
мо ло де чий за пал, па по роті цвіт, що за хо ва на в тай ни ках
йо го по езії.

Дми т ро Ва си ль о вич підпи сав і по да ру вав на шо му
універ си те ту два то ми своєї літе ра ту ри. Сту дентська ака -
демічна ра да вже пе ре да ла їх до го ло вної бібліот еки, от ож
те пер всі охочі змо жуть ско ри с та ти ся книж ка ми в залі ук -
раїністи ки. 

До но вих зустрічей, до ро гий Дми т ре Ва си ль о ви чу!

Вик ла дач ка фе д ри ук раїнської  мо ви та літе ра ту ри
Н. С. Пав ловська 

та сту дент ка 2�го кур су 
фа куль те ту еко номіки та уп равління

Оль га Кри во руч ко 

На жаль чи на радість, наш універ си тет
ви т ра тив ба га то років на по шук сво го
постійно го осіло го місця. Ча с то зміню ва лись
приміщен ня, ау ди торії... Це бу ли й орен до -
вані приміщення, і кор пус теперішнього Пе -
да гогічно го універ си те ту ім. М. П. Дра го ма -
но ва, й ти м ча со ве "кочівниц тво" у Харків.

Про те за спри ян ням ме це натів, власні
будівлі�кор пу си постійно зво ди ли ся,
не зва жа ю чи на періоди ева ку ацій під
час війни й на ви мо ги в на данні своїх
щой но зве де них будівель но вим ство -
ре ним нав чаль ним за кла дам. Кон тин -
гент сту дентів із пли ном ча су та кож

стабільно зро с тав: по чи на ю чи з 1906 ро ку,
ро ку сво го за сну ван ня, ко ли на Кур сах нав ча -
ло ся 229 сту дентів, закінчу ю чи сьо го ден ням
— по над 38 ти сяч осіб. Під керівниц твом та -
ких ви дат них вче них, як Пе т ро Сльозкін та Ко -
с тян тин Воб лий, універ си тет (тоді —
Київський ко мерційний інсти тут) закінчи ли
такі політичні діячі: М. М. Ко ва левський, 
С. С. Ос та пен ко та О. П. Дов жен ко.

Хо ча на зва універ си те ту ча с то зміню ва -
лась (від "Київські вищі ко мерційні кур си"
до "Київський дер жав ний еко номічний
універ си тет"), ме та у нас бу ла й за ли -
шається незмінна — здійсни ти ва го мий
вклад у суспільний роз ви ток че рез дослі-
джен ня, ге не ру ван ня но вих знань, їх по ши -
рен ня та підго тов ку кон ку рент них фахівців і
кре а тив них осо би с то с тей. І вже сто п'ять
років універ си тет успішно пря мує, до лає та
зно ву ста вить собі од ну ціль — на да ти фун -
да мен тальні знан ня сту ден там та підви щи -
ти рівень їх кон ку рен то с про мож ності на
рин ку праці. Сьо годні, як і сто п'ять років то -
му, для цьо го є всі умо ви, ад же в універ си -
теті вик ла да ють 507 кан ди датів на ук, по над
127 про фе сорів та док торів на ук, 8 ака -

деміків на чолі з досвідче ним кер ма -
ни чем, Ге роєм Ук раїни та за слу же -
ним діячем на уки і техніки Ук раїни
Ана толiєм Фе до ро ви чем Пав лен -
ком.

Не вар то за бу ва ти й те, що КНЕУ
іде в но гу з інно ваційни ми тех но -
логіями нав чан ня. Йдеть ся не ли ше
про опа ну ван ня та ре алізацію Бо -
лонської си с те ми, а й про та ку "ди -
ви ну", як елек трон ний жур нал. Де які
вик ла дачі та сту ден ти оціню ють це
но вов ве ден ня як по зи тив но, так і

не га тив но. Про те пам'ятай мо, що елек -
трон ний жур нал дає змо гу ефек тив но кон т -
ро лю ва ти відвіду ван ня сту ден та ми за нять
як з бо ку батьків, так і з бо ку са мих сту -
дентів.

При ваб ли ву та ефек тив ну ат мо сфе ру
для нав чан ня фор му ють сту дентські
профспілки, то ва ри с т ва та ор ганізації, що
вже на бу ли пев но го досвіду сво го
функціону ван ня. На при клад, вже більше де -
ся ти років існує На уко ве сту дентське то ва -
ри с т во КНЕУ. Во но на дає сту ден там ши ро -
кий спектр мож ли во с тей для ре алізації се -
бе та сво го по тенціалу у різно манітних га лу -
зях та на уко во�дослідних ро бо тах.

Та кож з ча сом удо с ко на люється та
урізно манітнюється куль тур но�світське жит -
тя на шо го універ си те ту. Щорічні кон кур си та
зма ган ня зна хо дять підтрим ку у все більшої
кількості сту дентів, об рам лю ю чи нав чальні
будні в цікаві та не сподівані події.

Охо пи ти ці всі сто п'ять років не мож ли -
во, во ни повні історією, людь ми та мо мен -
та ми. Одні при хо ди ли, інші зни ка ли... Сту -
ден ти, ча сом втом лені, про те натхненні,
вик ла дачі, частіше втом лені, про те впев -
нені, ау ди торії, зав жди втом лені, про те
ніко ли не са мотні, бу фе ти та ла ви попід
кор пу са ми, зав жди за люд нені — це все і є
ду хом універ си те ту, що, мож ли во, трішеч ки
змінюється з ча сом, про те на зав жди по -
коїться в стінах поміж щілин; в стінах, де ко -
лись хо ча б раз бу ла за чи та на лекція чи
відбу в ся ди с пут про те орію Сміта.

І не за бу вай мо: ми — кра сиві! Ми — та -
ла но виті! Ми — ро зумні! Ми — кон ку рентні!
Ми  — КНЕУ!

PR�agency "Smells Creative"

Цьо го ро ку наш універ си тет до лає сто п'яту схо дин ку своєї
історії, лідер ства та про фесіоналізму. Ми вдячні вик ла да чам, де -
ка нам та рек то ру за те, що во ни кож но го ро ку, кож ної миті про -
дов жу ють натхнен но зба га чу ва ти та підтри му ва ти наш Бу ди -
нок Знань. Ми вша но вуємо пам'ять тих, хто за клав по туж ний
фун да мент універ си те ту й роз бу до ву вав йо го про тя гом 
ба га ть ох років.
Про історію універ си те ту відо мо та на пи са но ба га то. Сотні ви -
дат них та ав то ри тет них вик ла дачів про тя гом ба га ть ох років
го ту ва ли сту дентів — спеціалістів сво го ча су. По служ ний спи -
сок вик ла дачів мо же гор ди ти ся та ки ми іме на ми, як Дми т ро Гра -
ве, Євген Па тон, Ва силь Гар бу зов, Ва силь Вла сен ко та ба га то
інших, хто ро бив свій вклад у роз ви ток національ ної еко номіки
та підтри му вав пре стиж універ си те ту.

Короткий екскурс в історіюКороткий екскурс в історію
Наші цифри
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Подія

45 років ФУПтаМ 45 років ФУПтаМ —— ще однаще одна
сходинка нагорусходинка нагору

Нав чан ня на фа куль теті за вер шу ва ло ся
ви пуск ни ми іспи та ми, які прий ма ла комісія
під керівниц твом де ка на. За ре зуль та та ми
іспи ту ви пуск ни ки ко мерційно го фа куль те -
ту, які по ка за ли відмінні знан ня, одер жу ва -

ли зван ня ко мерційно го інже не ра пер шо го
або дру го го роз рядів. Крім то го, кож но му
ви пуск ни ку інсти ту ту на да ва ло ся зван ня
"По чес но го гро ма дя ни на" і пра во но си ти
зна чок сво го нав чаль но го за кла ду.

Фа куль тет ра зом із са мим універ си те -
том пе ре жи вав ба га то транс фор мацій, зо к -
ре ма ба га то разів зміню ва лась на зва. Своє
су час не об лич чя фа куль тет от ри мав у 1965
році, ко ли в універ си теті був відкри тий фа -
куль тет еко номіки праці та ма теріаль -
но�технічно го по ста чан ня.

Як ба чи мо, су час ний фа куль тет уп равління
пер со на лом та мар ке тин гу має по туж ну
історію, на ос нові якої наші сту ден ти бу ду ють
май бутнє універ си те ту. То му гідно відсвят ку -
ва ти День на ро джен ня фа куль те ту — це зав -
дан ня за галь но�універ си тетсько го мас шта бу. 

Так на честь Дня фа куль те ту відбу в ся
ви с туп сту дентів ФУПтаМ у кон церт�холі
універ си те ту. Йо го ор ганізація ляг ла на ши -
рокі та відповідальні плечі сту ден та 4�го

кур су Дми т ра Шев чен ка (ак тивіст та
ініціатор), а та кож на сту дент ку 2�го кур су
На талію Мель ни ко ву (го ло ва куль тур но го
сек то ру). Во ни роз повіда ють, що більше 60
лю дей бра ли участь у кон церті, го ту ва ли
во кальні та інстру мен тальні ви с ту пи, прий -
ма ли участь у флеш�мобі. Підго тов ка кон -
цер ту зай ня ла май же місяць, але ре зуль тат
був то го вар тий. 

Підво дя чи підсум ки свя та, мож на впев -
не но ска за ти, що наші сту ден ти най та ла но -
витіші се ред те перішньої мо лоді. І во ни зав -
жди знай дуть своє місце в житті, ад же кож -
ний з них впев не ний у своїх знан нях, які дав
їм ФУПтаМ.  

PR�agency "Smells Creative"

Фа куль тет уп равління пер со на лом та мар ке тин гу — це син тез
ціле с пря мо ва них й пер спек тив них сту дентів, твор чих та кре а -
тив них осо би с то с тей, які цьо го ро ку свят ку ють своє 45�річчя.
Коріння історії фа куль те ту ся гає по чат ку 20 століття, з по -
явою в 1906 році Київських ко мерційних курсів. 
Ба га то років на ко мерційно му фа куль теті пра цю ва ли відомі в
країні та у світі вчені: Є. Є. Слуцький, О. М. Ан дер сон, В. А. Ба -
жаєв, Д. О. Гра ве, В. Г. Ша пош ни ков, П. Р. Сльозкін, О. О. Бо го мо -
лець, П. Ф. Єрчен ко, О. М. Гіля ров, М. Б. Де ло не, Є. О. Па тон та ін.

Ми не мо же мо пе ре да ти емоції сту -
дентів від кве с ту, то му по про си ли їх поділи -
ти ся ни ми з усіма на ми. 

Іра Іщен ко: "Мені ду же спо до ба в ся
квест, який нам ор ганізу ва ло проф бю ро.
Вид но, як по ста ра лась ко ман да, аби при ду -
ма ти для нас такі інтри гу ючі зав дан ня. Як на
ме не, квест був за хоп лю ю чим, ве се лим та
зав дя ки ньо му ми здру жи лись не тільки гру -
пою, а й фа куль те том".

Дми т ро Со ляр: "В ціло му вра жен ня ду -
же по зи тив не. Ор ганізація кве с ту бу ла на
на леж но му рівні: цікаві зав дан ня, особ ли во
в де ка наті. Ко ман да моєї гру пи за ли ши ла ся
за до во ле ною, але трішки за сму че ною тим,
що ми не здо бу ли пе ре мо гу, про те для нас
го ло вною ме тою бу ло ве се ло про ве с ти час.

Тож ми щи ро дя куємо проф бю ро ФЕАПК за
ор ганізо ва ний кон курс і з не терпінням
очікуємо на нові зма ган ня".

Діана До скоч: "Я
щи ро вдяч на чле нам
проф бю ро на шо го фа -
куль те ту за про ве ден -
ня кве с ту! Нам бу ло
до сить ціка во та ве се -
ло! Всі зав дан ня про -
сто су пер, а після пе -
ре мо ги моєї ко ман ди
емоції за шка лю ва ли
про сто! Всі ко ман ди
бу ли ду же дружні та
зібрані! Нам ду же

приємно, що ви на ма -
гаєтесь зро би ти на ше
сту дентське жит тя ще
цікавішим! Дя куємо,
що прий ня ли пер шо -
кур сників на шо го най -
к ра що го та най -
дружнішо го фа куль те -
ту до се бе в сім'ю".

Влад Чи кив чук:
"Вра жен ня від кве с ту
осо би с то в ме не скла -
ли ся ду же по зи тивні.
Зав дан ня бу ли цікаві
та за хоп лю ючі. Для
ме не найцікавішим бу -
ло те зав дан ня, де бу ло три за дачі. Дя куємо

ор ганіза то рам за це
ве се ле зма ган ня".

Аліса  Іщук:
"Мені квест ду же
с п о  д о  б а  в  с я . . .
По�пер ше, ве селі і

за хоп лю ючі зав дан ня
до по мог ли підня ти
собі настрій та й тро хи
п о  в о  р у  ш и  т и с ь .
По�дру ге, відно си ни в
групі після кве с ту
знач но по кра щи лись... ко манд ний дух зро -
бив своє, так би мо ви ти... ми ста ли більш
дружніми та згур то ва ни ми, за раз всі го тові
до по мог ти один од но му і підтри ма ти в не -
обхідний мо мент. Ще приємно зди ву ва ло
те, що стар шо кур сни ки, які це все дійство
вла ш то ву ва ли, ста ви лись до нас, пер шо -

кур сників, як до своїх рідних і дав но їм відо -
мих друзів... це теж до по мог ло нам відчу ти
се бе у своїй тарілці.

Сподіва юсь, що подібні за хо ди про во -
ди ти муть ся і на далі, а ми змо же мо ак тив но
се бе про яв ля ти і на со ло джу ва тись усіма
ра до с тя ми сту дентсько го жит тя".

От же, до рогі пер шо кур сни ки, дя куємо
вам за приємні відгу ки, ми ста ра лись!!!
Повірте, це тільки яс кра вий по ча ток ва шо го
сту дентсько го жит тя, яке ми до по мо же мо
вам зро би ти не за бутнім!!!

Оргкомітет

На решті прий шов но вий нав чаль ний рік і на решті ми до че ка ли -
ся своїх пер шо кур сників. Вся ко ман да че ка ла їх з не терпінням,
оскільки це про дов жен ня на шо го фа куль те ту, на шо го проф бю ро,
на шої ко ман ди АПК. На радість всім нам во ни ви я ви ли ся не на
жарт ак тив ни ми та ініціатив ни ми. То му виріши ли спря му ва ти
їхню ак тивність у пра виль не рус ло: у спорт та логічні зав дан ня.
Впер ше ми ор ганізу ва ли спор тив ний квест для 1�го кур су і зро -
зуміли, що не ос танній!!! Ад же пер шо кур сни ки бу ли ду же за до во -
лені зав дан ня ми, які ми при го ту ва ли для них ра зом з за ступ ни -
ком де ка на на шо го фа куль те ту О. В. Са дов ни ком. 

КК ВВ ЕЕ СС ТТ   дд лл яя
пп ее рр шш оо кк уу рр сс нн ии кк аа

Студентські репліки
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От ож, як що Вам не бай ду же Ва ше
май бутнє і Ви маєте серйозні пла ни,
втіли ти їх у ре альність до по мо же Сту -
дентський бізнес�інку ба тор Київсько го

національ но го еко номічно го універ си те -
ту імені Ва ди ма Ге ть ма на. Ад же ме тою
діяль ності СБІ є спри ян ня ре алізації сту -
дентів у бізнесі.

Усім охо чим про по нується взя ти
участь у кон курсі ідей бізне су "Real Start".
Суть про ек ту по ля гає у про хо дженні

учас ни ка ми ком плек су май стер�класів та
тренінгів від успішних прак тиків, на пи -
санні бізнес�планів та мож ли вості про -
кон суль ту ва ти ся у провідних ек с пертів
що до за по чат ку ван ня влас ної спра ви.

Кон курс пред став ле ний на ступ ни ми
ета па ми:
І. Реєстрація (з 10 жовтня по 3 ли с то па -

да).
ІІ. Про ве ден ня май стер�класів та тренін-

гів (з 2 по 24 ли с то па да) за на ступ ною
те ма ти кою:

1. Гро шові по то ки: ство рен ня влас -
ної спра ви. 
2. Мо де лю ван ня та фінан си бізне су.

3. Мар ке тинг для
стар та пу.
4. Пре зен тація для
інве с то ра.
5. Реєстрація ком -
панії: вибір фор ми
влас ності та опо дат ку -
ван ня.
ІІІ. На пи сан ня та зда -
ча бізнес�планів (з 25
ли с то па да по 9 груд -
ня).
ІV. Пе ревірка го то вих
бізнес�планів Ек с -
перт ною ра дою.
Відбір кра щих робіт.
V. По пе редній за хист
кра щих робіт.
VI. Фіна льна кон фе -

ренція (23 груд ня).
Про ект стар тує 10 жовтня. Де талі на

сайті Real�Start.org.ua .
Що в ре зуль таті? Крім от ри ман ня

влас но го бізнес�про ек ту та пла ну влас -
ної спра ви:

��учас ник, що по ся де пер ше місце, от ри -
має сти пендію у розмірі 40000 грн. від
Ук раїнської ви щої шко ли бізне су на нав -
чан ня за про гра мою "Ство ри свій бізнес"
(http://ugsb.ua/ru/sozday�svoy�biznes/); 
��пе ре мож цю бу де на да но ро бо че місце
в офісі СБІ;
�� пе ре можці, що зай муть з пер шо го по
п'яте місце, от ри му ють по 3 кон суль тації
від Мак си ма Шки ль о ва
(http://www.facebook.com/Shkilov.Maksy
m) з при во ду ство рен ня, роз вит ку влас -
ної спра ви та за лу чен ня інве с тицій;
�� ко ман дам, що зай муть дру ге та третє
місця в кон курсі "Real Start" "Бро кер ский
дом "ОТКРЫТИЕ" за ра хо вує на
торгівельні ра хун ки
ак ти ви в сумі 3000 і
2000 грн. відповідно
(ці су ми мож на пе ре -
ве с ти в готівку);
�� всі пе ре можці ма -
ти муть мож ливість
без ко ш тов но го від-
віду ван ня од но го
май стер-кла су або
тренінгу від
СashFlow Club
(ht tp://cash�f low.
com.ua/all�events�
of�this�moynth.html)
або бізнес�гри
" W e c a n o m y "
( h t t p : / / w w w .
wecanomy.com/);
�� за охо чу вальні при зи від "Бро кер ско го
до ма "ОТКРЫТИЕ" — ра ху нок в цінних па -
пе рах з на дан ням про грам но го за без пе -
чен ня  для ро бо ти на Ук раїнській біржі, а
та кож мож ливість без ко ш тов но відвіда ти

нав чаль ний курс "На чи на ю щий трей дер"
(вартість — 950 грн.). 

Це дійсно ре аль на мож ливість втіли ти
свою ідею у жит тя. Ми ну лорічні пе ре мож -

ниці кон кур су бізнес�планів "Stand up!
Start up!" є яс кра вим при кла дом
поєднан ня грації, го с т ро ти ро зу му та,
звісно,  кре а тив ності. Їхні "Ма с ки для
сну" — це вже не мрія, а ре альність.

Уже не за го ра ми Євро�2012. Це
унікаль на на го да ре алізу ва ти свої мож -
ли вості та до по мог ти країні при підго -
товці та про ве денні чемпіона ту Євро пи з
фут бо лу. От ож, не зволікай те, приєднуй -
тесь до чис ла щас лив чиків, які змог ли
втіли ти свій бізнес�план у жит тя.

Відкрий те свої мож ли вості світові!
Вди хай те повітря на повні гру ди! Беріть
від жит тя мак си мум! Ідіть на зустріч май -
бут ньо му! Не відкла дай те на зав тра те,
що мож на зро би ти вже сьо годні! Не зу пи -
няй те ся на до ся гну то му! Ре алізуй те свій
по тенціал! Ма ло пра гну ти — потрібно
діяти! Це Ваш шанс! Ско ри с тай те ся ним!

Прес�центр Сту дентсько го
бізнес�інку ба то ру

Готуємо майбутнє

ППллаа  ннууйй  іізз   
""RReeaall   SSttaarrtt""

Ми — во ло дарі влас но го жит тя. То му са ме ми не се мо
відповідальність за влас ний вибір. Ко жен сам вирішує для се бе,
яка роль йо му до впо до би. Бу ти па сив ним і по кла да ти ся на ви -
па док чи впев не но йти до ме ти, ре алізо ву ю чи влас ний по тенціал
та роз кри ва ю чи се бе як осо бистість. Зро зуміло, для то го, щоб
бу ти ліде ром — од но го ба жан ня за ма ло. Потрібно на по лег ли во
пра цю ва ти, при кла да ю чи не ма ло зу силь.
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УУ пп  ррааввллііннссььккіі  ппооєєддиинн  ккии::   
ттеехх  нноо  ллооггііяя  ппее  ррее  ммоо  ггии

Розрізнен ня діло вої та по зиційної бо роть би до зво ляє 
ефек тив но ви ко ри с то ву ва ти мож ли вості ком промісу і

мінімізу ва ти за тра ти на ве ден ня бо роть би
Во ло ди мир Та ра сов

На прикінці жовтня у на шо му універ си теті
відбу в ся ІІ�й чемпіонат "Уп равлінські поєдин -
ки: тех но логія пе ре мо ги" за підтрим ки Цен т ру
бізнес�стра тегій "Пер спек ти ва", ка фе д ри
стра ху ван ня та Сту дентської ака демічної ра ди
фінан со во�еко номічно го фа куль те ту.

Цей захід бу ло про ве де но у рам ках Про -
гра ми інно ваційно го роз вит ку Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те ту
імені Ва ди ма Ге ть ма на для за без -
пе чен ня осо бистісно го та про -
фесійно го зро с тан ня сту дентів,
фор му ван ня ком пе тенцій, що виз -
на ча ють кон ку рен то с про можність
ви пуск ників в Ук раїні та світі.

Уп равлінський поєди нок — це
публічне єди но бор ство двох учас -
ників, ко жен з яких пра гне по ка за -
ти свою пе ре ва гу в уп равлінні
конфліктною си ту ацією за фіксо -
ва ний час в ре жимі ре аль но го
діало гу. Ця пе ре ва га до ся гається
за ра ху нок осо би с тої пе ре го вор -
ної і уп равлінської май стер ності.
Учас ни ки чемпіона ту, які бе руть
участь у поєдин ку, от ри му ють до
йо го по чат ку опис си ту ації, свою
роль, ба чен ня конфліктної си ту ації
з цієї ролі, а та кож ме ту, яку во ни
по винні до сяг ти в діалозі. Далі во ни от ри му -
ють мож ливість про тя гом 10 хви лин за сто су -
ва ти свої пер со нальні пе ре го ворні та уп -
равлінські тех но логії шля хом публічно го
вирішен ня кон крет ної си ту ації за на яв ності ак -
тив но го опо нен та. Ко жен з учас ників поєдин -
ку, ви с ту па ю чи в кон кретній ролі, на ма гається
мак си маль но до би ти ся ре алізації не обхідно го
що до си ту ації інте ре су. Та ким чи ном, про тя -
гом 10 хви лин чи с то го ча су судді та гля дачі
ма ють унікаль ну мож ливість спо с теріга ти по -
ведінку гравців при вирішенні кон крет ної си ту -
ації, яка в ре аль но му житті за ли шається "за
ка д ром".

На явність об ме же но го ча со во го ре сур су (2
ра ун ди по 5 хви лин зі зміною ро лей) і 9 суддів,
які після закінчен ня цьо го ча су шля хом го ло су -
ван ня виз на ча ють в кон крет но му поєдин ку пе -
ре мож ця, до зво ля ють ви я ви ти кон ку рентні пе -
ре ва ги кож но го учас ни ка. Обов'яз кові ко мен тарі
кож но го судді, що по яс нює своє рішен ня, да ють
чітке ро зуміння силь них і слаб ких сторін кож но -

го з учас ників. А са ме: здатність учас ників до
точ но го аналізу си ту ації, ви роб лен ня пра виль -
ної стра тегії, ко рекція наміче но го пла ну під час
поєдин ку, здатність до імпровізації у  ході
поєдин ку.

Дізнав шись про яс краві вра жен ня та цінний
досвід, що от ри ма ли учас ни ки ми ну лорічно го
чемпіона ту, ми теж виріши ли спро бу ва ти свої
си ли. Про тя гом пер шо го дня поєдинків із усіх

за яв ле них учас ників бу ло об ра -
но 16 фіналістів шля хом про ве -
ден ня трьох видів зма гань, що
роз кри ва ли здібності сту дентів
до про ве ден ня пе ре го ворів. Се -
ред них був навіть один пер шо -
кур сник — Де нис Ма ла щен ко.

На дру гий день турніру
учас ни ки до во ди ли своє
вміння та зма га ли ся у вправ -
ності зна хо ди ти про дук тив не
рішен ня конфліктної си ту ації,
що бу ла за да на, і при цьо му відсто я ти свої
інте ре си. На сло вах це здається про сто, та ко -
ли ти по трап ляєш в ат мо сфе ру на пру же них
пе ре го ворів, і за лічені се кун ди не обхідно
зорієнту ва ти ся у відповідній ролі та інте ре сах,
що відстоюєш, всти гну ти за про по ну ва ти кон -
струк тив не рішен ня раніше, ніж твій опо нент,
та швид ко відповіда ти на умо ви, що ви су ває
зустрічна сто ро на, при цьо му не про гра ю чи
своїх по зицій, то ро зумієш, що не так все це

про сто. Але так ціка во по бу ти п'ять хви лин
керівни ком ком панії чи її відділу і вирішу ва ти
серйозні проб ле ми, з яки ми во ни сти ка ють ся,
оскільки кей си бу ли скла дені на ос нові ре аль -
них си ту ацій.

Ми вва жаємо, що для кож но го учас ни ка
уп равлінські поєдин ки — це не ли ше де сять
хви лин на пру же но го діало гу, а й не оцінен ний
досвід, що от ри муєш, аналізу ю чи свій ви с туп

та ви с ту пи інших учас ників. Важ ли ви ми та
ав то ри тет ни ми є по ра ди та за ува жен ня
суддів, оскільки во ни спо с теріга ють за хо -
дом вирішен ня кей су, поміча ють ваші по -
мил ки та да ють по ра ди для їх уник нен ня.

Хо ча учас ни ки і зма га ли ся між со бою,
але ат мо сфе ра бу ла друж ньою і приєм-
ною. Ко жен учас ник на ма га в ся не тільки
прой ти в на ступ ний тур, а й підтри му вав
інших фіналістів. Гравці ра ди ли ся між со -
бою, об го во рю ва ли кей си та ви бу до ву ва -
ли стра тегії по ведінки сторін. Хо ча гра вже

й закінчи ла ся, та вра жен ня і емоції пе ре по -
вню ють нас і за раз. Ми з не терпінням че каємо
на ступ них поєдинків.

Пе ре мож цем чемпіона ту став сту дент 4�го
кур су Ар тем Ко зуб. Дру ге місце посіла сту -
дент ка 4�го кур су  Іло на Поддєрьогіна, а третє
місце розділи ли між со бою сту дент 4�го кур су
Олексій По но ма рен ко та сту дент 2�го кур су
Олек сандр Поліщук. Пе ре можці от ри ма ли
цінні при зи від ор ганіза торів та парт нерів
чемпіона ту.

Ко жен учас ник от ри мав ма су за до во лен ня
від гри. З на ми поділи ли ся вра жен ня ми де які
фіналісти. Ар тем Ко зуб: "Участь в подібно го
рівня про ек тах — важ ли вий досвід для сту -
дентів, які пра гнуть бу ти успішни ми в діловій
сфері, са ме то му я ду же вдяч ний мож ли вості
бра ти участь в уп равлінських поєдин ках,
оскільки це є пе ре ду мо вою ви яв лен ня сво го
по тенціалу та по даль шої йо го ре алізації в май -
бут ньо му". Іло на Поддєрьогіна: "Для ме не уп -
равлінські поєдин ки є гар ною прак ти кою діло -
во го спілку ван ня, оскільки по ра ди й на ста но ви
суддів да ють мож ливість ви я ви ти, про аналізу -
ва ти й ви п ра ви ти свої по мил ки. Маю надію, що
в май бут ньо му все більше сту дентів бу дуть
бра ти участь в цьо му про екті". Олексій По но -
ма рен ко: "Уп равлінські поєдин ки бу ли для ме -
не ко рис ни ми у плані відпра цю ван ня на ви чок
пси хо логічної взаємодії на рівні вер баль но го
спілку ван ня". Для Ок са ни Мініної чемпіонат
дав "мож ливість про яви ти свою уя ву, ви -
нахідливість, вміння слу ха ти співроз мов ни ка
та вчас но ре а гу ва ти на зміну об ста вин, вміння
"три ма ти удар" (не зда ва ти по зицію)". Та кож
не мог ли ми не за пи та ти і дум ку пер шо кур сни -
ка Де ни са Ма ла щен ка, який з ве ли ким за до -
во лен ням та цікавістю брав участь та спо с -
терігав за поєдин ка ми. Де нис вис ло ви в ся так:
"Я ду же ра дий, що взяв участь в уп равлінських
поєдин ках. Я от ри мав грандіозні емоції, вра -
жен ня. Здо був досвід в ігро во му спілку ванні
для то го, щоб в на ступ но му році зай ня ти по -
зицію при зерів!".

Приємно, що всі учас ни ки от ри ма ли ба -
жані на вич ки та мак си мум за до во лен ня від
зма ган ня. Тож за про шуємо сту дентів бра ти
участь у май бутніх поєдин ках!

Хо че мо вис ло ви ти под яку всім ор ганіза то -
рам та парт не рам: Цен т ру бізнес�стра тегій
"Пер спек ти ва", Сту дентській ака демічній раді
фінан со во�еко номічно го фа куль те ту, ка федрі
стра ху ван ня, стра ховій ком панії
“БРОКБІЗНЕС", акціонерній стра ховій ком панії
"ІНГО" та Київсько му Стра хо во му До му; а та -
кож суд дям та учас ни кам, які до по мог ли нам
спро бу ва ти се бе у ролі уп равлінців.

Те тя на Гу бар та Юлія Го ло мо за,
сту дент ки фінан со во�економічно го фа -

куль те ту

Всі ми знаємо про Фей сбук, Скайп, Твітер, Гру пон — про ек ти
та ідеї, успішно втілені в жит тя ко ман да ми мо ло дих ен тузіастів. Ще
до не дав на мож ливість втіли ти в жит тя свою ідею ма ли ли ше мо -
лоді спеціалісти За хо ду. Про те час ми нає, все змінюється. І те пер
та ку на го ду от ри ма ла й ук раїнська мо лодь. 

25�26 жовтня в Києві пе ре бу ва ли інве с то ри з США, країн Євро -
пи та Росії, що шу ка ли нові про ек ти та ідеї.
Та кож до них приєдна ли ся підприємці, що
пе ре бу ва ють в по шу ку інве с торів для роз -
вит ку своїх стар тапів. Цен т ром ува ги кон фе -
ренції ста ли інно вації в ІТ�бізнесі та пер спек -
ти ви, які во ни відкри ва ють для об да ро ва ної
мо лоді. Після за галь но універ си тетсько го
кон кур сно го відбо ру в кон фе ренції взя ли
участь сту ден ти фа куль те ту інфор маційних
си с тем і тех но логій та фа куль те ту міжна род -
ної еко номіки і ме нед ж мен ту: Олексій
Блінов, Олексій Бон да рен ко, Ми ко ла Джур,
Дми т ро Євдо ки мов, Євгенія Євдо ки мо ва,
Дми т ро Жда нов, Юрій Ка бай, Пав ло Крас но -
мо вець, Ро ман Пра сад, Юлія Ру дяк, Ігор Сав чен ко, Андрій Чер ни шов.

На дум ку са мих інве с торів, інно вації це ніщо інше, як на ука, що
при но сить при бу ток.  Са ме то му Ук раїна по тра пи ла до їх по ля зо ру
як країна, що має знач ний на уко вий по тенціал. Вже на сьо годні ми
посідаємо 5�те місце в світі за рівнем об сягів на дан ня по слуг аут -
сор син гу в IT�сфері. Нині за кор донні інве с то ри виз на ють за Ук -

раїною мож ливість посісти місце ліде ра у сфері інфор маційних тех -
но логій.

Окрім пе ре ваг для роз вит ку ІТ�бізне су в Ук раїні, на кон фе ренції
бу ло зга да но і при чи ни, що стри му ють іно зем них інве с торів від вкла -
дан ня коштів у про ек ти Східної Євро пи в ціло му та Ук раїни зо к ре ма.

Перш за все це відсутність досвіду як плат фор ми для успішно -
го втілен ня ідей в жит тя.
І ос нов ною проб ле мою
є не долік си с те ми
освіти в Ук раїні, що не
ви хо вує в мо лоді під-
приємницьких яко с тей,
не обхідних для втілен ня
про ектів.

Дру гою, не менш
важ ли вою проб ле мою є
відсутність в Ук раїні за -
ко но дав ства, що рег ла -
мен ту ва ло б ство рен ня,
реєстрацію та ле галь ну

діяльність ІТ�ком паній. Це за ва жає роз вит ку ІТ�еко си с те ми, а от же
і змен шує шан си на успішну діяльність в цьо му на прям ку. 

Ще однією при чи ною, че рез яку іно земні інве с то ри з част ко -
вою обе режністю став лять ся до інве с ту ван ня ук раїнських про ектів,
є відсутність успішної прак ти ки та на леж них при кладів
підприємниц тва в сфері ІТ для мо лоді.

Як ок ре му проб ле му слід виділи ти вив чен ня англійської мо ви.
ІТ�бізнес — ан г ло мов не се ре до ви ще, де без знан ня мо ви не мож -
ли во роз ра хо ву ва ти на успіх. Са ме то му вив чен ня англійської мо ви
є не обхідною умо вою, в на шо му ВНЗ зо к ре ма. 

Про те інве с то ри не ба жа ють відмов ля ти ся від настільки пер -
спек тив ної країни, тож во ни ве дуть мо ву про "Прихід бізне су в
освіту". Інак ше ка жу чи, самі інве с то ри ви я ви ли ініціати ву і відвіду -
ють ВНЗ Ук раїни, роз повіда ю чи про існу ван ня подібних про ектів.
Та кож ок ремі ком панії, такі як Epam, GlobalObject, SoftServe,
МирраТех, Luxoft про во дять семіна ри та май стер�кла си для сту -
дентської мо лоді з ме тою підго тов ки та за лу чен ня до своїх про ектів
кваліфіко ва них працівників.

Ос нов ну проб ле му інве с то ри та ком панії вба ча ють у відсут -
ності до сту пу до освіти. За сло ва ми Сергія Тігіпка, співза снов ни ка
ТАС Group, пла нується впро ва джен ня за ко но п ро ек ту, згідно з яким
по да ток на при бу ток ІТ�ком паній бу де зни же но до 5%, та кож 5%
ста но ви ти ме єди ний соціаль ний вне сок для  працівників в ІТ�сфері.
Та кож пла нується ство рен ня умов для до сту пу бізне су без по се -
ред ньо в ВНЗ з ме тою підго тов ки не обхідних працівників.

На за вер шен ня кон фе ренції бу ло ого ло ше но спи сок стар -
тапів�пе ре можців. Їх за охо ти ли гро шо ви ми при за ми, про те най го -
ловнішим при зом для кож ної ко ман ди ста ла ува га інве с торів.

Подібні за хо ди є чу до вою на го дою мо ло дим підприємцям  для
ство рен ня ко манд з та ких са мо мо ло дих та амбіційних лю дей,
знай ом ства з інве с то ра ми. Тут не має поділу на ран ги чи за соціаль -
ною при на лежністю. Всі є рівни ми і навіть во лон тер мо же спілку ва -
ти ся з інве с то ра ми міжна род но го кла су.

Investor Day of Central and Eastern Europe — чу до ва на го да от -
ри ма ти досвід та всі необхідні можливості для розвитку нових стар-
тапів.

Олексій Блінов,
сту дент 4�го кур су 

фа куль те ту інфор маційних си с тем і тех но логій

IDCEE IDCEE —— ì³ñöå, äå îò ðè ìó þòü ì³ñöå, äå îò ðè ìó þòü 
ñòàðò âå ëèê³ ³äå¿ñòàðò âå ëèê³ ³äå¿
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Калейдоскоп історичних цікавин

Се ред рідкісних ви дань на тра пи ла на
кни гу, що заціка ви ла на звою ру б ри ки —
"Тру ды эко но ми че с ка го се ми нарія про -
фе со ра К. Г. Воб ла го при Кіев скомъ Ком -
мер че с комъ Ин сти ту те", та ще й по зна -
че ну гри фом: "Удо с тоєна преміи Кіев ска -
го Ком мер че с ка го Ин сти ту та".

Як ви я ви ло ся, на пи са на мо но графія
бу ла не вче ним�еко номістом, а сту ден -
том�ви пуск ни ком 1913 ро ку. За рішен -
ням  Уч бо во го коміте ту ККІ (на чолі з ди -
рек то ром інсти ту ту М. До внар�За -
польським) дип лом ну ро бо ту над ру ку ва -
ли у жур налі "Из вестія Ки ев ска го Ком -
мер че с ка го Ин сти ту та" і ре ко мен ду ва ли
до ви дан ня ок ре мою кни гою. Ціка во, що
са ме в 1913 році сту ден та еко номічно го
відділен ня С. Ос та пен ка, згідно з ух ва -
лою на уко вої ра ди інсти ту ту, на час пе -
ред дип лом ної прак ти ки відря ди ли до
Німеч чи ни для по глиб лен ня знань з еко -
номіки.

Слід за зна чи ти, що у спи с ку ви ко ри с -
та них при на пи санні ро бо ти дже рел із
22�х  чо ти ри — це оригінальні праці то го -
час них німецьких еко номістів. Ав тор не -
по га но во лодів цією іно зем ною мо вою, у
тексті ви ко ри с та но чи ма ло фраз
німецькою.

С. Ос та пен ко (хоч і сту дент, але вже
зріла світог ляд но та й про фесійно сфор -
мо ва на осо бистість) де таль но роз г ля нув
роз ви ток тор го вих відно син Росії з
Персією, що за ро ди ли ся ще в 16�му
столітті, про аналізу вав при чи ну успішно -
го за хва ту Росією пер шо го східно го рин -
ку  і зро бив вис но вок, що російські то ва -
ри знай шли по пит ли ше у північних рай о -
нах Іра ну, бо кон ку ру ва ти з англійськи ми
в рай оні Перської за то ки не мог ли. В ро -
боті на ве де но чи ма ло кон крет них про по -
зицій та ба га тю щий ма теріал для прак -
тич но го ви ко ри с тан ня. Зро зуміло, чо му
на уко ва ро бо та бу ла од ра зу так ви со ко
оціне на. Во на й сьо годні ціка вить
дослідників з пи тань історії роз вит ку
міжна род ної торгівлі.

Як скла ла ся до ля са мо го ав то ра?
Після закінчен ня інсти ту ту і до 1917 ро ку
при ват�до цент Сергій Сте па но вич Ос та -
пен ко вик ла дав політич ну еко номію у
Київсько му ко мерційно му інсти туті. У ре -
во люційних подіях ак тив ної участі не
брав. При всіх по даль ших змінах вла ди в

Ук раїні ува га до ньо го як спеціаліста бу ла
не ос лаб ною. У січні 1918 р. йо го вклю чи -
ли як еко номічно го рад ни ка до го с по дар -
чої комісії ук раїнської мир ної де ле гації на
пе ре го во рах у Брест�Ли товську. В бе -
резні 1918 р. — до комісії з то ва ро обміну
з Цен т раль ни ми дер жа ва ми, яка бу ла ут -
во ре на при Раді на род них міністрів УНР і
от ри ма ла до сить ши рокі по вно ва жен ня
на пе ре го во ри й підпи сан ня умов. За
часів ге ть ма на ту Пав ла Ско ро падсько го
Сергій Ос та пен ко від трав ня 1918 р. пра -
цю вав у складі еко номічної комісії при ук -
раїнській мирній де ле гації на пе ре го во -
рах з де ле гацією ра дянської Росії у Києві.
В січні 1919 р. йо го при зна чи ли
міністром на род но го го с по дар ства у
складі пер шо го уря ду Ди рек торії, в лю то -
му — довіри ли ук ла с ти но вий Кабінет на -
род них міністрів, який очо лю вав до
квітня.

Па ра лель но з уря до вою діяльністю 
С. С. Ос та пен ко чи тав лекції з політич ної
еко номії, еко номічної гео графії Ук раїни,
еко номічної політи ки та еко номіки про -
мис ло вості для сту дентів еко номічно-
адміністра ти вно го інсти ту ту, учнів ко о пе -
ра тив ної шко ли, слу хачів кон сульських
курсів і курсів фахівців із тва рин ниц тва.

Після квітня 1919 ро ку, ко ли очо лю ва -
ний ним уряд відпра ви ли у відстав ку,
Сергій Сте па но вич вик ла дав у Кам'янці-
Подільсько му в Ук раїнсько му універ си -
теті, рек то ром яко го був Іван Огієнко. Ви -
дав підруч ни ки: "Еко номічна гео графія
Ук раїни" (1919), "Політич на еко номія"
(1920), "Курс ста ти с ти ки і де мо графії"
(1920) та дослідницьку пра цю: "Важ -
ливіші вла с ти вості ук раїнсько го на ро ду в
порівнянні з інши ми на ро да ми" (1920). З
при хо дом більшо виків від еміграції за
кор дон ра зом з інши ми вик ла да ча ми від-
мо ви в ся, на пев не не очіку вав не без пе ки
з бо ку но вої вла ди, на прикінці 1920 р. по -
вер ну в ся до Києва. 

Ко ли в 1921 р. у Вер хов но му над зви -
чай но му три бу налі роз по ча ли ся слу хан -
ня справ над діяча ми партії соціал�ре во -
люціонерів, про фе со ра С. Ос та пен ка за -
про си ли як свідка, але пря мо в залі пе ре -
ве ли до ла ви підсуд них. І хоч ніякої ви ни
за со бою не виз нав, при су ди ли 5 років
та борів. Та взяв ши до ува ги "цінність Ос -
та пен ка як на уко вої си ли", ви рок  зміни -
ли, при зна чив ши замість за слан ня при -
му сові ро бо ти за фа хом. Відбу вав по ка -
ран ня, пра цю ю чи про фе со ром Інсти ту ту
на род но го го с по дар ства. С. Ос та пен ко
був по пу ля ри за то ром знань, дру ку ва в ся
в еко номічних ви дан нях, 1924 р. бу ло
опубліко ва но  ро бо ту "Капіталізм на Ук -
раїні", 1925 р. — "Енер ге ти ка гро -
мадсько го го с по да рю ван ня за
1913�1923 рр.".

У 1931 році С. Ос та пен ка знов за аре -
ш ту ва ли і він по тра пив до та борів, де й
зник безвісти, за іншою версією — за ги -
нув у 1937 році. 

У 2006 р. бу ло ви пу ще но пам'ят ну мо -
не ту "Сергій Ос та пен ко" до 125�річчя від
дня на ро джен ня ук раїнсько го дер жав но -
го діяча, еко номіста, про фе со ра...

ÂÐÀÕÎÂÓÞ×È ÍÀÓÊÎÂÓ Ö²ÍÍ²ÑÒÜÂÐÀÕÎÂÓÞ×È ÍÀÓÊÎÂÓ Ö²ÍÍ²ÑÒÜ
На прикінці 2008 ро ку до Цен т ру

суспільних зв'язків КНЕУ надійшов лист із
Пра ги від по друж жя Му ра то вих, ко лишніх
київських лікарів, чехів за по хо джен ням, які по
ви ході на пенсію пе реїха ли на свою істо рич ну
батьківщи ну. Олек сандр Олек сан д ро вич і
Діна Іванівна впро довж ос танніх років
досліджу ють свій ро довід і звер ну ли ся з про -
хан ням до по мог ти в уточ ненні  інфор мації про
їхньо го ро ди ча, ко лиш ньо го сту ден та
Київсько го ко мерційно го інсти ту ту.

З по чат ком
Пер шої світо -
вої війни вос -
ени 1914 р.
Вац лав Ка ш -
пар за ли шив
нав чан ня й
всту пив у числі
пер ших до
Чесь кої дру жи -
ни, во ював на
П і в д е н  н о -
З а х і д н о  м у
ф р о н т і
Р о с і й с ь к о ї
армії. Прой -
шов бой о вий
шлях від ря до -

во го розвідни ка до ко ман ди ра  7�ї ро ти 1�го
стрілко во го пол ку Че хос ло вацької бри га ди.
За осо би с ту хо робрість у 1916 р.  от ри мав Ге -
оргіївський хрест 4�го сту пе ня, у 1917 р. — Ге -
оргіївський хрест 3�го сту пе ня. Обид ва ра зи

на го ро дже но му до зво ля ли відпуст ку для
відвіду ван ня рідних у Києві та Лу ганську, де на
той час жи ли бать ки. До речі, Хрест Свя то го
Ге оргія — це особ ли ва сол датська відзна ка.
Удо с тоєних цієї на го ро ди за но си ли до "Вічно -
го спи с ку".

У бою під Збо ро вом  2 лип ня 1917 р. Вац -
лав Ка ш пар за ги нув, по хо ва ний у братській
мо гилі се ла Це цо ве (те пер с. Ка линівка Тер -
нопільської об ласті). По смерт но йо му бу ло
при своєно зван ня підпо ру чи ка й на го ро дже но

"Офіцерським Ге оргіївським хре с том за хо -
робрість". Бит ва під Збо ро вом бу ла ря до вою
для російської армії, але ви я ви ла ся зна ко вою
для ок ре мо го військо во го з'єднан ня чехів та
сло ваків, ма ла знач ний вплив на по даль ше
ста нов лен ня чесь кої та сло вацької дер жав -
ності. 

У 1920 році за гиб ло го ге роя на го ро ди ли й
Че хос ло вацьким воєнним хре с том. І вже  у 2008
році Цен т раль ний воєнний архів Росії сповістив
архів Міністер ства обо ро ни Чехії, що Вац лав
Ка ш пар був удо с тоєний ще однієї відзна ки —
"Ге оргіївська зброя за хо робрість" — це саб ля з
укріпле ним на ефесі ема ле вим Ге оргіївським
хре с том.

Жур нал "Ар тек" ( №2 та №3 за 2009 р.), що
ви дається російською мо вою у Празі, над ру -
ку вав ціка ве досліджен ня по друж жя Му ра то -
вих, які не втом но пра цю ють у архівах, пе ре чи -
ту ють ме му ар ну літе ра ту ру, відшу ку ють
свідків, та спо га ди учас ників істо рич них подій,
щоб по вер ну ти за губ ле ну у ли холіттях ми ну -
ло го сторіччя пам'ять про ге роїчних предків. 

КАВАЛЕР ТРЬОХ  ГЕОРГІЇВ

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕСТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ
Досліджу ю чи ча си по над

сторічної дав ни ни, ко ли був за -
сно ва ний ви щий нав чаль ний
за клад, що те пер на зи вається
КНЕУ, вар то зна ти, який вза галі
тоді був рівень  пись мен ності
пе ресічно го на се лен ня.

Довіда тись про це мож на з
кни ги "На се ле ние Рос сии за сто
лет (1811�1913 гг.)".  Гла ва оди -
над ця та цієї збірки ста ти с тич них
на рисів на дає ви черп ну інфор -
мацію про освіту на се лен ня
різних гу берній Росії. На при клад,
у Київській гу бернії, на се лен ня
якої ста ном на 1 січня 1914 ро ку
об чис лю ва ло ся у  4792,5 тис.,
пись мен них бу ло близь ко де ся -
ти відсотків, в той час як у Пол тавській — 4,5, у
де я ких регіонах ще мен ше. (Для порівнян ня
мож на на ве с ти дані з кни ги істо ри ка Н. Ва си -
лен ко�По лонської, уче ниці М. До внар�За -
польсько го, що в 17 столітті, за часів ко зац тва,
пись менність пе ресічно го на се лен ня ся га ла
май же сімде ся ти відсотків).

Ціка во, що ав тор кни ги Адольф Гри го ро -
вич Ра шин (1889�1960) — ко лишній сту дент
еко номічно го відділен ня Київсько го ко -
мерційно го інсти ту ту, ви пуск ник 1915 ро ку —
ви дат ний спеціаліст з історії робітни чо го кла -

су та  істо рич ної де мо графії.
У 20�ті ро ки вміло поєдну вав
прак тич ну ро бо ту з роз роб -
кою на уко вих проб лем ста -
ти с ти ки праці, очо лю вав
Цен т раль не бю ро ста ти с ти -
ки праці, вик ла дав ста ти с ти -
ку праці в Мо с ковсько му
дер жав но му універ си теті та
в Московському інсти туті на -
род но го го с по дар ства імені
Пле ха но ва, був ре дак то ром
жур на лу "Ста ти с ти ка праці".
З трид ця тих  років зо се ре -
див ува гу на дослідницькій
на уковій ро боті. Твор чим
спад ком за ли шив ґрун товні
тру ди, цінність яких не втра -

че но до те пер. Зо к ре ма, найвідоміша йо го
кни га, що по ба чи ла світ у 1956 році, зди ву ва -
ла ра дянську на уко ву гро мадськість са мим
фак том своєї по яви, ад же по суті не бу ло на
той час на уки де мо графії. Кни га є ре зуль та -
том копіткої ро бо ти вче но го впро довж со ро ка
років, містить ба га тю щий ма теріал про рух
на се лен ня за століття, вміло зібра ний, про -
аналізо ва ний та си с те ма ти зо ва ний, і ста но -
вить інте рес не тільки для ста ти с тиків�де мо -
графів, а й для ши ро ко го ко ла істо риків і еко -
номістів.
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ÏÐÎ ÑËÎÂÎ Â²×ÍÅ, ÌÓÄÐÅ, ÞÍÅ.. .ÏÐÎ ÑËÎÂÎ Â²×ÍÅ, ÌÓÄÐÅ, ÞÍÅ.. .
Сло во відкри ває світ, вик ли кає різні по чут -

тя: за хоп лен ня, за ча ру ван ня, зди ву ван ня, гнів,
обу рен ня, сум. Во но спо ну кає сер це швид ше
би ти ся в гру дях, бу дить фан тазію, твор чу дум -
ку. А ху дожнє Сло во — дар, який має особ ли ву
си лу, відлу нює го ло сом на ших предків. Пізна -
ти таємниці сло ва, йо го кра су й си лу до по ма -
гає ху дож ня літе ра ту ра, яку тво рять та ла но виті
по ети, про заїки, дра ма тур ги. У кожній
національній куль турі жи ве фе но мен та ких
творів, що яв ля ють со бою по ка зо вий фраг -
мент національ ної кар ти ни світу, до по ма га ють
зро зуміти спе цифіку ав торської інтер п ре тації
світо бу до ви, відчу ти поєднан ня тра диційно го
й но ва торсько го. Най ви ща сло вес на май -
стерність тих, хто ча сом, до лею, ду хом
пов'яза ний  з на шим універ си те том, тво рить
ми с тецьке ди во, ім'я яко му — вічність.

На зламі пер ших де ся тиліть ХХ ст., у не -
про стий час соціаль них і ду хов них ка та с т роф
сту дент Київсько го ко мерційно го інсти ту ту,
один з кра щих мо дерністських по етів Олек -
сандр Не прицький�Гра новський своїми вір-
ша ми підтри му вав магію ук раїнської фоль к -
лор ної пісен ної тра диції, де па ну вав  ле ген -
дар ний ко зацький дух з гірку ва тим при сма -
ком по ли ну. Пер ша йо го збірка ма ла на зву
"Пе люст ки надій" (1910), і справді, скільки
мрійли вих, по�юна чо му за хоп ле них слів на її
сторінках, скільки віри в те, що віко ва
мудрість ук раїнсько го на ро ду, на поєна фоль -
к лор ним ча ром рідної землі, усе здо лає, пе -
ре мо же, ут вер дить ся: "Ліс ме ре жи вом зе ле -
ним мені ка зоч ку роз ка же без ома ни й хи т ру -
ван ня про кра су жит тя при ро ди... А як прий -
деш ти до ме не, ко ро ле во світлих мрій, — я
повім тобі лю бов но всю пе чаль душі моєї".
Вод но час з Гри горієм Чу п рин кою, Олек сою
Ко ва лен ком різно о б да ро ва ний ми тець тво -
рив по етич ний літо пис сво го ча су, упліта ю чи
в ліричні ряд ки енергійні інто нації та гро ма -
дянські мо ти ви:

Стра ху у нас не ма!
Нас віра кли че в да лечі століть!..
Кра сою сте лять ся шля хи
До волі, — не жур би,
За по ступ нації й вер хи
Сумління й бо роть би! 
По етич ний обрій О. Не прицько го�Гра -

новсько го зав жди освітлю ва ло од не сон це —
сон це йо го Ук раїни, особ ли во за жит тя на чу -
жині: "Дай сла ву, єдність Ук раїні й цілю щий
лік без смерт ності ідей!".

У ці самі ро ки то ру вав не легкі сту дентські
до ро ги натхнен ний співець жит тя, ви тон че -
ний лірик та їдкий са ти рик Ва силь Ел -
ланський (Бла кит ний), чиї по етичні об ра зи
пе ре по внені ви ром по чуттів, сподіван ня ми на
дов го очіку ва не суспільне онов лен ня ук -
раїнсько го на ро ду. Ряд ки єди ної при життєвої
збірки мит ця "Уда ри мо ло та і сер ця" з особ -
ли вою яс кравістю, з особ ли вим ко ло ри том
поєдну ють осо би с те й гро мадське:

В житті го рю... Жит тя люб лю...
І лоскіт сміху, й терпкі сльо зи,
І кож ну ра до щин ку п'ю,
Як сон це п'є ран кові ро си.

Но ве жит тя пра гну ло но вих дій, но вих слів,
но вих емоцій. Тож ко ли в по етич ну тка ни ну
збірки впле тені роз ду ми про життєвий шлях
лю ди ни�су час ни ка, ми мо волі пе рей маєшся
оп тимістич ним на строєм ав то ра:

Ні сло ва про спокій! Ні сло ва про вто му!
Хай марші лу на ють ба дь орі й гучні...
Хай ніч об ля гає, — та в пітьмі гли бокій
Вже гра ють�па ла ють досвітні вогні.
З мо ло де чою без по се редністю сту дент

Пав ло Ти чи на відкри вав для се бе таїну бут тя,
ство рю ю чи своєрідні по етичні фраг мен ти ве -
лич ної мо заїки Всесвіту. Він по�справжньо му
відчув свій час, відтво рив ши усі йо го кон т ра с -
ти з геніаль ною ви разністю й по вно тою: 

Бу де бій!
Во гне вий!

Сміх бу де, плач бу де
Пер ла му т ро вий…  

У Ти чи ни них по езіях  об ра зи є жи вим
без по се реднім вра жен ням, а настрій пе ре -
тво ре ний на один з го ло вних еле ментів ху -
дож ньо го зо б ра жен ня. У кожній лю дині по ет
помічає осо бистість, зав жди за ли ша ю чись
співцем кра си, для ньо го ко ха на — це увесь
світ, де лю бов заплітає див ну каз ку на дні
сер ця. Мо ти ви ко хан ня й бо лю роз лу ки
спліта ють ся, як дві ме лодії:

З ко хан ня пла кав я, ри дав.
(Над бо ром хма ри му ром!)

Той плач між нею, мною став —
(Мар му ро вим му ром...)...
Са мот на ти, са мот ний я.
(Вес на! — світа нок! — виш ня!)
Об си па лась ду ша твоя —
(Вранішняя виш ня...)

Він був з тих, хто "ви пе ре джав ос новні
шля хи роз вит ку на уки", бо сто яв біля ви токів
еко но метрії, ма те ма тич ної еко номіки, ма те -
ма тич ної та ек с пе ри мен таль ної ста ти с ти ки.
Ім'я Євге на Слуцько го, що в 1912�1926 ро ки
вик ла дав в Ко мерційно му інсти туті (зго дом
пе рей ме но ва но му в Інсти тут на род но го го с -
по дар ства), пре крас но відо ме вітчиз ня ним та
за рубіжним еко номістам. Будь�хто з них з по -
ва гою го во ри ти ме про ньо го як уче но го, що
впер ше у світовій еко номічній літе ра турі за -
про по ну вав ви о к ре ми ти прак се о логію — на -
уку про прин ци пи раціональ ної по ведінки лю -
дей у різних умо вах. Але Євге нові Слуцько му
вда ва ло ся не тільки розмірко ву ва ти над еко -
номічни ми по каз ни ка ми, але й пе ре тво рю ва -
ти не прості роз мис ли на "ста ти с ти ку душі" у
власній філо софській ліриці, на пру же них
дра ма тич них тво рах, тон ких пе ре кла дах
світо вої кла си ки:

В су е те дро бя щих ся яв ле ний,
В не пре стан ном ви х ре пе ре мен,
В пе ре бо ях впе чат ле ний,
Средь мель ка ний, по яв ле ний,
Со пря же ний и из мен... 
Ця лю ди на не впи су ва ла ся в жод ну іде о -

логічну си с те му, йо го ху дож ня палітра не зна -
ла меж: "Важ ко но си ти не по хо жості тор бу.
Важ ко бу ти од но му". Олек сан д ра Дов жен ка
за мов чу ва ли за жит тя й після смерті. Але за
гли би ною дум ки й ду хов ним зв'яз ком ав то ра
зі своїм на ро дом йо го творчій спад щині не -
має ана логів у світовій літе ра турі. Ко жен з йо -
го ге роїв є національ ним ха рак те ром, у кож -
но му, навіть бу ден но му факті, у зви чай них
лю дях ми тець ба чить пре крас не: "Ба га то�ба -
га то до брих лю дей у нас, і хо четь ся са мо му
до са мої смерті тво ри ти для них до б ро". 
О. Дов жен ко  вірив, що лю ди, по при всі не ща -
с тя і війни, прий дуть до пре крас но го, до без -
смерт но го: "На ро ду тре ба по ка за ти йо го зсе -
ре ди ни, в йо го страж дан нях, в йо го сумнівах,
в йо го бо ротьбі, онов ленні, і по ка за ти йо му
шля хи і пер спек ти ви. На род тре ба воз ве ли -
чи ти, за спо коїти, і ви хо ву ва ти в добрі, бо зла
ви па ло на йо го до лю стільки на од не по -
коління, що ви с та чи ло б на де сять колін. Що -
би впра ви в жор сто кості, в злі і горі не оже с -
то чи ли йо го ду шу, не при ту пи ли її, і щоб
радість пе ре мо ги не при спа ла йо го пиль-
ність, не за ко ли са ла в са мо за ко ха ності мо -
лодців од пе ра, і сто ла, і кабіне ту, і щоб не за -
був він своїх по ми лок, і не втра тив оп -
тимізму".

Ко жен з творців сло ва на ма га в ся за гли би -
ти ся в таємни цю світо бут тя й   помірку ва ти про
неї ра зом з чи та чем. Нам так ча с то не ви с та чає
му д рих співроз мов ників. Повірте, що на
сторінках цієї кни ги вам по ща с тить їх знай ти!

Л. С.  Коз ловська, 
літе ра тур ний ре дак тор

ко лек тив ної по етич ної збірки
"Ме ре жи во ча су"

У кни гу "Ме ре жи во ча су" вхо диш як у пре -
крас ний ду хов ний  храм.

Най пер ше пе ред очи ма й на слу ху ри ми й
рит ми віршів і пісень. Для до пит ли во го ро зу му
своє чи тан ня: істо ричні розвідки,  філо софські
есе, нові на укові іме на, життєпи си відо мих і за бу -
тих по движ ників столітньо го ча су — еко номістів,
по етів, му д рих нав чи телів. Справді, інфор -
маційне на по внен ня, емоційне хви лю ван ня кни -
ги, об раз но ка жу чи, ллється че рез край, од ра зу
бе ре в по лон чи та ча.

Хто ж і що на дих ну ли ав торів на інте лек ту аль -
ний і ху дожній роз мах? На сам пе ред, 105�річний
ювілей рідно го ву зу — Київсько го національ но го
еко номічно го універ си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма -
на. Ціла епо ха в ста нов ленні, роз вит ку еко -

номічної освіти, її відчут но го про гре су вже в не за -
лежній Ук раїні, її знані провідни ки. Тож навіч кни -
га — успішна ко лек тив на пра ця вик ла дачів і сту -
дентів як те перішньої по ри, так і з слав ної ми нув -
ши ни КНЕУ — у всіх йо го пе ре бу тих на звах.

Го ло вна цінність кни ги як ювілей но го про ек -
ту, на мій по гляд, в то му, що її ор ганіза то ри, упо -
ряд ник і ав то ри щас ли во уник ну ли су то
профільно го вузівсько го підхо ду, тоб то
висвітлен ня го ло вним чи ном нав чаль но го про це -
су, на уко вої діяль ності ка федр, а рівноцінно
пред ста ви ли універ си тет у йо го ду хов но му, куль -
ту ро логічно му вимірі. З ми ну ло го досвіду знаємо,
що еко номічний монізм у нав чанні й підго товці
мо ло дих кадрів фор му вав з них чи с тих праг ма -
тиків, вузь ких спеціалістів своєї про фесійної
спра ви.

Сьо годні стає  оче вид ним, що суспільство до -
ся гає міцності й успіху, національ но го єднан ня,
ко ли ор ганічно спо лу чає еко номічне нав чан ня й
ре фор му ван ня з надійним ду хов ним підмур ком
та осо бистісним мо раль но�етич ним на вер шям.
Еко номіка і ду ховність нині ма ють бу ти в не роз -
ривній пов'язі, підва жу ю чи й зміцню ю чи од не од -
но го, во ни ста ють не роз рив но взаємо за лежні.

Са ме во че видь ва го мим і та ла но ви тим літе -
ра тур ним на бут ком та ко го підхо ду й ста ла в ціло -
му кни га "Ме ре жи во ча су". Са ме в  та кий  по вно -
ко ло сий ду хов ний сніп спліта ють ся  розділи кни -
ги в їх лірич них на звах: "Вітаю, світе!", "Край кра -
си і прав ди",  "Сим фонія жит тя", "Роз ра дою
душі", "Ес та фе тою натхнен ня" та інші. Бла го род -

на ме та ве ли ко го ав торсько го ко лек ти ву знай шла
своє яс кра ве й по вноцінне  втілен ня в добрій
сотні творінь на сторінках ювілей но го фоліан ту.

Тож мож на з по вним пра вом  по ре ко мен ду -
ва ти, щоб ви пуск та кої кни ги, здійсне ний КНЕУ,
став за охо чу валь ним при кла дом для інших вузів
Ук раїни, в пер шу чер гу, еко номічних, технічних і
сільсько го с по дарських, а вза галі й усіх освітніх
за кладів. Це як раз і ста не од ним, але суттєвим і
на оч ним  чин ни ком назріло го ре фор му ван ня
освіти в нашій дер жаві.

Не мен ший інте рес вик ли кає розділ кни ги,
ко рот ко оз на че ний "Про ав торів". Я на ра ху вав в
ньо му 90 прізвищ — зізна ю ся, мені не до во ди ло -
ся прий ма ти зо ром і ро зу мом  та кий інте лек ту -
аль ний і по етич ний па рад ав торів, хіба що в ба га -

то том них ен цик ло педіях.  Зда ва ло ся б, при зна -
чен ня розділу су то інфор маційне, бібліог рафічне,
а на справді про чи тан ня йо го на ла ш то вує на
цікаві розмірко ву ван ня й порівнян ня.

Най пер ше,  примітно й зна мен но, що в книзі
опубліко вані тво ри ко лишніх сту дентів і вик ла -
дачів Київсько го ко мерційно го інсти ту ту, по пе ре -
дни ка нинішньо го КНЕУ, відо мих діячів ук -
раїнської літе ра ту ри, на уки, еко номіки Пав ла Ти -
чи ни, Олек сан д ра Дов жен ка, Ва си ля Ел лансько -
го, Во ло ди ми ра Свідзінсько го, Ми т ро фа на До -
внар�За польсько го, Олек сан д ра Не прицько -
го�Гра новсько го, Євге на Слуцько го, а по руч,
вірніше, ра зом з ни ми статті, вірші нинішніх вик -
ла дачів і сту дентів. Навіть пер шо кур сни ку зна хо -
дить ся місце під об кла дин кою кни ги, як що він за -
явив про се бе та ла но ви тою стро фою. Ось во но
столітнє єднан ня ук раїнсько го ду хов но го жит тя!

На ос та нок хо четь ся від чи тачів по ба жа ти,
щоб і на далі ювілеї універ си те ту відзна ча ли ся та -
ки ми пре крас ни ми ви дан ня ми, як кни га "Ме ре -
жи во ча су". Ще й від се бе осо би с то: не обов'яз -
ко во че ка ти ювілей ної да ти, а постійно поміча ти й
підтри му ва ти дру ко ва ним сло вом здібних
кінгівців. А та лантів у КНЕУ не злічи ти!

Во ло ди мир Стад ни чен ко,
за слу же ний жур наліст Ук раїни,

ла у ре ат національ ної премії 
імені Т. Шев чен ка,

на уко вий ре дак тор збірки 
"Ме ре жи во ча су"
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"Дійові осо би за взя то го це ху" — так виз на -
чив Олек сандр Пушкін тих лю дей, які пи шуть
вірші. В на шо му ви що му нав чаль но му за кладі,
істо рич но так скла ло ся, у всі ча си до та кої
спільно ти на ле жа ло чи ма ло як сту дентів, так і
вик ла дачів. Не за ба ром ви хо дить дру ком вже
тре тя ювілей на ко лек тив на літе ра тур но�ху -
дож ня збірка ав торів КНЕУ. 

Пер ша, при свя че на 95�річчю універ си те ту,
із на звою "Ба га то барв не Літо" ук ла да лась із
архівних ма теріалів га зе ти "Еко номіст", яка
ре гу ляр но дру ку ва ла добірки пе ре можців літе -
ра тур них ог лядів та цілі літе ра турні по ло си з
вірша ми сту дент ства й працівників на шо го ви -
що го нав чаль но го за кла ду. Але га зе та не мог -
ла вмісти ти все, що на да ва лось до дру ку. За -
дум кою ви дан ня бу ло по ка за ти ба га то г -
ранність твор чо го по тенціалу ав торів�ама -
торів, а сім розділів, ніби сім ве сел ко вих барв
натхнен ня, бу ли спро бою по ка за ти єди ну кар -
ти ну жит тя. Всьо го  збірка вклю ча ла вірші 68
ав торів, в то му числі 41 ав тор —  це сту ден ти
80�х—90�х років нав чан ня.

На ступ на збірка "Вітри ла натхнен ня", ви -
да на до сторіччя універ си те ту, вміщу ва ла на -

да не на ши ми твор чи ми осе ред ка ми: клу бом
"До ро га ми до пре крас но го", сту дентським
клу бом "Скіфи" та літе ра тур ною студією, що
діє під керівниц твом вик ла дачів ка фе д ри ук -
раїнської мо ви та літе ра ту ри. Кількість ав торів
збільши лась до 99, ад же віднай дені бу ли тво -
ри тих, хто за кла дав літе ра турні тра диції ще з
часів за сну ван ня за кла ду. За дум кою кни ги бу -
ло по ка за ти, як гар монійно пе ре гу ку ють ся
дум ки і сло ва по пе ре дників і на щадків, як три -
ває по етич на ес та фе та по колінь. Літе ра ту роз -
на вець Віталій Же же ра на звав на шу збірку
"сто вет ви с тим де ре вом по езії".

У збірку "Ме ре жи во ча су", крім на да но го
ок ре ми ми ав то ра ми та твор чи ми осе ред ка ми,
увійшли ма теріали досліджень, істо рич них та
літе ра тур них розвідок.

Чи тач по ба чить унікальні тво ри, які вда ло -
ся відшу ка ти в архівах, і відчує ди хан ня ча су,
який за зви чай сам оби рає собі і ге роїв, і
творців, і літо писців.

Розворот підготувала Люд ми ла Рінгіс,
упо ряд ник ко лек тив них збірок, го ло ва

правління клу бу "До ро га ми до пре крас но го"

МАЛЮЄМО ПОЕЗІЮ ЖИТТЯ
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До 105�річного ювілею

Наш вуз нині свят кує 105�ту річни цю від
дня сво го за сну ван ня і є най старішим еко -
номічним ву зом Ук раїни. Йо го за сну ван ня на
по чат ку XX ст. май же збіглось у часі із за галь -
ним про це сом ста нов лен ня ви щої еко номічної
освіти, що роз по ча в ся у західноєвро пейських
країнах та США са ме на межі XIX — XX ст. Про -
те йо го ви ник нен ня мог ло відбу ти ся й раніше і
ли ше си лою політич них об ста вин бу ло за три -
ма но, але та ки відбу лось внаслідок на галь ної
по тре би го с по дарсько го ком плек су дер жа ви у
фахівцях ви со кої кваліфікації для різних видів
діяль ності.

Ідея за сну ва ти нав чаль ний за клад еко -
номічно го (або як тоді прий ня то бу ло ка за ти —
ко мерційно го) профілю ви що го рівня ви ник ла
в Києві ще на прикінці XIX ст. Місце ве ку пец тво
у 1888 р. за про по ну ва ло за сну ва ти у Києві
"ком мер че с кое учеб ное за ве де ние с пра ва ми,
рав ны ми уни вер си те ту, для че го при этом
учеб ном за ве де нии долж но быть тех ни че с кое
от де ле ние, хо тя бы толь ко по са хар ной про -
мыш лен но с ти", чим засвідчу ва лась провідна
роль ук раїнських зе мель в роз вит ку цу к ро вої
про мис ло вості у Російській імперії (як відо мо,
на прикінці XIX ст. на ук раїнських зем лях ви -
роб ля лось до 84% цу к ру�сир цю від йо го за -
галь но го ви роб ниц тва в Російській імперії).
Про те вла да зре ш тою да ла дозвіл ли ше на за -
сну ван ня се ред ньо го нав чаль но го за кла ду ко -
мерційно го профілю.

Вдру ге спра ву про за сну ван ня у Києві еко -
номічно го ву зу по ру шив вже на по чат ку XX ст.
М. В. До внар�За польський, який щой но по -
вер ну в ся до Києва після пев но го періоду праці
в Москві і за хи с тив док торську ди сер тацію. Як
зга ду вав сам Ми т ро фан Вікто ро вич у своїй
біог рафії, вже у 1903�1904 рр. він "на чал хло -
по тать об ут вер жде нии в Ки е ве ве чер них выс -
ших ком мер че с ких кур сов, но толь ко в 1905 г.
по лу чил раз ре ше ние от Ми ни с тер ства на род -
но го про све ще ния на от кры тие выс ших жен -
ских кур сов с ком мер че с ким от де ле ни ем".
По зи тив не вирішен ня спра ви по лег шу ва лось
за галь ною лібе ралізацією уря до во го кур су в
умо вах російської де мо кра тич ної ре во люції
1905�1907 рр.

Про те не сподіва не ус к лад нен ня ви ник ло в
зв'яз ку із тим, що в Києві віднов лю ва ли ро бо ту
Вищі жіночі кур си, які вже ма ли ре пу тацію, і то -
му мог ли відтяг ти ос нов ну ма су абітурієнток.
Тож за сно ву ва ти потрібно бу ло вуз для пред -
став ників обох ста тей, аби та ким чи ном ви г ра -
ти у бо ротьбі за абітурієнта пе ред існу ю чи ми
ву за ми міста. До то го ж Міністер ство на род ної
освіти відзна ча лось знач ним кон сер ва тиз мом.
Але щой но бу ло ство ре но но ве Міністер ство
торгівлі та про мис ло вості, яке од ра зу ж ста ло
при хист ком для осіб з лібе раль ни ми по гля да -
ми і яке вод но час підтри му ва ло сміливі по чи -
нан ня. А за сну ван ня пер шо го ву зу для пред -

став ників обох ста тей бу ло більш ніж сміли вим
кро ком у патріар хальній Російській імперії. Са -
ме у той час міністром торгівлі та про мис ло -
вості на ко рот кий період (з лю то го по тра вень
1906 р.) ста ла осо ба до сить лібе раль них по -
глядів і при цьо му до бре обізна на із си ту ацією
в го с по дарсько му ком плексі дер жа ви, виз нач -
ний вче ний�еко номіст М. М. Фе до ров. Во че -
видь до поміг і тодішній київський ге не рал�гу -
бер на тор В. О. Су хом ли нов,
лю ди на освіче на і яка
усвідом лю ва ла не обхідність
роз вит ку си с те ми освіти.

Тож До внар�За польський
звер ну в ся до Міністер ства
торгівлі та про мис ло вості й
от ри мав по зи тив ну відповідь:
19 лю то го 1906 р. (на на ступ -
ний день після при зна чен ня
но во го міністра) йо му бу ло
до зво ле но за сну ва ти у Києві
Вищі ко мерційні кур си, що
ма ли при ват ний ста тус, але
підпо ряд ко ву ва лись Міні-
стер ству торгівлі та про мис -
ло вості.

Ще у по яс ню вальній за -
писці (по даній до Міністер -
ства торгівлі та про мис ло -
вості) До внар�За польський як
за снов ник на го ло шу вав на
то му, що Київські вищі ко -
мерційні кур си, по�пер ше, бу -
дуть за без пе чу ва ти весь
південь імперії кваліфіко ва ни -
ми ка д ра ми для різних сфер
еко номічної діяль ності, і
по�дру ге, що во ни бу дуть го ту ва ти і вик ла дачів
для ко мерційних учи лищ регіону, в яких відчу -
вається го с т рий дефіцит. "Пред по ла га е мый
про ект по ло же ния о кур сах пер вое ус ло вие га -
ран ти ру ет тем, что пре по да ва тель ский пер со -
нал бу дет со сто ять из про фес со ров выс ших
учеб ных за ве де ний… Объ ем пре по да ва ния…
дол жен явить ся тож де с т вен ным с уни вер си -
тет ским кур сом". От же, від са мо го по чат ку 

М. В. До внар�За польський заміря в ся пе ре -
тво ри ти їх на по вноцінний вуз еко номічно го
профілю, тоб то не на вищі кур си, а на інсти тут.
Але як лю ди на досвідче на та обе реж на він
усвідом лю вав, що до мог тись від вла ди та ких
ре чей в умо вах спа ду ре во люції і по си лен ня
ре акційних тен денцій у внутрішній політиці бу -
ло ма лой мовірним і то му доцільно бу ло от ри -
ма ти дозвіл на за сну ван ня нав чаль но го за кла -
ду, який потім мож на бу ло б пе ре тво ри ти на
вуз.

Про те фак тич но Київські вищі ко мерційні
кур си від са мо го по чат ку роз г ля да лись їх за -
снов ни ком як по вноцінний ви щий нав чаль ний
за клад. Так, як слідує зі Ста ту ту Курсів, во ни
бу ли "выс шим учеб ным за ве де ни ем со ци аль -
но�эко но ми че с ких и ком мер че с ких на ук".
При на лежність но во по с та ло го нав чаль но го
за кла ду до роз ря ду ви що го засвідчу ва лась і
тим, що йо го ви пуск ни ки (згідно Ста ту ту) от -

ри му ва ли дип лом "об окон ча нии ими выс ше го
ком мер че с ко го об ра зо ва ния". Ста тус ви що го
нав чаль но го за кла ду засвідчу ва в ся і тим, що
вик ла да ти на них мог ли ли ше осо би, що вик -
ла да ють у ву зах або відомі своїми на уко ви ми
пра ця ми.

Для на ла го джен ня ро бо ти Курсів, окрім
на бо ру сту дентів, не обхідно бу ло виріши ти ще
два зав дан ня: ство ри ти вик ла дацький штат і

знай ти фінан су ван ня.
Пер ше зав дан ня бу -

ло успішно виріше не
зав дя ки при на леж ності
До внар-За польсько го
до про фе сорської кор -
по рації Києва, звідки він
за лу чив осіб, що скла ли
ос нов ну ча с ти ну пер шо -
го вик ла дацько го шта ту
Курсів: май же повністю
це бу ли про фе со ри або
до цен ти Київсько го уні-
вер си те ту та Політе-
хнічно го інсти ту ту.

Дру ге на галь не зав -
дан ня — ма теріаль не за -
без пе чен ня функціону -
ван ня Курсів та кож
вирішу ва лось їх за снов -
ни ком. Су дя чи з усь о го
До внар�За польський
мав кон так ти і з бізне со -
ви ми ко ла ми міста. При -
наймні са ме до них він
звер ну в ся за до по мо гою
і от ри мав її: "Ку пе че с кий
ста ро с та Я. В. Ри херт

очень от зыв чи во от нес ший ся к де лу, не сколь -
ко раз в те че нии 1906/7 учеб но го го да со би -
рал спе ци аль ные ко мис сии для об суж де ния
во про са о сте пе ни воз мож но го уча с тия ку пе -
че с т ва в де ле ве де ния кур сов… Боль шин ство
ку пе че с т ва от не слось со чув ствен но к са мой
идее Ком мер че с ких Кур сов". І це бу ло цілком
зро зумілим: пред став ни кам не дво рянських
кіл важ ко бу ло здо бу ти ви щу освіту в пе ре важ -

но дво рянських ву зах
Російської імперії, та й до
то го ж ос танні ма ло ува ги
приділя ли еко номічним дис -
циплінам. Да ва в ся взна ки й
етнічний фак тор — чи ма ло
купців пред став ля ли єврей-
ську гро ма ду, а для євреїв
існу ва ла об ме жу валь на кво -
та при вступі на нав чан ня.

Про те і в бізне со вих ко -
лах Києва не бу ло од но стай -
ності що до ма теріаль ної
підтрим ки Київським ви щим
ко мерційним кур сам. Так,
чи ма ло підприємців вис лов -
лю ва лись скеп тич но що до
са мо го їх за сну ван ня,
оскільки "им ка за лась не об -
хо ди мой для ре аль но го осу -
щест в ле ния идеи Выс ших
ком мер че с ких кур сов, за -

тра та не сколь ких мил ли онов руб лей". Тож і тут
все виріша лось, зре ш тою, зав дя ки ста ран ням
До внар�За польсько го, зо к ре ма йо го ней -
мовірно му ор ганіза торсько му хи с ту та ме не -
джерським здібно с тям.

Го ло вним дже ре лом над хо джен ня коштів,
як свідчать офіційні звіти, бу ло от ри ман ня пла -
ти за нав чан ня від сту дентів. Зо к ре ма, за
1906�1907 нав чаль ний рік за цією стат тею
надійшло 25289 руб., тоді як інші над хо джен ня
скла ли 69 руб. 67 коп. Згідно по дан ня До внар-
За польсько го до Міністер ства торгівлі та про -
мис ло вості, яко му підпо ряд ко ву ва лись
Київські вищі ко мерційні кур си, вла да за твер -
ди ла об ся ги пла ти за нав чан ня у розмірі 
40 руб. за се местр для дійсних слу хачів і 
20 руб. — для вільних слу хачів "же ла ю щих из -
учать толь ко два пред ме та в по лу го дие, из уча -
ю щие бо лее двух пред ме тов пла тят 40 руб. в
по лу го дие", плюс — 5 руб. за вив чен ня кож ної

мо ви за півро ку. Окрім цьо го Ста тут Курсів пе -
ред ба чав, що як дійсні, так і вільні слу хачі
спла чу ють по 4 руб. за прак тичні за нят тя в ла -
бо ра торії за галь ної хімії та по 1 руб. за 1 го ди -
ну не обов'яз ко вих дис циплін. Вільні слу хачі та
сто ронні слу хачі та кож ма ли спла чу ва ти по 
5 руб. за ко жен ок ре мий пред мет "за по лу го -
до вой час", а за прак тичні за нят тя в ла бо ра -
торіях по 10 руб. за 1 го ди ну. Су ми бу ли знач -
ни ми для тих часів, але мен ши ми порівня но з
пла тою за нав чан ня у дер жав них універ си те -
тах (на той час вся освіта бу ла плат ною), і це
бу ло до дат ко вим чин ни ком, що спри яв
збільшен ню при то ку абітурієнтів. До то го ж
навіть і за умов при ват но го ста ту су Кур си на -
да ва ли своїм сту ден там відстроч ки від пла ти
за нав чан ня і навіть цілко ви те звільнен ня або ж
сти пендії (для найбільш здібних).

Зміцнен ня фінан со во го ста но ви ща ву зу
до зво ли ло вда тись до роз ши рен ня йо го ма -
теріаль но-технічної ба зи. Вже на по чат ку 
1907 р. бу ло ство ре но влас ну бібліот еку, в якій
ста ном на 15 трав ня 1907 р. зо се ре ди лось 985
ек зем плярів книг, ча с ти ну з яких Кур сам по да -
ру вав До внар�За польський та інші вик ла дачі.
Бу ло ор ганізо ва но ряд спеціалізо ва них кабі-
нетів та ла бо ра торій для про ве ден ня прак тич -
них за нять сту дентів, а са ме: фізич ний кабінет,
технічна ла бо ра торія, хімічна ла бо ра торія, а
та кож Му зей то ва роз нав ства. Го ло вною ж
проб ле мою ма теріаль но го ха рак те ру, яку вда -
лось виріши ти ли ше у 1908�1909 рр., бу ло
прид бан ня влас но го приміщен ня.

Зав дан ням Київських ви щих ко мерційних
курсів (як слідує з їх Ста ту ту) бу ло виз на че но
"со об щать слу ша те лям по зна ния по пред ме -
там ком мер че с кой спе ци аль но с ти, под го тов -
лять к прак ти че с кой де я тель но с ти в тор го -
во�про мыш лен ных уч реж де ни ях и к пре по да -
ва нию спе ци аль ных пред ме тов в ком мер че с -
ких учеб ных за ве де ни ях".

Відповідно до Ста ту ту Курсів (п. 9) на них
прий ма ють ся осо би обох ста тей, що закінчи ли
нав чаль ний за клад не ниж че за се редній 
(п. 10), а та кож вільні слу хачі (тоб то за оч ни ки)
та сто ронні слу хачі. При за ра ху ванні на Кур си
пе ре ва га відда ва лась осо бам, що слу жать в
тор го во�про мис ло вих ус та но вах. Сту ден ти
Курсів чо ловічої статі от ри му ва ли відстроч ку
від військо вої служ би.

Сто ронні слу хачі до пу с ка лись до вив чен ня
ок ре мих дис циплін, не скла да ли пе ревідних та
ви пуск них ек за менів, але і не от ри му ва ли
посвідчен ня про нав чан ня на Кур сах.

За ра ху ван ня дійсних слу хачів (тоб то сту -
дентів стаціона ру) відбу ва лось пе ред по чат -
ком осінньо го се ме с т ру, а за ра ху ван ня вільних
слу хачів мог ло здійсню ва тись та кож і у січні 
(п. 12 Ста ту ту). Нав чаль ний рік поділя в ся на
два се ме с т ри, а за галь ний термін нав чан ня
ста но вив 4 ро ки.

Вступ ни ки ма ли по да ва ти (на ім'я рек то ра)
на ступні до ку мен ти: про хан ня про за ра ху ван -
ня, ме т рич не посвідчен ня (свідоц тво про на -
ро джен ня), свідоц тва про зван ня, про освіту,
про по са ду, яку зай має або зай мав абітурієнт
в ус та но вах тор го во�про мис ло во го профілю
(ос танній до ку мент за на яв ності).

Як слідує зі "Звіту про діяльність Київських
ви щих ко мерційних курсів за 1906�1907 нав -
чаль ний рік", до по чат ку пер шо го ро ку їх ро бо -
ти не вда лось по вною мірою об лад на ти орен -
до вані приміщен ня, але "за труд не ния по след -
не го ро да ма ло от раз ились на по ста нов ке
пре по да ва ния", оскільки вик ла дачі ви ко ри с то -
ву ва ли ма теріаль ну ба зу універ си те ту для роз -
роб ки відповідних курсів і ма ли знач ний досвід
у вик ла данні ввіре них їм дис циплін. По при це з
ве рес ня 1906 р. Київські вищі ко мерційні кур -
си роз по ча ли свою ро бо ту. В засіданні Нав -
чаль но го коміте ту Курсів 29 жовтня 1906 р. 
М. В. До внар�За польський був об ра ний ди -
рек то ром Курсів.

За зна че ний звіт та кож інфор му вав, що у
1906�1907 нав чаль но му році "при ем на кур сы
был объ яв лен лишь во вто рой по ло ви не ав гу с -
та". Вра хо ву ю чи на явність ще охо чих всту пи ти
на Кур си вже після їх відкрит тя, До внар�За -
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польський звер ну в ся до Нав чаль но го коміте ту
Міністер ства торгівлі та про мис ло вості з про -
хан ням про дов жи ти набір сту дентів і от ри мав
по зи тив ну відповідь (набір бу ло до зво ле но
про дов жи ти до 10 ве рес ня).

Як свідчить пізніша офіційна ста ти с ти ка, в
1906 р. до Київських ви щих ко мерційних курсів
всту пи ло 229 осіб, з них 113
осіб жіно чої статі і 116 — чо -
ловічої. Пер ший набір був
до сить не стабільним: "од -
ни по сту па ли на Кур сы, не
со ста вив се бе оп ре де -
лен но го пред став ле ния о
ха рак те ре пре по да ва ния,
дру гие пы та лись со еди -
нить слу жеб ные и дру гие
днев ные за ня тия… этим
объ яс ня ет ся зна чи тель -
ный от лив из чис ла лиц,
по сту пив ших в 1906 г.".
Тож вже ста ном на 
27 трав ня 1907 р. на Кур -
сах ли ши лось 208 осіб.
Дру гий набір сту дентів
був май же та ким са мим
за чи сельністю абітурієн-
тів, але стабільним. Ста -
ном на 15 ве рес ня 1907 р.
на Кур си всту пи ло 
239 осіб.

У складі Київських ви -
щих ко мерційних курсів
діяли два відділен ня: ко -
мерційне та еко номічне.
Термін нав чан ня на кож но му із відділень ста -
но вив 3 ро ки. Ко мерційне відділен ня ма ло у
своєму складі відділи то ва роз нав ства, фінан -
со вих об ра хунків, рахівниц тва і ко мерційної
ко ре с пон денції. Еко номічне відділен ня ма ло у
своєму складі відділи еко номічних на ук та
юри дич них на ук. Адміністрація здійсню ва ла
кон т роль відвіду ван ня сту ден та ми по точ них
за нять.

Пред ме ти, що вик ла да лись на Кур сах,
поділя лись на обов'яз кові та вибіркові. При
цьо му "уча щи е ся са ми из би ра ют от де лы для
из уче ния и по ря док из уче ния пред ме тов", але
за адміністрацією за ли ша лось пра во ко ре гу -
ва ти об ра ний сту ден том цикл дис циплін. Так,
адміністрація ре ко мен ду ва ла вив чен ня юри -
дич них та еко номічних на ук раніше за спеці-
альні дис ципліни. Та кож вив чен ня іно зем них
мов бу ло обов'яз ко вим для всіх ка те горій сту -
дентів і при цьо му обов'яз ко вим виз на ча лось
вив чен ня не мен ше двох іно зем них мов про тя -
гом чо ти рь ох се местрів. Вра хо ву ю чи різний
рівень підго тов ки сту дентів з іно зем них мов,
при їх вив ченні на Кур сах сту ден ти діли лись на
три гру пи (по 25�35 осіб) — для по чатківців,
се ред ньо го рівня та тих, що во лодіють іно зем -
ною мо вою на до стат ньо му рівні.

Обов'яз кові дис ципліни чи та ли на ступні
осо би: історію політе ко номії чи тав рек тор
Київсько го універ си те ту М. М. Ци то вич, те -
орію політе ко номії — при ват�до цент Київсько -
го універ си те ту К. Г. Воб лий, курс кре ди ту —
при ват-до цент Київсько го універ си те ту 
О. Ф. Одар чен ко, історію торгівлі Ста ро дав -
ньо го Світу — про фе сор Київсько го універ си -
те ту І. В. Лу чицький, ен цик ло педію пра ва —
про фе сор Київсько го універ си те ту С. А. Єгіаза -
ров, цивільне пра во — про фе сор Київсько го
універ си те ту О. М. Гу ляєв, тор го ве пра во —
про фе сор Київсько го універ си те ту В. А. Удінцов,
російське дер жав не пра во — про фе сор
Київсько го універ си те ту М. В. До внар�За -
польський, не ор ганічну хімію — при ват�до цент
Київсько го універ си те ту М. М. Во лод ке вич.

Ре ш ту пред метів обов'яз ко во го цик лу чи -
та ли співробітни ки інших нав чаль них за кладів
Києва: ста ти с ти ка (завіду вач місько го ста ти с -
тич но го бю ро Л. М. Мо рес), еко номічна гео -
графія (про фе сор Політехнічно го інсти ту ту 
В. Г. Ба жаєв), фізи ка (про фе сор Вар шавсько -
го універ си те ту В. К. Ро ше, яко го потім замінив
М. Б. Де ло не), ко мерційна ариф ме ти ка (вик ла -
дач Ко мерційно го учи ли ща М. О. Гер ман).

Не обов'яз кові дис ципліни бу ли пред став -
лені на ступ ни ми пред ме та ми: ху дож ня ре -
алізація в літе ра турі та ми с тецтві XIX ст. (вів
при ват�до цент Київсько го універ си те ту 
Ф. Г. Де-Ла�Барт), гігієна (при ват�до цент
Київсько го універ си те ту О. В. Кор чак�Че пур -
ковський), еле мен тар на ма те ма ти ка (при -
ват�до цент Київсько го універ си те ту Ч. О. Бя -
ло б режський).

От же, як ба чи мо, з�поміж вик ла дачів
Київських ви щих ко мерційних курсів бу ло чи -
ма ло до сить відо мих вче них. По�пер ше, сам їх
за снов ник та ди рек тор М. В. До внар�За -

польський був піоне ром вив чен ня еко номічної
історії (або як тоді ка за ли — історії го с по дар -
ства) у Російській імперії і чи ма ло зро бив для
ста нов лен ня цієї на уки. І. В. Лу чицький був од -
ним з найбільш зна них у Російській імперії
фахівців з західноєвро пейської історії се -
редніх віків та но во го ча су, і йо го праці бу ли

зна ни ми за кор до -
ном, ма ю чи за -
галь не виз нан ня.
М. М. Ци то вич —
виз нач ний вче ний-
еко номіст, рек тор
Київсько го універ -
си те ту. К. Г. Воб -
лий був на той час
в ч е  н и м - п о  -
чатківцем, але зго -
дом став виз нач -
ним ук раїнським
в ч е  н и м - е к о  -
номістом, сто яв
біля ви токів еко -
номічної гео графії
в Ук раїні, а зго дом
(з 1919 р.) пра цю -
вав у си с темі 
АН Ук раїни, пев -
ний час був віце-
пре зи ден том 

АН УРСР. До виз нач -
них вче них-еко номістів,
що пред став ля ли інші
київські ву зи і пра цю ва ли
на Київських ви щих ко -
мерційних кур сах, на ле -
жав за снов ник вітчиз ня -
ної аг ро номічної на уки 
П. Р. Сльозкін — сво го ча -
су всесвітньовідо мий
вче ний-аг рарій, що був
про фе со ром (а пев ний
час і про рек то ром і навіть
в. о. рек то ра) КПІ. Йо го
ко ле га по КПІ М. Б. Де ло -
не, що та кож три ва лий
період пра цю вав у ККІ та сто яв біля ви токів
цьо го ву зу, увійшов у вітчиз ня ну на уку як один
із піонерів роз вит ку повітроп ла ван ня в Ук раїні,
роз роб ляв власні кон струкції літаль них апа -
ратів і за га лом відзна чи в ся як та ла но ви тий
кон струк тор. Помітним був вне сок у роз ви ток
на уки й більшості інших пред став ників вик ла -
дацько го скла ду Курсів.

Успішне по кра щен ня ма теріаль но го ста но -
ви ща, зро с тан ня при то ку абітурієнтів та за лу -
чен ня до вик ла дан ня на Кур сах виз нач них на -
уковців да ло підста ви М. В. До внар�За -
польсько му про дов жи ти ре алізацію сво го по -
чат ко во го за ду му — пе ре тво ри ти за сно вані
Вищі ко мерційні кур си на по вноцінний ви щий
нав чаль ний за клад еко номічно го профілю та
до мог тись для ньо го всіх прав, що ма ли дер -
жавні ву зи Російської імперії (при збе ре женні

йо го при ват но го ста ту су, що за ли ша ло більше
сво бо ди в діях). Ре алізація цьо го зав дан ня по -
ча лась на прикінці пер шо го нав чаль но го ро ку
функціону ван ня Київських ви щих ко мерційних
курсів.

По�пер ше, вже на весні 1907 р. До внар�За -
польський звер ну в ся до Міністер ства торгівлі
та про мис ло вості з про по зицією про їх ре ор -
ганізацію на Ко мерційний інсти тут і по дав про -
ект йо го Ста ту ту. Своє по дан ня До внар�За -
польський мо ти ву вав тим, що без ви щої ко -
мерційної шко ли не за вер ше ною за ли шається
вся си с те ма ко мерційної освіти в імперії і що
од но го ко мерційно го інсти ту ту (Мо с ковсько -
го, що ви ник 1907 р. внаслідок ре ор ганізації
місце вих Ви щих ко мерційних курсів) не до -
стат ньо. До то го ж один нав чаль ний за клад не
зда тен за без пе чи ти ве ли чез ну імперію до -

стат ньою кількістю фахівців із ви щою еко -
номічною освітою. Па ра лель но в засіданні
Курсів 16 бе рез ня 1907 р. бу ло по ру ше но пи -
тан ня про як най швид ше от ри ман ня Кур са ми
прав ву зу.

23 ве рес ня 1907 р. бу ло про ве де но ек с -
тре не засідан ня Ра ди Курсів, го ло вною ме тою
яко го бу ло прий нят тя по ста но ви про на прав -
лен ня до Пе тер бур гу М. В. До внар�За -
польсько го і П. Р. Сльозкіна з ме тою за твер д -
жен ня Міністер ством торгівлі та про мис ло -
вості ви роб ле но го Ра дою Курсів Ста ту ту
Київсько го ко мерційно го інсти ту ту. А в
засіданні 3 квітня 1907 р. бу ло прий ня то по -
ста но ву при ско ри ти вирішен ня цьо го пи тан ня
в Міністерстві. На цьо му ж засіданні бу ло виз -
на че но вста но ви ти об сяг нав чан ня для сту -
дентів у чо ти ри ро ки, що відповіда ло
вузівській про грамі (тоді як в по чат ко вих про -
гра мах термін вик ла дан ня на Кур сах пе ред ба -
ча в ся у три ро ки). Що п рав да, у 1907 р. до мог -
тись від вла ди зго ди на ре ор ганізацію
Київських ви щих ко мерційних курсів на Ко -
мерційний інсти тут не вда лось, що й не див но,
бо вуз існу вав навіть мен ше ро ку і при цьо му в
імперії по ча в ся період ре акції.

По�дру ге, До внар�За польський звер ну в ся
до місце вих бізне со вих кіл з про хан ням про
спри ян ня і до по мо гу в справі роз вит ку за сно -
ва но го ним нав чаль но го за кла ду, оскільки без

на леж ної ма теріаль ної ба зи (го ло вно ж без
влас но го приміщен ня) не мог ло бу ти й мо ви
про ре ор ганізацію Курсів на по вноцінний вуз,
бо вла да б не пішла на виділен ня коштів на
будівниц тво та ко го приміщен ня. Тож 23 трав -
ня 1907 р. М. До внар�За польський ви с ту пив із
спеціаль ною про мо вою на зібранні київсько го
ку пец тва, в якій, зо к ре ма, на при кладі Німеч -
чи ни на го ло шу вав на не обхідності роз вит ку
ви щої ко мерційної освіти, яка спри я ти ме
більш успішно му еко номічно му роз вит ку дер -
жа ви і за без пе чить міцні по зиції вітчиз ня но му
капіта лу як на внутрішньо му рин ку, так і до зво -
лить ве с ти успішну бо роть бу за зовнішній ри -
нок. Та кож він чітко на го ло сив, що "ком мер че -
с кое об ра зо ва ние мож но счи тать пре иму ще с -
т вен но эко но ми че с ким". Це бу ло чи не пер ше
у вітчиз няній на уці виз нан ня ко мерційної

освіти в більш ши ро ко му
тлу ма ченні як освіти еко -
номічної, тоб то він сто яв
і біля ви токів су час но го
ро зуміння еко номічної
освіти.

При цьо му До -
внар�За польський пря -
мо кон ста ту вав, що ли -
ше ви ща еко номічна
освіта здат на на да ти ті
знан ня, які за зви чай на -
бу ва ють ся шля хом ба га -
торічної прак ти ки і не

мо же бу ти от ри ма на у інших нав чаль них за -
кла дах. Са ме осо ба ми з еко номічною освітою
мо же успішно ви ко ну ва тись "служ ба по гро -
мад но му фи нан со во му ве дом ству… но осо -
бен но не об хо ди мо оно в оце ноч ном и ста ти с -
ти че с ком де ле". Всі ці цілі пла ну ва лось до сяг -
ти в про грамі Ко мерційно го інсти ту ту. При
цьо му До внар�За польський на го ло шу вав і на
то му, що еко номічна кри за, яка три ває, не в
ос тан ню чер гу спро во ко ва на відсутністю
фахівців із ви щою еко номічною освітою.

Но вацією пла ну Ста ту ту Ко мерційно го
інсти ту ту, за про по но ва но го До внар�За -
польським, бу ло і те, що він про по ну вав не за -
га ня ти но во с т во рені інсти ту ти у жорсткі рам -
ки, оскільки "стро гая от че ка не ность схем пре -
по да ва ния бы ла бы чрез вы чай но вред на в де -
ле выс ше го ком мер че с ко го об ра зо ва ния", бо

це сфе ра, де потрібні гнучкість і при сто су ван -
ня до зміни си ту ації — ідеї, які доцільно за по -
зи чу ва ти і в су час них умо вах.

З ме тою зацікав лен ня як бізне со вих кіл,
так і уря довців та про фе сорсько�вик ла дацьких
кадрів са мих Ви щих ко мерційних курсів у їх
по даль шо му роз вит ку та ре ор ганізації на Ко -
мерційний інсти тут, До внар�За польський вже
в травні 1907 р. пе ре дав пи тан ня уп равління
Кур са ми Раді, яка скла да лась як з пред став -
ників про фе сорсько�вик ла дацьких кадрів, так і
з уря довців і при ват них осіб (ос танні пред -
став ля ли київських підприємців), особ ли во
зва жа ю чи на те, що та ка ре ор ганізація не по -
тре бу ва ти ме знач них капіта ло в кла день.

Не дочіку ю чись до зво лу вла ди на ре ор -
ганізацію, вже по чи на ю чи з трав ня 1907 р.
Вищі ко мерційні кур си фак тич но функціону ва -
ли на ос нові про ек ту Ста ту ту Ко мерційно го
інсти ту ту. То му ма теріали Ви щих ко мерційних
курсів (пла ни лекцій, ста ти с тичні і т. п. звіти),
що ви да ва лись по чи на ю чи з 1907 р., ви хо ди ли
під гри фом "Київський ко мерційний інсти тут".
Навіть у звіті за пер ший рік ро бо ти Курсів бу ло
виз на че но клю чо вим зав дан ням ре ор -
ганізацію їх на Ко мерційний інсти тут, що пе -
ред ба ча ло відповідну зміну нав чаль них курсів
та ін., що ма ло відповіда ти "вы со ко му ста ту -
су".

Зре ш тою 12 трав ня 1908 р. Міністер ство
торгівлі та про мис ло вості на да ло дозвіл на ре -
ор ганізацію Київських ви щих ко мерційних
курсів на Київський ко мерційний інсти тут
(прав да, без на дан ня прав для йо го ви пуск -
ників іден тич них до прав ви пуск ників дер жав -
них вузів і без пра ва юри дич ної осо би).

В засіданні Ра ди 31 трав ня 1908 р. бу ло оз -
най ом ле но з рішен ням Міністер ства торгівлі
та про мис ло вості про на дан ня Кур сам ста ту су
Ко мерційно го інсти ту ту та за слу ха но вітальні
те ле г ра ми з цьо го при во ду. Ос танній факт
засвідчу вав три валість вирішен ня да но го пи -
тан ня і зацікав лен ня у йо го по зи тив но му
вирішенні з бо ку різних осіб.

Ста тут Київсько го ко мерційно го інсти ту ту,
роз роб ле ний До внар�За польським, пе ред ба -
чав пе ре дан ня керівниц тва ву зом до об ра но го
Ра дою ди рек то ра (рек то ра). На цю по са ду од -
но го ло сно бу ло об ра но До внар�За польсько го
на засіданні Ра ди 20 черв ня 1908 р. Сам склад
Ра ди був пред став ле ний трьо ма по чес ни ми
чле на ми (уп рав ля ю чий Київською кон то рою
дер жав но го бан ку Г. Є. Афа насьєв, ко лишній
помічник міністра фінансів В. І. Ко ва левський,
на чаль ник Уп равління Півден но�Західної
залізниці К. С. Нємєшаєв) та 16 вик ла да ча ми
інсти ту ту.

Згідно зі Ста ту том, термін нав чан ня в
Київсько му ко мерційно му інсти туті ста но вив 
4 ро ки. В інсти тут прий ма лись особи обох ста -
тей, і сту ден ти поділя лись на два фа куль -
тетські відділен ня — еко номічне та ко -
мерційне. Нав чаль ний план був по бу до ва ний
на за са дах пред мет но го вик ла дан ня і ба зу ва в -
ся на ком плексі трьох груп нав чаль них дис -
циплін: еко номічних, юри дич них і ко -
мерційно�технічних. Те о ре тич на підго тов ка
ма ла поєдну ва тись із прак тич ною, що пе ред -
ба ча ло часті виїзди сту дентів на відповідні ви -
ди ви роб ниц тва та оз най ом лен ня з прак тич -
ною скла до вою й інших видів еко номічної сфе -
ри.

От же, у травні 1908 р. вда лось в ос нов но -
му ре алізу ва ти по чат ко вий за дум М. В. До -
внар�За польсько го, який пе ред ба чав за сну -
ван ня в Києві са ме еко номічно го ву зу, а не
нав чаль но го за кла ду проміжно го (між се ред -
ньою і ви щою лан кою освіти) рівня. Хо ча юри -
дич не зрівнян ня Київсько го ко мерційно го
інсти ту ту в пра вах із дер жав ни ми ву за ми
відбу лось ли ше у червні 1912 р. По ряд із цим
внаслідок при ват но го ста ту су бу ло роз роб ле -
но до сить де мо кра тичні пра ви ла для всту пу,
що до зво ли ло здо бу ва ти са ме у нас ви щу
освіту осо бам, що не мог ли в си лу різних об -
ста вин здо бу ти її в інших ву зах Російської
імперії. Та кож це був пер ший ви щий нав чаль -
ний за клад у Російській імперії, де бу ло
ліквідо ва но не ли ше національ ний чи кон -
фесійний бар'єри для вступ ників, але та кож і
ген дер ний, а от же пред став ни ки жіно чої статі
впер ше бу ли зрівняні у пра вах із чо ловіка ми.
Все це в ком плексі за кла да ло де мо кра тичні
тра диції, що успішно роз ви ва ють ся в на шо му
вузі й на су час но му етапі і в чо му засвідчується
спад ковість та збе ре жен ня тра дицій.

А. І. Чуткий 
директор музею КНЕУ

М. М. Фе до ров
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Ювілеї Вітаємо !

ВересовийВересовий
листопадлистопад

Ювіляри жовтня

Варвінець Ніна Миколаївна, начальник обліково-аналітичного відділу
Навчального центру;
Варзаносова Ольга Іванівна, прибиральниця корпусу по 
просп. Перемоги,10;
Васильков Володимир Георгійович, доцент кафедри економіки 
підприємств;
Величко Тетяна Миколаївна, старший лаборант кафедри бухгалтерсько-
го обліку;
Верхотурцев Вячеслав Олексійович, робітник високої кваліфікації служ-
би головного енергетика;
Волошко Ірина Євгеніївна, доцент кафедри філософії;
Газенко Григорій Якович, робітник високої кваліфікації гуртожитку №1
студмістечка;
Заліщук Ольга Василівна, прибиральниця господарського відділу корпу-
су №1;
Зибін Ігор Олегович, черговий з режиму служби охорони;
Йойна Людмила Миколаївна, прибиральниця господарського відділу
корпусу №1;
Корольов Борис Анатолійович, старший викладач кафедри фізичного
виховання;
Кравчук Раїса Іллівна, прибиральниця господарського відділу корпусу №1;
Кукоба Володимир Павлович, професор кафедри економіки 
підприємств;
Лещенко Любов Павлівна, старший викладач кафедри іноземних мов ФЕФ;
Лісіцин Володимир Борисович, робітник високої кваліфікації 
ФСК «Економіст»;
Науменко Сергій Володимирович, провідний інженер Центру культури і
мистецтв;
Ніколаєва Тетяна Михайлівна, доцент кафедри політичної історії;
Остафейчук Дмитро Васильович, охоронець служби охорони;
Пономарьов Вадим Георгійович, столяр господарського відділу корпусу №3;
Прищ Ярослав Андрійович, оператор 4-го розряду котельні;
Савченко Лариса Олександрівна, бібліотекар 1-ої категорії бібліотеки;
Семенов Михайло Григорович, доцент кафедри політичної економії ОЕФ;
Тіщенко Анатолій Юхимович, двірник господарського відділу корпусу №3;
Тормоса Юрій Григорович, доцент кафедри макроекономіки та держав-
ного управління;
Халімовський Станіслав Дмитрович, охоронець служби охорони;
Чміленко Любов Гаврилівна, майстер зміни котельні;
Шамхалова Наталія Аркадіївна, старший викладач кафедри іноземних
мов ФЕФ;
Шейка Олена Андріївна, паспортист студмістечка;
Яровий Іван Олексійович, охоронець служби охорони.

Ювіляри листопада

Барикіна Людмила Леонідівна, інженер 2-ої категорії відділу матеріально-
технічного забезпечення;
Бірук Марія Іванівна, гардеробниця Центру магістерської підготовки;
Гарматюк Лариса Романівна, учений секретар-завідувач НМЦКЕО;
Грищенко Степан Сергійович, оператор 4-го розряду котельні;
Карбівська Катерина Олександрівна, двірник корпусу по 
просп. Перемоги,10;
Колеснікова Ірина Анатоліївна, професор кафедри української мови та літе-
ратури;
Коморна Валентина Петрівна, прибиральниця господарського відділу кор-
пусу №7;
Ляліков Борис Костянтинович, робітник високої кваліфікації служби голов-
ного енергетика, к.7;
Мусієнко Анатолій Якович, охоронець служби охорони;
Ніколенко Лідія Андріївна, бібліограф 2-ої категорії бібліотеки;
Потій Ванда Зіновіївна, професор кафедри фінансів підприємств;
Ратушний Сергій Миколайович, завідувач кафедри міжнародного та євро-
пейського права;
Ручка Катерина Володимирівна, прибиральниця господарського відділу
корпусу №3;
Семенюк Валентина Іванівна, гардеробниця господарського відділу 
корпусу №1;
Сидоренко Валерій Миколайович, доцент кафедри інформатики;
Терещенко Володимир Васильович, старший викладач кафедри філософії;
Терещенко Тетяна Опанасівна, професор кафедри ЕММ;
Усенко Любов Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов
факультету управління персоналом та маркетингу;
Чистов Сергій Миколайович, доцент кафедри макроекономіки та державно-
го управління;
Яценко Наталія Михайлівна, завідувач відділом бібліотеки.

8 листопада відзначає свій ювілей Оксана Миколаївна Галенко, доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту.
В КНЕУ вона працює з 1994 року, з вересня 2010 року обіймає посаду завідувача
кафедри міжнародного обліку і аудиту.
Оксана Миколаївна – прекрасний педагог. За її плечима багатолітній досвід і про-
фесійне визнання. Вона чудовий фахівець в галузі економіки, зокрема економічного
аналізу, неординарний та цікавий викладач. Це людина, яка не тільки слухає, а й чує.
Свої душевні якості вона спрямовує і на родину – як любляча дружина і дбайлива
мати. 
Оксана Миколаївна чарівна жінка, розумна, працьовита, чуйна.
Шановна Оксано Миколаївно, хай Вас і далі підтримують, надихають та допомагають
рідні люди, минають негаразди та непорозуміння.
Колектив кафедри щиро вітає Вас з ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
радості, гарного настрою, удачі й оптимізму. Нехай кожен день дарує Вам нові
досягнення, звершення й здобутки.
Хай доля збагачує Вас і надалі життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю
сьогодення. Хай здійснюються найзаповітніші мрії!

З повагою, 
колектив кафедри міжнародного обліку і аудиту

Від щирого  с ерця !Від щирого с ерця !

Ірина Анатоліївна Колеснікова для нас, колег, – це
поєднання розуму й наполегливості, це любов і відда-
ність своїй професії, своїй сім’ї. У цій красивій жінці над-
звичайно багато життєвої мудрості, терпеливості й
людяності.
Добра та щира, вона завжди допоможе, порадить, зро-
зуміє й підтримає. Що б не сталося, Ірина Анатоліївна у
праці відновлює сили, йде назустріч випробуванням
долі. На сьогодні у неї близько дев’яноста публікацій,
монографій та наукових праць й навчально-методичних
розробок. Її дослідження присвячені проблемам загаль-
ного мовознавства, дискурсології. Доктор філологічних
наук, професор кафедри української мови та літератури,
вона добре знана у лінгвістичних колах, її праці цитують
науковці всієї Славії.  

Ірина Анатоліївна викладає українську словесність та культуру наукової мови у сту-
дентів різних факультетів. Вони люблять і поважають її не лише за педагогічний і
науковий талант, відданість роботі, а й за неординарність.
Кафедра української мови та літератури щиро здоровить Ірину Анатоліївну
Колеснікову, добру людину, відмінного фахівця, хорошу маму й люблячу бабусю, з
ювілеєм.
Бажаємо Вам міцності, людського щастя, творчих здобутків, благополуччя й затиш-
ку, довгих й активних років життя, здійснення всіх задумів і мрій!

Щиро ваші, кафедрали 

ЗіЗі світлимсвітлим ювілеємювілеєм!!

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси.
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось.
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.

А час летить нестримно далі,
Й душа немов би молодіє.
По ліву руку всі печалі,
По праву руку всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя –  то важка наука.
Хай буде радість завжди з вами
По ліву і по  праву руку!


