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ВІД УКЛАДАЧІВ
Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Ки-

ївського національного економічного університету імені Вади-
ма Гетьмана» присвячено науковій та науково-педагогічній ді-
яльності Юрія Миколайовича Сафонова, доктора економічних 
наук, професора кафедри національної економіки та публічного 
управління, академіка Академії економічних наук України, за-
служеного працівника освіти України. Наукові інтереси вчено-
го пов’язані з дослідженням широкого кола питань економіки 
та управління національним господарством, розвитку продук-
тивних сил і виробничих відносин національної економіки.

Видання підготовлено з нагоди 50-річчя від дня наро-
дження Юрія Миколайовича Сафонова. Покажчик відкривають 
вступне слово завідувача кафедри національної економіки та 
публічного управління Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана, доктора економічних наук, 
професора І. Й. Малого та вітальне слово з нагоди ювілею пре-
зидента Національної академії педагогічних наук України, док-
тора філософських наук, професора В. Г. Кременя. Життєвий 
шлях та наукові досягнення Ю. М. Сафонова розкриваються у 
статтях професорів М. Ю. Барни, Д. І. Дроздовського, І. А. Мар-
кіної, К. С. Шапошникова, Т. І. Бережної. Також представлені 
статті учнів – представників наукової школи Ю. М. Сафонова – 
В. І. Борщ, Е. А. Кузнєцова, Є. І. Масленнікова, Ю. М. Мельни-
ка, О. В. Побережець, Р. А. Дименка, О. О. Шеремета.

Матеріали біобібліографічного покажчика супроводжу-
ються світлинами з особистого архіву ювіляра та його колег, 
друзів.

Науковий доробок вченого структуровано за розділами:
• покажчик друкованих праць Юрія Миколайовича Сафо-

нова;
• наукова школа вченого;
• офіційне опонування та рецензування дисертаційних до-

сліджень.
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Бібліографія праць вченого систематизована за видами 
опублікованих видань: монографії, підручники та навчальні 
посібники, статті в наукових збірниках і періодичних видан-
нях. Матеріал розміщено в хронологічному порядку, а в межах 
року – за алфавітом назв праць.

Для зручності користування біобібліографічним виданням 
укладачами підготовлені допоміжні покажчики:

• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць Ю. М. Сафонова.

Для підготовки покажчика використано фонди Наукової 
бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського, Національної 
бібліо теки України імені В. І. Вернадського, Національної біб-
ліотеки України імені Ярослава Мудрого та інших державних 
бібліотек України. Більшість публікацій, що увійшли до покаж-
чика, опрацьовано de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів 
здійснено згідно з чинними державними стандартами, зокрема 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання».

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів 
і широке коло читачів, які цікавляться розвитком економічної 
науки та освіти в Україні. Покажчик може бути корисним і як 
довідкове джерело.

Висловлюємо щиру вдячність професору Юрію Микола-
йовичу Сафонову за плідну співпрацю і допомогу в підготовці 
біобібліографічного покажчика.
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ЮВІЛЕЙ – ЦЕ ВІК, КОЛИ ЖИТТЯ НАБУВАЄ 
НОВОГО СЕНСУ: БАГАТО ПЕРЕЖИТО,  

БАГАТО ДОСЯГНУТО
Кожен із нас задумується над сутністю життя тільки у хви-

лини значимих подій рідних та колег, з якими ми розділяємо 
незгоди та радості. Із нагоди Ювілею не можна не згадати, що 
понад десятиріччя Юрій Миколайович активно співпрацює з ко-
лективом кафедри національної економіки та публічного управ-
ління в науково-дослідній діяльності (член спеціалізованої вче-
ної ради Д 26.006.01 «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»), науково-методичній роботі, у 
просвітницькій та методичній підтримці проведення кафедрою 
студентських конкурсів з публічного управління, шкільних 
олімпіад та конкурсів. Хай Ваша творча натура, настирливий та 
невгамовний характер, толерантність та доброзичливість і в по-
дальшому служитимуть ствердженню в українському суспіль-
стві гідного життя кожного з нас, гарантій захисту прав і свобод, 
справедливості, стабільного і безпечного майбутнього. 

Щоб бути справжнім громадянином та патріотом у сучас-
ному суперечливому суспільстві, сучасний інтелігент має лю-
бити та захищати свою родину, соціум та державу, завдяки яким 
кожен із нас формується як Людина. Мудрість, доброту, спра-
ведливість та щирість Вашої душі знає кожен, хто хоч раз мав 
нагоду з Вами разом працювати чи спілкуватися. Нехай успіхи 
й перемоги окрилюють Вас на нові здобутки на благо України.

Бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та опти-
мізму, натхнення і здійснення всіх мрій та задумів, щедрих уро-
жаїв на освітянській ниві. Миру, злагоди, любові і достатку Вам 
і Вашій родині! 

З Ювілеєм Вас, шановний Юрію Миколайовичу! 
З повагою

І. Й. Малий, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри національної економіки та публічного  
управління ДВНЗ «Київський національний економічний

 університет імені Вадима Гетьмана» 



8

З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ
Кожна людина з моменту народження пише книгу свого 

життя, щодня перегортаючи сторінки власного часопису – тво-
рить свою долю. Ваші сторінки біографії, шановний Юрію Ми-
колайовичу, сповнені нарисами років, які присвячені натхнен-
ній науковій діяльності. 

Кожна людина неповторна. Утім, особливими щедрота-
ми – людяністю, гострим розумом, тактовністю, толерантні-
стю – наділені одиниці. Серед них і Ви. Це доведено Вашим 
життям як видатної та непересічної особистості, досвідченого і 
талановитого керівника, знаного вченого, представника науко-
вої еліти України.

У своїй професійній діяльності доля часто зводила мене 
з Юрієм Миколайовичем і кожного разу я відкривав для себе 
нові грані його наукового, педагогічного та організаторського 
таланту. Це і самобутність та оригінальність мислення, яка про-
являється в умінні творчо підходити до розв’язання будь-яких 
проблем, умінні відчувати потреби кожного незалежно від того, 
чи то науковець, чи керівник. 

На чолі з Юрієм Миколайовичем плідно працює творча 
група відомих в Україні науковців, відповідальних за реформу-
вання змісту освіти. Його досвід є беззаперечним орієнтиром 
для нового покоління освітян.

Професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, пра-
цьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей 
дали Вам змогу досягти значних успіхів у професійній та на-
уковій діяльності, здобути шану та повагу серед колег та сту-
дентства. Ви – справжній лідер, талановитий учений, мудрий 
наставник, душевна і щира людина. І я вдячний долі, що мені 
пощастило зустріти у своєму житті таку світлу, скромну люди-
ну як Юрій Миколайович.

Знаю Юрія Миколайовича як відповідального, цілеспрямо-
ваного й компетентного дослідника, який постійно займається 
самоосвітою. Багатьом молодим науковцям він допомагає усві-
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Професор Кремень В. Г., 
професор Сафонов Ю. М.,  

2018

домити себе і як дослідника, і 
як педагога. Це про таких лю-
дей говорив Марк Твен: «Вчи-
ти себе самого – благородна 
справа, але ще більш благород-
на – вчити інших». 

Шановний Юрію Мико-
лайовичу, Ваш багатий досвід, 
принциповість та активна жит-
тєва позиція викликають захо-
плення й глибоку повагу. Доля 
Вам подарувала активне, багате 
і цікаве життя, а притаманний 
Вам талант, помножений на 
велике бажання робити людям 
добро, став запорукою Вашого 
успіху. 

Бажаю Вам щастя і здоров’я, сімейної злагоди і достатку, 
родинного затишку і любові Ваших рідних, близьких та друзів! 
Нехай невичерпна енергія та оптимізм і надалі будуть Вашими 
постійними супутниками в житті, а доля подарує багато світлих 
літ у мирі та добробуті. 

З повагою
В. Г. Кремень, 

президент Національної академії 
педагогічних наук України, 

доктор філософських наук, професор,  
заслужений діяч науки і техніки України  
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ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ –  
ЄДНІСТЬ, СВОБОДА, А В УСЬОМУ – 

ЛЮБОВ!

ІЗ ГЛИБИН РІДНОЇ ЗЕМЛІ

Шкільний світ завжди захоплює і залишає яскраві спогади 
про яскравих учнів, які можуть заявити про свою самобутню 
особистість, вже навчаючись у звичайній середній школі.

Це зараз при центральному вході до приміщення Новопе-
трівського закладу загальної середньої освіти є стенд «Наша 
гордість» із портретами шанованих колишніх випускників, зо-
крема і Юрія Миколайовича Сафонова. А тоді, у 80-х роках, 
як усі інші школярі, він здобував середню освіту, після занять 
ходив допомагати колгоспу збирати урожай буряків, кукурудзи, 

часнику, під час літніх кані-
кул – вирощувати шовкопря-
дів, доглядати телят. На заро-
блені гроші підліток купував 
не розваги чи солодощі, а по-
дарунок для мами – найрідні-
шої і найдорожчої людини. І у 
цьому вчинкові виявлялася вся 
його людська сутність – велич 
його душі. У підліткові сфор-
мувався чоловік, Людина. 

У мами Валентини Васи-
лівни семеро дітей. Вона бага-
то працювала для того, щоб за-
безпечити їх усім необхідним. 
Сім’я була організована: стар-
ші доглядали молодших, пора-
лись на городі, біля домашньої 
живності, дбали про чистоту в 

Кравченко О. М., Сафонова В. В., 
с. Виноградівка, 2014
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будинку, охайність в усьому. Тож Юра контролював це не тіль-
ки вдома, але і в школі. У приватній бесіді якось сказав: «Коли 
прийде ніч, а брати, і сестри уже сплять, тоді я сідаю за уроки 
і готую домашні завдання, пишу твори, вчу вірші». Я тоді диву-
валася великій працелюбності та працездатності юнака.

Будучи випускником, Юра паралельно вчився на підготов-
чих курсах для вступу до вузу. Інколи просив проконсультувати 
з питань, які виникали в процесі підготовки, дослухався до по-
рад. За одним і тим же твором письменника, але на різні теми 
готував власні висловлювання: одне – на курси, інше – учите-
лю-предметнику. Крім того, він був активним учасником літе-
ратурного гуртка у школі, багато вчив напам’ять, готуючись до 
виступів. Він – прекрасний, колоритний актор; яскраво пам’я-
таю роль Лавріна у постановці за повістю І. Нечуя-Левицького 
«Кайдашева сім’я». 

А ще в його характері чітко видно відповідальність, сер-
йозність, наполегливість. Спілкуючись із ним, відчуваєш вну-
трішнє світло, невичерпний оптимізм. Там, де був Юра, завж-
ди були посмішки, 
жарти, сміх! Чи це 
було спілкування 
з однокласниками, 
чи із сусідами, од-
носельцями. Його 
посмішці немож-
ливо було не від-
повісти; розсміяв-
шись у відповідь 
на жарт, – важко 
зупинитись. Кілька 
разів було так, що 
від сміху не мог-
ла проводити урок 
далі, тому просила 
вийти з класу.

Наукова конференція із системної 
динаміки, м. Альбукерке, США, 2019
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А по закінченні навчання у 
школі він став студентом, далі –  
аспірантом. Одружившись, на ве-
сілля запросив учителів рідної шко-
ли, однокласників, сусідів. Було ве-
село. Став турботливим чоловіком, 
а згодом – люблячим батьком.

Юрій Миколайович у характе-
рі своєму залишився незмінним. У 
складні дев’яності роки матеріаль-
но і морально допомагав мамі, бра-
там, сестрам. Досягнувши звання 
професора, він ніколи не виявляє 
зверхності у ставленні до одно-
сельців, йому все цікаво: як і чим 
живе рідне село. Яскравою була 
зустріч із працівниками та учнями 
нашої школи.

Залишається в характері така ж жадоба до знань, така 
ж працелюбність. Він постійно навчається, постійно навча-
ються його дружина і доньки. У його доробку багато науко-
вих праць, посібників. Незмінним є життєрадісне сприйняття 
світу: «Ми все зможемо, бо інакше і не може бути». Своїм 
внутрішнім сяйвом він дає оточуючим окриленість, радість, 
любов, впевненість у власних силах, викликає бажання твор-
чості. А ще, він – високодуховна, дуже шаноблива і вдячна  
людина.

Прекрасно, що український народ має таких талановитих, 
творчих, оптимістичних, порядних людей. 

І в ювілей, і щоденно, щогодинно бажаємо Юрію Микола-
йовичу міцного-міцного здоров’я, любові та удачі, а його со-
нячна душа нехай зігріває усіх нас повсякчас.

О. М. Кравченко,
учитель української мови  

Новопетрівської середньої школи

Літо, 2015
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КРИВОРІЖЖЯ ВІТАЄ ЮВІЛЯРА!

Наше місто, поряд із промисловим значенням, завжди сла-
вилося талановитими людьми. Крім геніїв у наукових і техніч-
них сферах, окрім поетів, які оспівували Кривий Ріг як місто 
руди і металу, криворізька земля багата і творчими особисто-
стями, які стали шанованими на рідній землі та відомими дале-
ко за межами України. До цієї величної когорти належить ім’я 
Юрія Миколайовича Сафонова. 

Роки навчання та 
професійного зростан-
ня якраз і відбувалися 
у «залізоруднім серці 
України», так про місто 
поетично написав Воло-
димир Михайличенко, 
член Спілки письмен-
ників України.

Спогади, вони допоможуть нам віднайти сторінки юності, 
становлення особистості ювіляра.

Демченко Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних 
наук: «Знайомі ми з Юрієм зі студентських років. Навчав-
ся він на рік раніше, але тісніше почали спілкуватися з 1994 
року, коли я залишилася працювати на кафедрі української лі-
тератури, яку тоді очолював кандидат філологічних наук Коз-
лов Анатолій Васильович. Ось тоді й частіше перетиналися з 
Юрієм Миколайовичем: разом складали іспити до аспірантури, 
кандидатський мінімум з іноземної мови та філософії. Так і 
зародилася наша дружба не тільки в професійному сенсі, а й в 
особистому: добре знала його дружину Ірину та доньок Оксану 
та Міру. Захоплювалась їхніми родинними стосунками: жодно-
го разу не чула від нього ані скарг на те, що важко живеться, 
ані нарікань, що дві доньки, батьки хворіють, – усі проблеми 
вони вирішували разом, як і має бути у справжній родині. Із 
Юрієм Миколайовичем товаришуємо і понині, разом написали 
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практикум «Давня українська література». Сподіваюсь, що це 
не єдина спільна праця. Що побажати? Щоб завжди свої заду-
ми втілював у життя і, звичайно, довгих творчих літ!».

«Юрій Миколайович – випускник факультету української 
філології Криворізького державного педагогічного універси-
тету, – згадує Наталя Георгіївна Мельник, завідувач кафедри 
української та зарубіжної літератури КДПУ, доцент, кандидат 
філологічних наук. – Працюючи на кафедрі викладачем укра-
їнської літератури, він підготував та захистив кандидатську 
дисертацію з теми: "Концепція духовності керівника держа-
ви в літописі Самійла Величка". Вражала працелюбність і на-
полегливість Юрія Миколайовича: дослідження літератури 
українського бароко загалом, а козацьких літописів зокрема, – 
матеріал для дослідника до-
сить складний. Вивчення цих 
творів передбачає системний 
глибокий аналіз не лише ідей-
но-тематичних параметрів, 
але й мовлення, специфіки 
стилістики, поєднання суто 
літературних та історичних 
елементів. Він подолав усі 
труднощі такого досліджен-
ня й успішно досяг своєї мети».

1999 рік – Юрій Миколайович – старший викладач кафе-
дри української та іноземних мов Криворізького економічного 
інституту. 2001 рік – захист кандидатської дисертації і праця на 
посаді доцента цієї ж кафедри, а далі – посада декана факульте-
ту міжнародної економіки та права.

Завідувач кафедри іноземної та української мови Держав-
ного університету економіки і технологій (тоді – Криворізький 
економічний інститут) професор Скидан Сергій Олександро-
вич говорить про свого колегу найщиріші слова, пригадуючи 
роки спільної з ним праці: «Юрій Сафонов – людина, гідна 
поваги. Хто б не звернувся до нього за порадою: студент чи 
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співробітник, колеги чи батьки студентів – завжди готовий 
був прийти на допомогу. Навіть у своїй великій родині його по-
важали старші брати за розсудливість і розум. Він – людина, 
яка сама себе створила». 

«За час роботи Юрія Миколайовича Сафонова у декана-
ті завжди був порядок. Все, що стосувалося навчання, викону-
валося відповідально та скрупульозно, на високому рівні, – го-
ворить про свого молодшого колишнього колегу один із най-
старших працівників – професор Державного університету 
економіки і технологій, заслужений працівник освіти України, 
академік Національної академії наук вищої освіти України Во-
лодимир Васильович Кулішов. – Юрія Миколайовича шанували 
і поважали в інституті. Авторитетний, працездатний, рішу-
чий, цілеспрямований, харизматичний, артистичний, уважний 
до кожного… Цей ряд позитивних характеристик можна про-
довжувати довго».

Особисто мені здається, що Юрій Миколайович ніколи не 
розчаровувався у життєвому виборі, де б він не працював і яку 
б посаду не обіймав. Згадалось, 
як викладав українознавство у 
Жовтневому ліцеї та разом із уч-
нями грав у виставі; як активно 
брав участь у науково-практич-
них конференціях, що я органі-
зовувала як голова методичного 
об’єднання викладачів україн-
ської мови та літератури Жов-
тневого району; як піклувався 
успішним проведенням Все-
української олімпіади з мови 
серед закладів освіти, що здій-
снюють підготовку молодшого 
спеціаліста у рідному місті.

Галина Пагутяк якось сказа-
ла: «Я вважаю, що в мистецтві м. Лондон, 2015
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є одержимі та звичайні ремісники. Ні ерудиція, ні працелюб-
ність не зроблять з людини майстра. Треба, щоб на нього зі-
йшов дух і вселився у нього». Так і сталося з Юрієм Миколайо-
вичем Сафоновим.

Даючи мені інтерв’ю, він сказав: «Я дуже вдячний рідному 
місту за 20 років, які були для мене періодом зростання і ста-
новлення, за друзів, з якими спілкуюся до цих пір».

Пригадались мені знову слова В. Михайличенка:
Коли я далеко від дому
Мій погляд печальним стає,
Бо в серці моїм молодому
Моє Криворіжжя, моє.

Сафонов Ю. М. із викладачами і студентами  
Криворізького економічного інституту  

Київського національного економічного університету, 2003 

Так, криворіжці – це люди, які фанатично люблять своє 
місто, навіть, коли знаходяться далеко від нього, із гордістю 
говорять: «Я – з Кривого Рогу!». А щедра криворізька земля 
завжди пам’ятає, кого вона виростила і випустила в непростий 
життєвий світ.

А. М. Хомула, 
голова міського методичного об’єднання  викладачів  

української мови та літератури м. Кривого Рогу



17

КОЛЕГИ В НАУКОВИХ ПОШУКАХ 
«КОЛИ В ЛЮДИНІ Є НАРОД,  
ТОДІ ВОНА УЖЕ ЛЮДИНА»  

(Ліна Костенко)

ГУМАНІСТ ІЗ УКРАЇНСЬКИМ СЕРЦЕМ  
І РЕНЕСАНСНИМ МИСЛЕННЯМ 

Юрій Миколайович Сафонов –  
науковець і організатор науки. Еконо-
міст, залюблений у слово.  

Маючи 24 години на добу, він всти-
гає визначити стратегічні напрями ді-
яльності Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти», 
налагодити роботу з аспірантами й док-
торантами, взяти участь у засіданнях 
наукових конференцій і спеціалізова-
них вчених рад… А, крім того, має чис-
ленні закордонні відрядження, під час 
яких налагоджує міжнародні контакти 
й представляє Україну на міжнародних 
конференціях у США, Великій Британії, 
Мексиці та багатьох інших країнах світу. 

Ю. М. Сафонов наділений особливою внутрішньою шля-
хетністю, інтелігентністю, яка властива людям великих епох 
минулого. Він тонко відчуває людей і слово, завжди готовий 
допомогти, працюючи на «склеювання» реальності, яка в різ-
ний спосіб відчуває на собі впливи мерехтливого сьогодення. 

У нещодавно опублікованій праці «Романтики і модер-
ністи. Нариси з історії німецької літератури та естетики ХІХ–
ХХ століть» (Київ, 2020) Борис Шалагінов, професор кафедри 
літературознавства Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія», долучається до дискусії про «кінець Модер-

Дмитро Дроздовський,
кандидат філологічних 

наук, головний 
редактор журналу 

«Всесвіт»
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ну», про демаркаційну лінію між модернізмом і постмодерніз-
мом. Відповідь на ці шукання, на думку науковця, дає німецька 
філософія. 

Борис Борисович Шалагінов у своїй студії послуговується 
поняттям «віртуальність», яке є одним із частотних термінів у 
сучасних культурологічних і літературознавчих студіях. Вірту-
альність випливає з уявлення про світ як такий, який сприймає 
«Я», а отже, кожний суб’єкт наділений власною автономною 
картиною реальності. Реальність, іншими словами, у свідомо-
сті кожного. «Наріжний камінь Кантового вчення – те, що світ 
набуває остаточної форми лише в нашій свідомості» (Шалагі-
нов Б. «Романтики і модерністи», с. 18; далі цитую в дужках 
цю працю). Зазначена теза потребує особливої уваги сьогодні, 
коли дослідження в царині філософії ідей, антропології, футу-
рології говорять про те, що історією цивілізації керують «кар-
тини світу». 

У цьому «ювілейно-
му» матеріалі спробую 
окре слити «картини світу» 
(саме в множині – карти-
ни – з огляду на «ренесанс-
ну натуру» ювіляра) Юрія 
Миколайовича Сафонова. 

Із настанови про те, 
що «світ набуває остаточ-
ної форми лише в нашій 
свідомості» (Шалагінов Б., 
с. 18), випливає концепт 
гри, властивий німець-
ким романтикам (Л. Тіку, 
Е. Т. А. Гофману та ін.), 
проте Б. Шалагінов звертає 
увагу на окреслення при-
роди романтичної гри. Пе-
редусім ідеться про той тип 

Ю. М. Сафонов, А. М. Роговцева, 
І. Г. Сафонова, 2021 
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гри, який не пориває з ідеєю прогресу. На перший погляд, така 
постановка проблеми видається дискусійною. Проте науковець 
переконує, що той тип гри, до якої вдавалися німецькі роман-
тики (і на чому наголошував Кант), був покликаний інтенсифі-
кувати шукання в площині інтелекту й духу. Гра, говорячи про-
стіше, давала поштовх для переосмислення цінностей і пошуку 
відповіді на екзистенційні питання в площині не філістерській, 
а духовній. Отож, неправомірно приписувати Канту розуміння 
мистецтва лише як гри. 

Саме в таких ціннісних координатах і працює Юрій Мико-
лайович Сафонов, утверджуючи власними життям і науковими 
здобутками ідею прогресу духу. Наука – це не гра заради гри, 
а діалог із сенсами (ідеями, теоріями, концепціями), спрямова-
ний на утвердження нового, що й забезпечує існування духов-
ного виміру людини, навіть у межах фізичної дійсності. Знання 
потрібні для того, що тримати власний «моральний камертон» 
у чистоті. Наука – царина не лише інтелекту, а й духу, для якого 
закони моралі не менш важливі, ніж закони Ньютона у фізиці. 

За Б. Шалагіновим, відмова від уявлення про світ як такий, 
що дає «Я» можливість духовно зростати і є демаркаційною лі-
нією Модерну й Постмодерну, у якому в літературі відбувається 
гра заради гри, тобто «з розривом» від ідеї духовного поступу 
«Я». Юрій Сафонов – представник наукової школи після-пост-
модерного світу, у якому особливої виразності знову набувають 
саме етичні ідеї, пов’язані з уявленнями німецького романтизму. 

Науковий шлях Юрія Миколайовича Сафонова має осо-
бливу траєкторію: від академічного вишколу «давників» Інсти-
туту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України до відкриттів у 
царині економічного моделювання; від створення підручників 
із давньої української літератури до підготовки монографічних 
наукових видань із проблем економіки. І все-таки хотів би на-
голосити, що в науковому світі Ю. Сафонова наука мислиться 
як «антропоцентричне» явище, тобто наукові здобутки мають 
допомагати нам ставати кращими: і в плані технологій, і в пла-
ні людяності. Наука має давати інтелектові сили для розвитку,  
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а духові натхнення – для подальших звершень. Юрій Сафонов 
має гострий інтелект, а понад те – особливу здатність точно й 
тонко відчувати українське слово. Матерія українського слово-
мислення допомагає сприймати цей світ у тонах і відтінках.

Юрій Сафонов – життєлюб з особливим внутрішнім світ-
лом. Він готовий ділитися знаннями й підтримувати, щоб від-
бувався якісний науковий поступ. Загалом уміння ділитися і ду-
шевним світлом, і знаннями – дар, який мають не всі. Зазвичай 
саме науковці-популяризатори науки вірили в те, що світ можна 
змінити на краще, що потрібні не лише дослідження заради са-
мої науки, а й наукові проекти, які, об’єднуючи, мають важливе 
соціальне значення. І, зрештою, такі дослідження доводять, що 
наука – не лише полеміка й поступ ідей, а щось, що у своєму 
єстві є глибинно людським. Наукове пізнання допомагає роби-
ти світ кращим і ставати кращим самому. 

Бачив Юрія Миколайовича і на наукових симпозіумах, і в 
буденній роботі на відкритті фінального етапу Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської моло-
ді імені Тараса Шевченка. Юрій Сафонов часом із моцартів-
ським жестом уміє розпочати важливу справу, долучаючи лю-
дей, «запалених» вірою в те, що світ можна змінити на краще. 

Маючи закоріненість у буття українського слова, маючи 
повагу до українських традицій і високої філологічної куль-
тури, Юрій Миколайович водночас є науковцем, відкритим до 
світу. Сучасний учений має бути готовим до активної комуні-
кації з колегами з інших країн. Часом (до пандемії-lockdownу) 
потрібно «зірватися» з місця, де все розмірене й сплановане, і 
поїхати, скажімо, до Мексики, щоб узяти участь у міжнародно-
му науковому конгресі. Такими є реалії сучасної науки, відкри-
тої, багатовекторної, із домінуванням англійської мови як мови 
міжнародної академічної комунікації. 

Крім того, Юрій Миколайович глибоко занурений у про-
блематику менеджменту науки й освіти в Україні. Багато років 
він докладає всіх зусиль для того, щоб Інститут модернізації 
змісту освіти зберігав за собою статус державної наукової уста-
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нови, де проводяться важливі дослідження. Хоча, крім науко-
вої, ця установа виконує й інші надзвичайно важливі функції в 
освіті (проведення масових заходів, зокрема олімпіад, конкур-
сів і турнірів всеукраїнського та міжнародного рівнів та ін.). 

Ю. М. Сафонов – із епохи людей, які мають високі вимоги 
до себе й до інших. На перший погляд може видатися, що лю-
дина, яка має такі навантаження, просто не може скрізь якісно 
розв’язувати поставлені завдання. Але це не у випадку з Юрієм 
Сафоновим. Справді, людина ренесансного ґатунку, залюблена в 
те, що робить. А ще людина, всередині якої космос імен і текстів 
(і не лише наукових, а й художніх, що засвідчує інтелект і ви-
соку культуру дум-
ки, сформовану по-
тужними наукови-
ми школами і серед 
«давників», і серед 
економістів). Ви-
датні науковці ча-
сто були популяри-
заторами науки. А 
як інакше: ти щиро 
вболіваєш за свою 
справу і прагнеш, 
щоб вона мала по-
слідовників. 

Так і в життє-
вому й науковому 
вимірі Юрія Ми-
колайовича: роби-
ти те, що об’єднує, 
що підтримує, що 
визначає майбут-
нє, а сьогодні вже 
є підмурівком для 
творення грамотної Із новорічним настроєм, 2020
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українськоцентричної державницької політики в науці й освіті. 
Розумію, що в декого з читачів і читачок може виникнути скеп-
сис: бо ж далеко не все добре в «Данському королівстві». Що 
ж, одна  людина справді не змінить системи, проте своїм жит-
тям може бути прикладом для інших, а професійним «функці-
онуванням» може сформувати вектор, який разом із векторами 
інших небайдужих фахівців нарешті консолідуватиме те сере-
довище, де критична маса визначатиме розвиток України в цін-
ностях гуманізму й високої професійної якості.

Можливо, підстави 
для оптимізму в самого 
Юрія Миколайовича ви-
значені його «першим» 
фахом філолога, тобто 
словолюба-дослідника 
дав ньої української літе-
ратури. Твори цього пе-
ріоду доводять, що після 
найтемнішої ночі настає 
ранок, що потрібно віри-
ти й робити те, що відве-
дено зробити у визначе-
ний Богом земний час. 

* * *
Юрій Миколайович Сафонов захистив кандидатську ди-

сертацію з давньої української літератури (тема роботи «Кон-
цепція духовності керівника держави в Літописі Самійла Ве-
личка»; це дослідження підтримав доктор філологічних наук 
Олекса Васильович Мишанич, видатний «давник», який зумів 
сформувати навколо себе окрему академічну школу й заклас-
ти традиції у вивченні давньої української літератури в Інсти-
туті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук 
України). У 2011 році він захищає докторську дисертацію на, 
здавалося б, дивовижну, як для колишнього філолога, тему 
«Регулювання розвитку вітчизняної сировинної бази текстиль-

В. В. Сафонова – мама та 
І. Г. Сафонова – дружина, 2013
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ної промисловості» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством. 

У кандидатській дисертації з давньої української літерату-
ри Юрій Сафонов, удаючись до філософських  міркувань, за-
значав, що в літописі Самійла Величка «авторські акценти зо-
середжуються на таких високодуховних рисах, як патріотизм 
і національна самовідданість, героїзм та егоїзм, рішучість і 
невпевненість; на другому плані постає в літописі представ-
ник козацької старшини, якому притаманні дисциплінованість 
і непокірність, воля, впевненість, ті ж героїзм та егоїзм, лю-
бов до Вітчизни…». У тій роботі було досліджено, що «духов-
ність героїв літопису залежить від ступеня усвідомлення себе 
людиною, свого соціального стану, належності до певної сім’ї, 
роду, нації; від ставлення до інтересів тих груп, до яких вони 
входять самі… Про силу духу людини-керівника свідчать жит-
тєва снага, глибоко усвідомлене ставлення до свого обов’язку, 
до праці, до природи та рід-
ної землі, як ознаки одержи-
мості, чутливості, уваж-
ності, натхненності». 

Можливо, концепт «ду-
ховності» для декого має за-
надто абстрактне уявлення. 
Безперечно, можна погоди-
тись, що саме слово «ду-
ховність» часто в устах про-
мовців постає позбавленим 
значення, а отже, у загаль-
ному медіадискурсі воно 
перетворилося на симулякр, 
за яким немає семантики. 
Проте для літературознав-
ця Юрія Сафонова концепт 
духовності є визначальним, 
це одна з підвалин люд- Крим, 2012
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ського буття, а тому духовність у представленому кандидат-
ському дослідженні вкладається в парадигму всієї екзистенції. 
Духовність – іманентна риса людської сутності, яка знаходить 
особливе відображення в аналізованому дослідником літопи-
сі. Самійло Величко конструює образ українських державців 
(І. Мазепи, Б. Хмельницького, П. Дорошенка та ін.), наділяючи 
їх особливими морально-етичними рисами. «Вчинки і дії ке-
рівників-героїв спрямовані на пізнання, розуміння, дотримання 
законів і на вміння оцінити їх і протистояти їм (у разі їх негу-
манності). Це сприяло вихованню почуттів оптимізму, власної 
гідності (Б. Хмельницький, І. Мазепа). Законодавча діяльність 
таких керівників відбивалася у найрізноманітніших державних 
документах: в універсалах, статтях, листах, постановах (Біло-
церківський і Переяславський універсали Б. Хмельницького та 
ін.). Крім того, герої-керівники турбуються, щоб усі ці докумен-
ти були для України вигідні і стали б добротворенням для наро-
ду», – підсумовує Ю. Сафонов.

Так сталося, що на науковому шляху Юрію Миколайовичу 
довелося відкривати для себе поліаспектний світ економічних 
процесів. Проте, здається, що світоглядні орієнтири, оприявле-
ні ще в кандидатській дисертації, аж ніяк не були відкинуті й 
забуті. Зрештою, філолог – це покликання на все життя. Філо-
лог-літературознавець – людина, яка вміє підмічати цікаві речі 
й звертати увагу на ті феномени, які в повсякденності прохо-
дять повз наше око. Гуманітаристика загалом працює в царині 
філософії, зокрема етики й моралі. І саме від цих ключових ца-
рин духу (в геґелівському розумінні) відштовхнувся дослідник 
на початку свого наукового шляху. 

Ю. Сафонов у дослідженні вже економічного характеру пе-
реймається тими проблеми, які призвели до слабкості України 
як потенційно перспективної держави на світовій геополітич-
ній мапі ХХІ століття. Ще в літературознавчій дисертації він 
зауважував, що «Самійло Величко підкреслює, що ставлення 
людини до матеріальних благ та цінностей впливає на форму-
вання навіть її моральності та духовності». Але якими є керма-
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ничі України нового часу? Якою постає їхня духовність? І як 
цей феномен духовності позначається на економічному розвит-
ку української держави, яка, маючи величезні географічні ре-
сурси та працелюбних людей, чомусь усе ніяк не може розв’я-
зати багатьох нагальних проблем, від яких залежить добробут 
українських громадян? Засновки до постановки проблеми, як 
на мене, ще у філологічному дослідженні Юрія Сафонова: «Ан-
тидуховна людина не вибирає засобів для досягнення своїх ці-
лей, не задумується про високе й низьке, красиве й потворне… 
Верховна влада в державі, постійно наголошує літописець, по-
винна належати передовсім людині одухотвореній, досвідче-
ній, мудрій і далекоглядній, адже така влада – основна запорука 
добротворення».

Докторське дослідження з економіки переконливо показує, 
що Україна вже фактично втратила власну базу натуральної си-
ровини для текстильної промисловості – виробництво волокон 
із льону, конопель – і повністю залежить від імпорту бавовни. 
«Серед завдань із удосконалення державного регулювання роз-
витку сировинного комплексу 
особливе місце має завдання з 
удосконалення інституційної 
системи регулювання комп-
лексу. Невідповідна новим 
ринковим умовам господарю-
вання інституційна система 
сировинного комплексу є при-
чиною слабкого його функ-
ціонування. В інституційно-
му середовищі сировинного 
комплексу чільне місце має 
належати кооперації, спеціалі-
зації, корпоратизації, інтегра-
ції, інфраструктурному посе-
редництву», – наголошує вже 
доктор економіки Юрій Сафо- Ізраїль, 2020
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нов у монографії «Формування механізму відродження сиро-
винного комплексу текстильної промисловості» (Одеса, 2011, 
с. 8). Крім того, до наукових досліджень Юрія Сафонова нале-
жать, зокрема, й такі: «Економіко-інтеграційні чинники галузі 
льонарства в Україні», «Напрями відродження сировинної бази 
текстильної промисловості України», «Стратегічні напрямки 
економічного розвитку вітчизняних переробних підприємств 
в умовах глобалізації», «Методи прийняття управлінських рі-
шень», «Стратегічне управління» тощо. 

Виникає запитання: як людина може одночасно профе-
сійно реалізовувати себе у філології, економіці і в царині ме-
неджменту освіти й управління? Така інтелектуальна амплітуда 
видається поверненням до «недиференційованого знання», яке 
було в основі епістемологічної парадигми ренесансної доби. 

Юрій Сафонов – людина ренесан-
сного інтелекту, для якого не існує 
непереборної прірви між, скажі-
мо, економічною та філологічною 
думкою. 

У класичному розумінні 
по-справжньому вихована лю-
дина повинна знати рідну мову 
і літературу, іноземні мови та 
мати уявлення про розвиток світу. 
Можливо, тому успіхи в дослі-
дженні літопису Самійла Велич-
ка, зокрема ще й у такому «держа-
вотворчому» аспекті, спонукали 
науковця з часом поринути у світ 
сучасного «економічного держа-
вотворення». Цей перехід від фі-
лології до економіки аж ніяк не є 
необґрунтованим, навпаки: люди-
на, яка дослідила окремий фраг-
мент української історії, прагне 

Поради Павличка Д. В. 
Сафонову Ю. М. «90 років 

журналу "Всесвіт"»,
2015
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реалізувати себе в сучасності, аби бути корисною своїй держа-
ві. Така людина мислить «голістично», концептуально-цілісно, 
для неї не існує «розривів» між теперішнім і минулим. 

Зрештою, що важливо, захистивши докторську дисерта-
цію з економіки, Юрій Сафонов не розірвав зв’язків із укра-
їнським літературознавцем, не дистанціювався від своїх колег, 
про що свідчить нещодавно опублікований посібник із давньої 
української літератури (Демченко С. А., Сафонов Ю. М. Дав-
ня українська література (X–XVIII століття) : практикум : навч. 
посіб. – Київ : Знання, 2013. – 231 с.). У навчальному посіб-
нику у хронологічній послідовності висвітлено найважливіші 
напрями розвитку літературного процесу в Україні від давнини 
до кінця ХVIII століття. Видання підготовлено з урахуванням 
праць сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців, які дослід-
жують історію розвитку української літератури. Особлива ува-
га приділена проблемним питанням та маловивченим сторін-
кам вітчизняної медієвістики.

Крім того, Юрій Сафонов – фахівець, наділений особли-
вою «професійною пасіонарністю». Пригадую, із якою відда-
ністю справі він допомагав організувати перший Міжнародний 
мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка, як підтримував проведення фінального 
етапу, над яким працювала дорога колега й учитель Людмила 
Іванівна Пясецька (тепер вона спостерігає за конкурсом уже з 
небесної Межі; Бог рано прикликав її до себе). 

Юрій Миколайович – не просто професійний управлінець, 
а насамперед «духовна людина», людина українського духу, яка 
переймається проблемами своєї землі. Перший диплом Юрія 
Сафонова – це диплом учителя української мови та літератури. 
І, на щастя, найкращі риси людини-педагога залишилися в ньо-
му й сьогодні. 

За метушливими ритмами сучасного життя Юрій Сафо-
нов залишається людиною, педагогом, творцем; рутина так і не 
змогла його поглинути й зробити заручником «сірих» обов’яз-
ків. Юрій Миколайович дивом знаходить час, аби писати –  
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підручники, посібники, ме-
тодичні рекомендації. Його 
працелюбності можна тіль-
ки по-доброму позаздрити, 
адже Юрій Сафонов – автор 
понад десяти монографій, 
навчально-методичних по-
сібників із грифом Мініс-
терства освіти і науки, по-
над двох сотень статей. 

Попри величезну любов 
до України, Ю. Сафонов – 
людина, яка прагне подо-
лати інтелектуальну прір-
ву між нашою державою 
та зовнішнім світом. А для 
цього організовує міжна-
родні наукові конференції, 
запрошує в Україну знаних 
фахівців. За останні кілька 

років Ю. Сафонов виступав із науковими доповідями на кон-
ференціях у США, Великій Британії, Греції, Мексиці, Польщі, 
Чехії, Словаччині, Латвії, Білорусі, брав участь у різних освіт-
ніх проектах у Франції, Німеччині та ін. Він побував біля ко-
лисок європейської й загалом світової цивілізації (Єрусалим,  
Афіни, Рим…).

Життєвий девіз Юрія Миколайовича – прожити, «як на-
лежить» (Л. Костенко), щоб випромінювати світло й дарувати 
знання, щоб об’єднувати інших і робити все можливе, аби по-
тім не картати себе за те, що чогось не зробив. 

Д. І. Дроздовський, 
кандидат філологічних наук, науковий працівник 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,
заслужений працівник культури України,

головний редактор журналу «Всесвіт»

м. Нью-Йорк, 2019
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. ЛЮДЯНІСТЬ.  
ДУХОВНІСТЬ

Яке велике задоволення – із щирою приємністю висловлю-
вати своє ставлення до колег. А ще більша радість, що є змога 
спілкування зі справжньою особистістю, якою є Юрій Микола-
йович Сафонов!

Наше знайомство відбулося 15 ро-
ків тому, це був захист дисертацій його 
«наукових дітей». Зустрічі, конферен-
ції, наради, конкурси, захисти … протя-
гом багатьох років були по всій Україні: 
Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Черні-
гів, Полтава … Це справжнє наукове 
свято – спілкуватись із таким Науков-
цем – опонентом, рецензентом, допові-
дачем, і взагалі – цікавим співрозмов-
ником, філософом, естетом, неймовір-
но працьовитою людиною, оптимістом 
по життю.

Коли ми говоримо про доктора наук, професора, насампе-
ред, потрібно зупинитись на його професійних надбаннях – сот-
ні публікацій, десятки захищених докторів і кандидатів наук, 
осередок підготовлених до сучасного мінливого життя магі-
стрів, спеціалістів, бакалаврів економічного та управлінського 
спрямування. Із гордістю і радістю дізнаюся про наступні схо-
динки успіху друга. 

Я знайома із багатьма його вихованцями – докторантами, 
аспірантами, і хочу підтвердити їхню віру та довіру до свого ке-
рівника – це надто важливо. Вони вірять і довіряють своєму нау-
ковому керівнику, тому що професіоналізм, фаховість, не тільки 
Доброчесність, а й наукова Чесність – це ті риси, які дозволили 
стати Юрію Миколайовичу справжнім Вчителем. Але недостат-
ньо сказати про нього тільки з професійної точки зору. Головне 
для мене і моїх колег – це Людяність Юрія Миколайовича. 

Професор Маркіна І. А.,  
м. Полтава, 2020



30

Він не тільки Вчитель для своїх учнів, але і Вихователь – 
для студентів, аспірантів, докторантів, колег, а особливо – своїх 
дітей. Із якою турботою, захопленням, любов’ю, світлом в очах 
Юрій Миколайович говорить про свою родину – дружину, до-
ньок, онука! І не тільки говорить, своїм життєвим прикладом, 
наснагою Він виховує їх. І діти його, дві чудові доньки – красу-
ні та розумнички – гідні Батька! Це гордість родини, втілення 
всіх чеснот.

Незважаючи на високі посади, звання, у нього завжди знай-
деться час поспілкуватися з колегами, поцікавитися родинними 
справами, успіхами на роботі. Чуйна, інтелігентна, тактовна 
людина, мужній та гоноровий чоловік, який щиро готовий до-
помогти!

Приємно, що жодні високі власні досягнення не знизили 
його людяності – Справжня Людина у всьому – роботі, родині, 
друзях. І коли пан Юрій приїздить до Полтави, де завжди є очі-
куваним гостем не тільки в професійному, але і бажаним – у на-

шому родинному колі, цікавим 
співрозмовником, щирим дру-
гом, веселою та завзятою лю-
диною. Навіть те, як Він обож-
нює свого домашнього песика, 
додає його рисам доброти!

Великою перевагою осо-
бистості Юрія Миколайовича 
є його духовність. Звичайно, 
вона має корені з його благо-
родного роду дідів-прадідів з 
Дніпропетровщини, що надали 
йому духу справжнього укра-
їнського козака – сміливого, 
щирого, чуйного, витримано-
го, стійкого у випробуваннях, 
захисника для слабких. Разом з 
тим, і самовиховання, самовдо-

Храм Різдва Христового, 
м. Вифлеєм, Палестина, 2020
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сконалення, потяг до світлого зробили його не тільки Людиною 
з великою душею, але й сильним духом. Для мене взагалі було 
приємно і святково дізнатися від Юрія Миколайовича, що він 
є частим гостем на Афоні та Святій Землі. Так, духовність до-
помагає бути йому справжнім хранителем родини – чоловіком, 
батьком, дідусем, оберегом для друзів, близьких та рідних! 

Я вдячна долі, що познайомила нас, уміла провести по про-
фесійній ниві, зробити не тільки колегами, але і друзями, пізна-
ти як Професіонала, Людину, Духовну Особистість – Сафонова 
Юрія Миколайовича! 

Із великою повагою, щирими почуттями вдячності за лю-
дяність у відносинах дозвольте від полтавських колег та нашої 
родини побажати Юрію Миколайовичу родючої життєвої долі, 
міцного козацького здоров’я, родинного затишку, достойних 
його духу перемог та БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ!

І. А. Маркіна, доктор економічних наук, професор, 
заслужений працівник науки і техніки України 

Афон, Греція, 2018
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ВІЧНІ ЦІННОСТІ:  
ДРУЖБА МІЖ ЧОЛОВІКОМ І ЖІНКОЮ

Зустріти жінці справжнього друга дуже складно.  
Не подругу, а саме друга. Хтось переконаний, що дружби  

між чоловіком і жінкою взагалі не буває.  
Але я знаю, що це не так! Оскільки така дружба у мене є!

Бог, природа, батьки щедро наділили Юрія Миколайови-
ча чеснотами і позитивними людськими якостями, які вираже-
но проявляються протягом всього життя. Серед них – талант, 
мудрість, виваженість, діловитість, новаторство, активність, 
порядність, щедрість, відданість, милосердя і, безперечно, лі-
дерство. Саме почуття лідера, засноване на притаманних Юрію 
Миколайовичу якостях, переважає в характері і значною мірою 
сформувало його як особистість.

При нашій першій зустрічі з Юрі-
єм Миколайовичем на одній з міжна-
родних конференцій у м. Євпаторія у 
мене склалося враження, що він уваж-
но приглядається до мене. Згодом наші 
взаємини стали ближчими, а потім і 
дружніми. Юрій Миколайович імпо-
нує мені, насамперед, як людина, яку 
природа наділила мудрістю і гуманним 
началом. Він приваблює співрозмовни-
ка уважністю і вмінням вислухати. До-
свідчений науковець і керівник Юрій 
Миколайович уміє тактовно вести 
справи, чим викликає повагу у колег. А 
ще йому властиві тонке почуття гумо-
ру і філософський погляд на життя.

Передусім Юрій Миколайович – дуже щира людина, яка 
не живе за подвійними стандартами. Для нього не існує людей 
більш важливих чи менш важливих, усі є однаково важливими, 

Перший проректор 
Львівського торго-

вельно-економічного 
університету, 

професор Барна М. Ю., 
2015
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незалежно від того, яку посаду обійма-
ють і на якому щаблі соціальної драби-
ни перебувають.

Моєму другу абсолютно не прита-
манна така риса, як снобізм, коли щодо 
підлеглих обирають одну поведінку, 
приміром, зверхню й зневажливу, а до 
вищих рангом – керівників і началь-
ства – іншу, улесливу та догідливу. У 
міру свого «просування по службі» 
він не поділяє людей за матеріальним, 
службовим чи будь-яким іншим стату-
сом, коли службовець часто (свідомо 

чи, навіть, підсвідомо) намагається виділитися якимось чином 
на тлі своїх колег. Юрій Миколайович однаково шанобливо ста-
вився і до авторитетних учених, і до високих посадовців, і, ска-
жімо, до охоронців. Спостерігаючи за суспільством загалом і за 
окремими індивідуумами зокрема, я щораз більше переконуюся 
в тому, якою рідкіс-
ною, можна сказати 
навіть унікальною, є 
ця риса мого колеги.

Юрій Микола-
йович ніколи не шу-
кає вигоди чи зиску 
для себе, намагаю-
чись завести знайом-
ство з впливовими і 
«потрібними» осо-
бами. Для нього най-
більшою цінністю є 
людина – з усіма її 
«плюсами» і «міну-
сами», без потреби 
будь-якого її коригу-

Професор Барна М. Ю., 
м. Одеса, 2020

Професор Виноградова О. В., професор 
Сафонов Ю. М., доцент Сафонова І. Г., 

2017
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вання, у чому я неодноразово переконуюся за довгі роки спів-
праці й товаришування з ним.

Ще одне, що виокремлює Юрія Миколайовича з-поміж ін-
ших – його розкутість. Він абсолютно позбавлений будь-яких 
комплексів, поводиться щиро і безпосередньо, він позитив-
ний, відкритий, товариський, не заангажований. Поряд із ним 
усі почуваються просто й легко, немов були знайомі вічність. 
У будь-якому товаристві він одразу стає душею, до нього всі 
тягнуться, з ним є бажання дружити.

Не можу не згадати ще такі риси характеру, як безкорисли-
вість і доброта, яку помічають всі, хто спілкується з паном Юрі-
єм. Він готовий допомогти будь-кому, хто цього потребує. Якби 
мого друга запитали, чи вигідно це для нього, він спочатку 

щиро здивувався б, а потім 
так само щиро обурився б. 
Ніколи не шукав і не шукає 
бодай якоїсь вигоди, це су-
перечить його натурі.

Я не можу пригада-
ти жодного випадку, коли 
б він під впливом тих чи 
інших обставин схитру-
вав, покривив душею чи 
скоїв щось неправедне. Це 
просто неприпустимо для 
його менталітету. Багато 
хто нині вважає, що до-
брота і чесність – ознака 
слабкості. Юрій Микола-
йович такої думки катего-
рично не поділяє, адже він 
є природженим інтеліген-
том, для якого ці моральні 
категорії – ознака честі та  
гідності.

Із професором Барною М. Ю.,  
2017
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Особливо трепетно Юрій Миколайович ставиться до нас, 
жінок, яких він дуже поважає і шанує. Жодна жінка, ні та, яка 
працює з паном Юрієм, ні та, з ким він товаришує, не позбав-
лена його уваги, толерантного ставлення. Кожна жінка відчуває 
себе поряд із ним неперевершеною та особливою.

Юрій Миколайович є чудовим сім’янином, вірним чоло-
віком для своєї дружини, дбайливим батьком для доньок і ла-
гідним дідусем для онука. Він є оберегом, стрижнем і опорою 
своєї великої родини.

Дружба з цією чудовою людиною впродовж багатьох років 
дуже глибинна і важлива для мене. Нас багато що поєднує, і 
насамперед – спільне світобачення, уподобання, відданість тра-
диціям. Подумки звіряю свої вчинки і поведінку з його оцінкою 
та часто питаю у нього поради в складних ситуаціях.

Дякую Вам, Юрію Миколайовичу, що Ви є у моєму житті!
М. Ю. Барна,  

доктор економічних наук, професор,  
перший проректор Львівського  

торговельно-економічного університету

СПРАВЖНІЙ ВЧЕНИЙ ЗАВЖДИ БУДЕ  
ПРОСТО ЛЮДИНОЮ, І ЛЮДСТВО  
З ПОВАГОЮ ВКЛОНИТЬСЯ ЙОМУ

(О. І. Герцен)

Доля подарувала мені щастя зустріти на життєвому шляху 
дуже багатьох розумних і талановитих, добрих і щирих, найви-
щого рівня порядності й надзвичайно унікальних людей. Але 
особливе місце серед них посідає мій Шановний друг, настав-
ник, професор Сафонов Юрій Миколайович, який, без пере-
більшення, багато в чому вплинув на формування мого світо-
гляду й подальшу життєву дорогу.
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Моє перше знайомство з 
Юрієм Миколайовичем відбу-
лося заочно. Це було, коли я 
тільки-тільки розпочала свої 
наукові розвідки. До моїх рук 
потрапила видана у 1995 році 
стаття «Деякі аспекти духо-
вності людини в Літописі Ве-
личка», опублікована у збір-
нику наукових праць «Культу-
ра – духовність – мистецтво». 
Цікаві результати, ясність та 
доступність викладення, вито-
нчена літературна мова викли-
кали моє захоплення. Уява ма-
лювала розважливо-серйозну 
літню людину. 

Наше знайомство відбуло-
ся на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Класичного приватного університету в м. Запоріж-
жі на початку вересня 2015 року. Я щаслива людина, бо саме 
таку зустріч не пропустила.

Я познайомилася з молодим, енергійним, веселим, імпо-
зантним чоловіком, якому личили як цивільні костюми, так і 
спортивна форма; який міг як легко підхопити чийсь жарт, так і 
швидко перейти на серйозний тон при обговоренні службового 
питання.

У подальшому наші зустрічі стали частішими, а років че-
рез три-чотири Юрій Миколайович став для мене справжнім 
другом, якому можна відкрити всі таємниці та знайти відгук і 
добру пораду.

Щоденне спілкування та праця з Юрієм Миколайовичем 
відкрили цього видатного вченого як надзвичайно чуйну і ви-
ховану Людину із енциклопедичним світоглядом, який також 
цінує і мистецтво.

Професор Гальцова О. Л., 
професор Сафонов Ю. М., 
професор Маргасова В. Г., 

м. Запоріжжя, 2020  
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Складно знайти знайому людину, байдужу до постаті Юрія 
Миколайовича. Його шанують колеги, люблять жінки, обожню-
ють діти й онуки. Співбесідники професора відчувають якесь 
внутрішнє випромінювання і неминуче потрапляють під владу 
його чарівності. Особливе місце в житті Юрія Миколайовича 
займає любов і повага до своєї родини. І це також приклад для 
молодого покоління.

Юрій Миколайович як вчений і як людина – це приклад ве-
ликого життєлюба і оптиміста. Він залюбки ділиться з учнями 
своїми знаннями. Загалом же, як мені здається, йому здебіль-
шого притаманні легкість, невимушений характер і навіть задо-
волення від пошуку нового. Професор – людина глибоких мо-
ральних принципів, дивовижної духовної організації, шляхетна 
i порядна, вимоглива i людяна. Із роками Юрій Миколайович, 
зумів зберегти i примножити безцінний дар – юнацький запал, 
вміння кожний день зустрічати, 
як дарунок долi, горiти у всiх 
справах та починаннях.

Мабуть, однією з основних 
рис Юрія Миколайовича як на-
уковця є його ентузіазм і захо-
пленість, із якими він працює. 
Він цілком і повністю віддається 
служінню науці. Завдяки необме-
женому дослідницькому азарту 
вчений створює навколо особли-
ву атмосферу наукового пошуку. 
Звичайно, працювати в такій об-
становці досить важко, але разом 
з тим неймовірно цікаво, оскіль-
ки високий емоційний фон надає 
додаткової мотивації, що в нових 
умовах падіння престижу науки 
є дуже важливим. Причина фе-
номенального таланту шановно-

Професор Маргасова В. Г., 
професор Сафонов Ю. М.,  

м. Одеса, 2020
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го Юрія Миколайовича 
полягає у його ставленні 
до власної професійної 
діяльності. Володіючи 
істинно фундаменталь-
ними знаннями у галузях 
філології, економічної 
теорії та  управління на-
ціональною економікою, 
він повсякчасно попов-
нює свій науковий багаж 
за рахунок знайомства 
зі здобутками сучасної 

наукової думки, новітніми теоретичними досягненнями зару-
біжних вчених. Завжди перебуває в курсі нових наукових та за-
конодавчих подій, тенденцій і публікацій. Завдяки цьому йому 
вдається по-новому подивитися на, здавалося б, вирішені те-
оретико-прикладні питання, знайти інші ракурси висвітлення 
наукової проблеми, пробудити азарт дослідника у своїх учнях 
та колегах. 

Професор завжди викликає дружнє ставлення, інтерес і 
прихильність. Яскравими рисами його характеру, які імпону-
ють будь-кому, хто має честь бути знайомим з Юрієм Мико-
лайовичем, є доброзичливість, працелюбність, цілеспрямова-
ність, небайдужість до людей і повага до колег, захопленість 
дослідницьким пошуком, шанування вчителів та сімейних тра-
дицій тощо.

Серед широкої економічної громадськості ім’я Сафоно-
ва Юрія Миколайовича асоціюється, перш за все, з образом 
справжнього вченого, людини, відданої високим ідеалам науки. 
Він зробив неоціненний внесок у становлення і розвиток Ки-
ївського національного економічного університету імені Вади-
ма Гетьмана, у якому і сам виріс та сформувався як науковець.  
Юрій Миколайович любить перечитувати, як він говорить, 
«стариків», часто посилатися на них у своїх публічних висту-

Професор Захарін С. В., професор 
Маргасова В. Г., професор  

Сафонов Ю. М., м. Київ, 2020
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пах і лекціях, вчить і молоде покоління, що негоже їх забувати, 
бо, як відомо, все нове – це багато в чому добре забуте старе. 

Юрій Миколайович чудовий майстре слова, ґрунтовно знає 
і любить мову. Всі навчаються у нього не тільки ораторському 
мистецтву, але й умінню грамотно викладати свої думки.

Життя кожної людини визначається власною долею, гарту-
ється щоденною копіткою працею, пізнається плодами добрих 
учинків, освячується любов’ю i Божою благодаттю, котра під-
тримує незгасне полум’я людської сутності. 

Життєвий шлях та здобутки Юрія Миколайовича унікаль-
ні. Кількість справ, якими займається видатний учений і ке-
рівник, є такою великою, що їх вистачило б на декілька жит-
тів. Це – його внесок у 
розвиток Інституту мо-
дернізації змісту освіти 
МОН України, підго-
товку висококваліфіко-
ваних науково-педаго-
гічних кадрів для КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана та 
інших ЗВО, в оновлен-
ні усієї системи освіти 
України, в удосконален-
ні її змісту, покращенні 
наукової організації та 
методичного забезпе-
чення навчального про-
цесу, розширенні пере-
дових методів навчання, 
поглибленні інтеграції 
освіти, науки та еконо-
мічної практики, у під-
готовку науково-педа-
гогічних кадрів вищої 
кваліфікації.

Професор Масленніков Є. І.,  
професор Маргасова В. Г., професор  

Барна М. Ю., професор 
Сафонов Ю. М., м. Одеса, 2020
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Протягом багатьох років Юрій Миколайович успішно пра-
цює на керівних посадах у сфері вищої освіти, виховуючи нове 
покоління студентства, викладачів та науковців, економістів, 
фахівців для розвитку країни. Завдяки його організаторським 
здібностям, творчій та цілеспрямованій діяльності започаткова-
но власну наукову школу з актуальних проблем розвитку еконо-
мічної системи та її впливу на конкурентоспроможність країни. 
Вихованці та послідовники наукової школи Сафонова Ю. М. – 
доктори та кандидати економічних наук, професори, доценти, 
спеціалісти, якi працюють у провідних наукових установах та 
вищих навчальних закладах, органах державного управлiння.

Громадська та наукова діяльність Юрія Миколайовича від-
значена високими державними нагородами. Його досвід, знан-
ня i творчий потенціал, енергія та цілеспрямованість затребу-
ванi у справi створення умов для подальшого відновлення та 
розвитку освіти й економіки України.

Життєвий шлях Юрія Миколайовича – приклад віддано-
го служіння Батьківщині, справi становлення i розвитку укра-
їнської державностi, вітчизняної вищої освіти та економічної 
науки. Ви належите до плеяди науковцiв-професiоналiв нової 
формації, якi здійснюють реформування економічної системи 
країни, вищої школи, спираючись на глибокi знання, широку 
ерудицію, фаховi здібності та міжнародний досвід.

Сьогодні я з гордістю можу сказати, що все моє наукове 
і повсякденне життя овіяне турботою мого друга – Сафонова 
Юрія Миколайовича. Його енциклопедичні знання завжди слу-
гують надійним фундаментом і прикладом для мого інтелекту-
ального розвитку.

Шановний мій друже, щиро бажаю подальших творчих i 
професійних здобутків, здійснення запланованих проєктів, міц-
ного здоров’я, людського щастя, добра та благополуччя, усіля-
ких гараздiв всій Вашiй родинi!

Із повагою В. Г. Маргасова,
проректор з наукової роботи

Національного університету «Чернігівська політехніка»
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EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS

Народження людини. Містика і буден-
ність одночасно. Унікальний код, що фор-
мується із безлічі складових: дата наро-
дження, час, місце, стать, надане ім’я, роди-
на, релігія, національність тощо. 12 травня 
1971 року Всесвітом було сформовано уні-
кальний код для Юрія Миколайовича Са-
фонова. Спробуємо розшифрувати? 

Вчений
Ми познайомились завдяки науковій 

діяльності. Опонували разом докторську 
дисертацію майже 10 років тому. Для моло-
дого доктора наук кожен науковий захід – 

шанс заявити про себе. І уявіть собі мій подив, коли при першо-
му ж знайомстві людина, визнана науковою спільнотою, одра-
зу пише в авторефераті 
номер свого мобільного 
телефону. Виважений, 
інтелігентний, об’єктив-
ний, вимогливий перш за 
все до себе. І в той же час 
стильний і доброзичли-
вий. Таким запам’ятався 
мені Юрій Миколайович 
при першій зустрічі. І 
це при тому, що вже 10 
років тому він був авто-
ром чисельних наукових 
праць, присвячених різ-
ним проблемам розвитку 
національної економіки, 
стажувався у провідних 
закладах вищої освіти 

Студент-
першокурсник, 

1988

Наукове коло,  
м. Запоріжжя, 2017
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в різних країнах світу, керував підготовкою аспірантів і док-
торантів тощо. Він яскравий приклад того, що вчений – це не 
професія. Вчений – це покликання.  

Чоловік, батько, дідусь
Не дивлячись на фанатичну відданість науковій роботі, на 

працю в неробочий час та вихідні дні, все ж є для Юрія Мико-
лайовича особливе місце Сили, важливіше якого не може бути 
нічого. Це – родина. І в цьому теж схожість наших натур. Він – 
чоловік в оточенні багатьох жінок: дружина, доньки, сестри. 
Мабуть, це особливість унікального коду українців – особли-
ве ставлення до родини. Достатньо подивитись, як змінюється 

погляд, як змінюються 
інтонації голосу, коли 
мова йде про родину. 
Це вже не принципо-
вий вчений, готовий 
захищати свою нау-
кову позицію. Це – 
мужній, сильний, тур-
ботливий, люблячий 
чоловік, брат і батько. 
І цей чоловік набув 
свого чоловічого про-

довження у новому члені родини. Онук! Скільки щастя в цьому 
слові! Скільки гордості і радості! І от виявляється, що з’яви-
лась у світі людина, яка одним своїм поглядом змушує Юрія 
Миколайовича буквально танути у почуттях.  

Джентльмен і душа компанії
Без цієї складової неможливо розшифрувати унікальний код 

справжнього чоловіка. А у випадку з Юрієм Миколайовичем все 
ускладнюється, адже маємо визнати, що він – улюбленець жінок. 
Що ж у поведінці цього чоловіка їх підкорює? На це питання 
немає однозначної відповіді. Це і шанобливе ставлення, і мело-
дійна мова, і бездоганний смак у всьому, і багато іншого. 

Родина, вересень, 2020
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Але думаю, що 
мені-таки вдалося 
розшифрувати цю 
частину коду. Жінок 
підкорює харизма. 
А це означає, що 
можна навчитись 
правилам етике-
ту, але з харизмою 
треба народитись. І 
слід віддати належ-
не силі волі Юрія Миколайовича. Не кожен чоловік холодно-
кровно витримає таку увагу з боку протилежної статі (а серед 
цих жінок є і молоді студентки, і справжні світські левиці) і 
буде протягом багатьох років щодня із щасливою посмішкою 
повертатись до тієї єдиної, коханої. До своєї Ірини.

Керівник
Керівник – найбільш невдячна робота у світі. Усі ми пам’я-

таємо ще з відомої казки, що найскладнішим випробуванням 
є випробування «мідними трубами». А коли мова йде про ке-

рівництво на рівні галузі чи 
сфери, то все ускладнюється в 
рази. Я зараз не кажу про ти-
тули і звання. Їх у Юрія Ми-
колайовича багато. Можна 
відвідати багато тренінгів, на 
яких вам розкажуть про риси 
характеру керівника, його 
завдання тощо. Але для мене є 
дві принципові риси, які поєд-
нуються у Юрія Миколайови-
ча. Перша риса – розум. Якщо 
цей текст читатиме хтось із 
наших колег чи знайомих, то 
всі вони знають важкість мого 

Зустріч колег-одногрупників, 2019

Із колегами, 2019 



44

характеру. Ну не можу я підпорядковуватись дурням! І нарешті 
пощастило. Мій керівник – РОЗУМНИЙ. Може хтось сприйме 
це за каприз, але для мене це принципово. 

Друга риса – вміння радіти успіхам підлеглих. Мій скром-
ний досвід роботи на різних посадах свідчить про те, що це уні-
кальна риса для керівника. Такі керівники – стратеги. Вони мо-
жуть зазирнути у майбутнє і з впевненістю зробити позитивний 
прогноз. І як же заспокоює ця його фраза: «Все буде добре!».

Друг
Найважливіше у друзях для 

мене – готовність зрозуміти. Юрій 
Миколайович не питає, що саме 
трапилось, чим треба ризикувати, 
щоб допомогти, як підтримати. Він 
просто розуміє і робить. Одразу. 
Без нагадувань. Без сумнівів. 

Саме завдяки його підтримці 
змінилось моє життя. Саме завдя-
ки йому я живу і працюю в серці 
України. Хоча інша людина такого 
рівня могла б подумати: «А навіщо мені поруч молодий доктор 
наук? А раптом ця людина у майбутньому складе якусь кон-
куренцію?». Але такі думки не про Юрія Миколайовича, адже 
він – ДРУГ. І це слід цінувати. Дружба – це і є основа епіграфу.

Замість епілогу
Звичайно, ще багато можна сказати. Але ж – не буду его-

їстично користуватись наданою нагодою і забирати місце в ін-
ших бажаючих привітати. Будуть і наступні ювілеї, наступні 
віхи для розшифрування унікального коду.

Звичайно, 10 років нашого дружнього спілкування з одного 
боку дають можливість зрозуміти один одного, а з іншого – ці 
роки дозволяють із впевненістю говорити про те, що ми обидва 
стали частиною унікального коду один одного. І я цим пишаюсь.

Із повагою К. С. Шапошников,  
доктор економічних наук, професор

Професор Сафонов Ю. М., 
професор  

Шапошников К. С., 2019
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СЕРЦЕ ВІДДАЮ ЛЮДЯМ  
АБО З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ

У своєму житті ми часто зустрічаємося з різними людь-
ми. Дехто проходить, не зачепивши нашої душі, дехто обпалює 
крила і здається, що меркне увесь світ, а деяким вдається запа-
лити вогник надії, натхнення, доброти, який не згасає ніколи. 
Саме такою Людиною в моєму житті є Юрій Миколайович.

Моє перше знайомство із Юрі-
єм Миколайовичем було саме в ін-
ституті, у 2015 році. Зайшовши у 
його кабінет, я побачила красивого 
і серйозного, на перший погляд, чо-
ловіка, але вже після нашого спілку-
вання зрозуміла, скільки душевного 
тепла, доброти, розуму та нових ідей 
зібрано у цій Людині. 

Є багато різних цікавих людей, 
які досягли у житті чимало, які є 
прикладом того, як втілювати в жит-
тя свої мрії, творити для людей прекрасне, бути гідною люди-
ною. Ці слова я відверто можу говорити про Шановного Юрія 
Миколайовича.

Професійні якості Юрія Миколайовича тісно переплітають-
ся з повсякденними життєвими цінностями. Простота у спіл-
куванні, людяність, делікатність, стриманість, толерантність, 
скромність віддзеркалює загальну та особистісну культуру. 

Юрій Миколайович – галантний чоловік, естет, ставний, 
жвавий, креативний, завжди ідеально і модно одягнений, із 
привітною посмішкою на обличчі. Він – взірець порядності та 
бездоганності у роботі, у ньому дивовижно переплетені серйоз-
ність і почуття гумору, вимогливість до себе та колег і тонке 
відчуття прекрасного. 

Мені подобаються у Юрія Миколайовича такі риси як чес-
ність і справедливість, професіоналізм і відповідальність. Він 

Бережна Т. І.
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завжди у пошуку нового, цікавого, сучасного, креативного. 
Він – Людина слова і діла, він із тих, для яких відповідальність 
завжди на першому місці.

Саме про та-
ких людей А. Ейн-
штейн сказав: «Праг-
ніть бути не просто 
успішною людиною, а 
цінною». 

Які ж секрети 
використовує Юрій 
Миколайович у своїй 
професійній діяльно-
сті? На мою думку, 
один із найголовні-
ших – уміння долати 
труднощі повсякден-
ного буття, наповню-
ючи його вищими глибинними смислами та цінностями, він 
вміє використовувати власний потенціал для досягнення по-
ставленої мети, любить свою роботу і, головне, любить людей.

Юрій Миколайович чудово вміє комунікувати із колегами 
та заряджати їх своєю фантастичною енергетикою. Його неви-
дима аура – це постійний позитив.

Про свою сім’ю і 
родину Юрій Микола-
йович завжди розпові-
дає з любов’ю і горді-
стю, радіє успіхам до-
ньок та першим словам 
свого улюбленого внуч-
ка. Із теплом і ніжністю 
згадує шкільних друзів, 
студентів, колег по уні-
верситету.

Із колегами деканату Міжнародної 
економіки і права Криворізького 

економічного інституту Київського 
національного економічного університету, 

2005

Гопак згуртовує, 2004
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Я вдячна долі, що мені пощастило зустріти у своєму житті 
таку шляхетну і світлу Людину як Юрій Миколайович. Це про 
таких людей сказала Ліна Костенко: «Віддай людині крихітку 
себе. За це душа наповнюється світлом».

Юрій Миколайович – вірний друг, прекрасний син, дбай-
ливий чоловік, тато, а ще турботливий дідусь. 

Шановний Юрію Миколайовичу, я Вас вітаю із першим 
Ювілеєм! Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, оптиміз-
му та наснаги для реалізації планів і задумів, а добре здоров’я 
та гарний настрій сприятимуть подальшій успішній праці!

Земних Вам щедрот та прихильності долі, розуміння і під-
тримки з боку рідних, друзів та колег! Хай доля збагачує Вас 
життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю! А у Ва-
шій родині завжди панує тепло, радість та затишок, віра, надія 
і людська повага.

Із повагою Т. І. Бережна,  
кандидат педагогічних наук,  

вчений секретар ДНУ «ІМЗО» 

«У ЩАСТЯ ЛЮДСЬКОГО ДВА РІВНИХ  
Є КРИЛА…»

Ювілей у житті людини – особлива подія, яка мережить 
долю на вже здобуте й те, що в планах. Це час прекрасної наго-
ди оцінити досягнуте, накреслити перспективи. Це свято в колі 
друзів та однодумців, коли можна почути щирі слова привітань 
і побажань. 

Частина життя залишилася за плечима – десятиліття, на-
повнені знаковими подіями, виснажливою працею, уквітчані 
значними професійними та науковими здобутками, роки звитяг, 
перемог і звершень. «Це зветься досвід, витримка і гарт», – 
писала Ліна Костенко. Саме такими віхами позначений ювілей 
Юрія Миколайовича Сафонова – відомого в країні освітянина, 
доктора економічних наук, професора, заступника директора 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», а ще – Почесного 
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члена Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єд-
нань викладачів української філології закладів фахової перед-
вищої освіти та провідних фахівців галузі. 

Безсумнівно, неможливо переоцінити освітній україноцен-
тризм Юрія Сафонова, що ґрунтується на пріоритеті культур-
но-історичних цінностей нашого народу, його традицій, духо-
вності, культури, мови.

Кандидат філологічних наук зі спеціальності «Українська 
мова»,  Юрій Миколайович добре знає переваги й сучасні ви-
клики в організації освітнього процесу філологами, які нині 
виформовують імідж фахової передвищої освіти в Україні та 
світі. Він завше перебуває в епіцентрі наукових і навчально-ме-
тодичних подій: на всеукраїнських нарадах, конференціях, 
предметних олімпіадах посадовець високого рангу об’єднує 
аудиторію не лише своїм влучним словом, а й діловими порада-
ми, дружньою підтримкою всіх добрих починань, скерованих 
на підвищення якості викладання навчальних дисциплін гума-
нітарного профілю.

Юрій Сафонов – доктор економічних наук, професор – має 
Божий дар успішного та енергійного керівника: передбачити 
результати «сродної праці», зібрати у свою команду вірних со-
ратників на ниві добротворчості – керівників відповідних дер-
жавних установ, науковців, педагогів, аспірантів і докторантів.

Викладачі закладів фахової передвищої освіти України 
особливо цінують його багаторічну увагу до діяльності Всеу-
країнської спілки голів обласних методичних об’єднань викла-
дачів української філології закладів фахової передвищої освіти 
та провідних фахівців галузі. Обшир виконаної Юрієм Микола-
йовичем роботи вражає: голова (співголова) Всеукраїнського 
оргкомітету ІІІ (заключного) етапу VІІІ та ІХ Всеукраїнських 
олімпіад з української мови серед студентів ЗВО, що здій-
снюють підготовку молодшого спеціаліста (2018  р., 2019  р., 
2020  р.); координатор й активний учасник секційного засідан-
ня «Дистанційне навчання: досягнення та проблеми»  в межах 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграція 
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особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної 
освіти» (2020 р.), Всеукраїнської онлайн-наради «Проблеми 
оптимізації процесу компетентнісно зорієнтованого навчання 
за умов упровадження інноваційних методик його реалізації 
в закладах фахової передвищої  освіти» (2020 р.), Всеукраїн-
ської науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему ком-
петентнісної освіти» (2021 р.) тощо. За його потужної підтрим-
ки і сприяння укладено загальнонаціональні навчальні програ-
ми «Українська література» та «Українська мова» для закладів 
освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на 
основі базової загальної середньої освіти (2018 р.). Звісно, це 
далеко не повний перелік наукових і освітніх заходів, до орга-
нізації й проведення яких долучився вельмишанований Юві-
ляр – завжди об’єктивний, сумлінний у найдрібніших деталях 
фахової діяльності. Його енциклопедичні знання сконцентро-
вано на сучасних вимогах часу – особистісно зорієнтованих 
підходах у системі компетентнісної освіти, їх оптимізації  
та інтеграції.
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Активна громадянська позиція, фахова небайдужість, про-
фесійна компетентність, зацікавленість у якості та результа-
тивності роботи, глибоке проникнення в суть проблем Спілки, 
надзвичайна інтелектуальна й творча енергія принесли Юрію 
Сафонову заслужений авторитет, пошану й визнання спілчан – 
представників усіх регіонів України. 

Високоповажаний Юрію Миколайовичу!
Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єд-

нань викладачів української філології закладів фахової перед-
вищої освіти та провідних фахівців галузі до вітального хору 
на честь Вашого славного ювілею радо долучає свій щирий го-
лос. Віншуючи Вас, успішного та енергійного керівника, тала-
новитого організатора науки, європейського професора, завжди 
цікавого для нас своїми творчими задумами, планами, ідеями, 
ми з цілого серця зичимо Вам нових професійних звершень, 
вагомих життєвих досягнень, здійснення всього накресленого! 
Переконані: наша співпраця ще не раз буде увінчана рясними 
успіхами у важливій державній справі – українській освіті.

З роси і води Вам!
Т. М. Антонюк, 

голова Всеукраїнської спілки обласних (міських)  
методичних об’єднань викладачів української філології  

закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, 
заслужений працівник освіти, викладач-методист, викладач україн-

ської філології ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»
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ВДЯЧНІ УЧНІ:  
«А посіяні зерна в добру землю, – це ті, що 

слухають слово й приймають, – і родять 
утридцятеро у шістдесят і в сто разів»  

(Євангелія від Святого Марка, 4:3-20)

ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ У НАУЦІ:  
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

Моєму вчителю 
Юрію Миколайовичу Сафонову  

присвячується…

Учителями пусть будут самые лучшие из людей, 
выдающиеся своей нравственностью, –  

вот наиболее действенное замечательное средство к тому,  
чтобы подвергнуть учеников на самую честную жизнь. 

Я. А. Коменский  

Незважаючи на наш вік, стать, соціальний статус та роль 
у суспільстві, на нашу особистість істотно впливає постать на-
шого вчителя. Ми є продовженням наших вчителів, їх думок, 
ідей та цінностей. А, отже, особистість вчителя має різнобіч-
ний соціально-філософський контекст, про який я собі дозволю 
поміркувати в цих роздумах.

Особистість вчителя – це результат його творчих пошуків 
та досвіду, професійного спілкування, рефлексії та саморефлек-
сії, аналізу своїх досягнень і досягнень своїх учнів та однодум-
ців, а отже – це складний тернистий шлях пошуку себе та свого 
покликання. 

Видатний педагог та філософ С. І. Гессен ще напочат-
ку ХХ століття визначив сутність навчання, його природу та 
цілі: «... завданням будь-якого навчання є долучення людини 
до культурних цінностей науки, мистецтва, моралі тощо». Ця 
філософська думка ставить на чолі особистості вчителя його 
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активні лідерські починання, творчі та емпатичні характери-
стики, моральні установки. Усе це формує тріаду: особистісний 
потенціал вчителя, його наукову та 
педагогічну діяльність і його кому-
нікативні здібності, що виражають-
ся через педагогічне та психологіч-
не спілкування зі своїми науковими 
учнями та послідовниками. Вони є 
основними чинниками успішності 
особистості – виступають і у яко-
сті передумов, і у якості результату 
його особистісного та професійного 
розвитку, і у якості передумов для 
розвитку його учнів. 

Сучасне суспільство часто до 
особистості вчителя висуває низку 
вимог, які здебільшого виступають у якості жорстких імператив. 
Для того, щоб бути успішним науковим лідером та відповіда-
ти сучасним викликам та вимогам, вчитель має бути одночасно 

ідейним натхненником, вихо-
вателем, критиком і організато-
ром – зважаючи на складність та 
неординарність своїх наукових 
учнів. Вочевидь, це є результа-
том цілеспрямованого форму-
вання особистості як носія твор-
чих, наукових та професійних 
ідей, як мультидисциплінарного 
фахівця зі своїми етичними мір-
куваннями, свободами та від-
повідальністю, як філософа та 
шукача нових ідей та концепцій. 

Проте складним є і завдан-
ня вчителя. Щодо цього наведу 
притчу:

Захист дисертації  
Борщ В. І., 2020

У родинному колі, 2020



53

«Одного дня учні запитали у свого Вчителя, яке його осно-
вне завдання. Мудрець, посміхнувшись, сказав: «Завтра ви ді-
знаєтеся про це». 

Наступного дня учні збиралися провести деякий час біля 
підніжжя гори, яку місцеві жителі називали Безсмертною Го-
рою. Рано-вранці, учні зібрали речі, які могли стати їм у наго-
ді в дорозі, і разом вирушили до підніжжя Безсмертної Гори, 
у якого раніше їм не доводилося бувати. До обіду, втомлені і 
зголоднілі, вони дісталися до мальовничого пагорба і, зупинив-
шись на привал, вирішили пообідати рисом і солоними овоча-
ми, які захопив із собою Учитель. Слід зауважити, що овочі 
мудрець посолив вельми щедро, а тому через якийсь час учням 
захотілося пити. Але, як навмисне, виявилося, що вся вода, яку 
вони захопили з собою, вже закінчилася. Тоді учні піднялися і 
стали оглядати околицю в пошуках прісного джерела. Тільки 
Вчитель не піднімався зі свого місця і не брав участі в пошуках. 
У результаті, так і не знайшовши джерела води, учні вирішили 
повернутися назад, але тут мудрець піднявся і, підійшовши до 
них, сказав: «Джерело, яке ви шукаєте, знаходиться за тим 
пагорбом». Учні радісно поспі-
шили туди, знайшли джерело і, 
вгамувавши спрагу, повернулися 
до Вчителя, принісши і для нього 
води. Проте Вчитель відмовився 
від води, показуючи на посудину, 
що стояла біля його ніг і яка була 
практично повною. 

– Учителю, але чому ти не 
дав нам відразу напитися, якщо 
у тебе була вода? – здивувалися 
учні. 

– Я виконував свою робо-
ту, – відповів мудрець, – спочат-
ку я пробудив у вас спрагу, яка 
змусила вас зайнятися пошука-

Конференція із системної 
динаміки,  

м. Альбукерке, США, 2019
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ми джерела, так само, як я пробуджую у вас жагу до знань. 
Потім, коли ви зневірилися, я показав вам, у якій стороні зна-
ходиться джерело, тим самим, підтримавши вас. Ну а, взявши 
з собою побільше води, я подав вам приклад того, що бажане 
може бути зовсім поруч, варто лише подбати про це завчасно, 
не дозволяючи тим самим випадковості або забудькуватості 
впливати на ваші плани.

– Значить, головне завдання Вчителя в тому, щоб про-
буджувати жагу, підтримувати і подавати правильний при-
клад? – запитали учні. 

– Ні, – сказав Учитель, – головне завдання Вчителя – ви-
ховати в учня людяність і доброту, – він посміхнувся і продо-
вжив, – і принесена вами для мене вода підказує мені, що своє 
головне завдання я поки що виконую правильно».

Ось саме складність завдання вчителя – сформувати бажан-
ня вдосконалюватися, допомогти своєму учню розвиватися не 
лише як науковець, дослідник, професіонал, а й особистість та 
людина – потребує всіх тих якостей, про які я згадувала раніше. 

Сьогодні існує суспільна думка про професіоналізм осо-
бистості, який трактується як компетентність та педагогіч-

на майстерність, що формують 
ефективність та успішність вчи-
теля. З іншого боку, я хотіла би 
проаналізувати професіоналізм 
особистості в термінах акмеоло-
гії – розвитку професіонала та 
досягнення особистісних, про-
фесійних та педагогічних вер-
шин. Саме з цієї позиції професі-
оналізм особистості вчителя – це 
зростання, становлення індиві-
дуальних якостей та здатностей, 
професійних знань та вмінь, а 
найголовніше – якісне перетво-
рення особистістю вчителя свого м. Нью-Йорк, 2019
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внутрішнього світу, що призводить 
до змін у середовищі, та у людей, 
які оточують його. Відтак, лише 
змінюючись та удосконалюючись, 
особистість може бути каталіза-
тором змін у інших. Орієнтація на 
формування свого професіоналізму 
особистості якісно змінює структу-
ру буття, дослідницького та науко-
вого середовища. А отже, вчитель – 
це той, хто завжди є цікавим для 
своїх учнів: його ідеї, думки та по-
чинання.  Так, важливим стає саме 
світогляд – набуває особливої уваги 
самоосвіта та формування особи-
стісного, наукового та дослідниць-

кого досвіду не про-
сто як приклад для 
наслідування, а як 
модель відображення 
професійної позиції, 
що може і має бути 
наслідувана. 

Успіх учителя – 
це його учні, які є 
послідовниками його 
творчих починань 
та пошуків. Відомий 
німецький філософ 
Готфрід Лейбниц пи-
сав: «Той, хто навчив 
учнів основам чогось, 
здійснив більший по-
двиг, ніж полково-
дець, який здобув пе-

Піраміди Майя, Chac-
choben, Мексика, 2019

На гостинній чернігівській землі, 2020
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ремогу на полі бою». Проте вчитель не може стати успішним 
без інтересу до іншої особистості та її думок, позицій і мотивів, 
без розуміння своєї самобутності та індивідуальності і само-
бутності свого учня, без своєї творчої та наукової самореаліза-
ції та реалізації своїх учнів. 

Досить точно про постать вчителя пише у своїх «Дослі-
дах» французький філософ Мішель Монтень – приймаючи до 
уваги його думку, можна стверджувати, що вчитель не повинен 
самостійно все вирішувати і лише один говорити. Він має до-
слухатися до своїх учнів. Ще давньогрецький філософ Сократ 
змушував спочатку говорити своїх учнів, а потім говорив сам. 
Саме в цьому відбувається творчий пошук, формування само-
бутності учнів та їх розвиток.  

Вчителю все це вдається не через володіння чудодійними 
педагогічними, психологічними чи професійними технологія-
ми. Постать вчителя – це результат сотень, а може й тисяч ма-
лих і великих взаємодій з кожним своїм учнем – його особи-
стістю, дотиків сердець, тривог і непідробної зацікавленості до 
своїх послідовників. 

Успіх та реалі-
зація вчителя не-
можлива без само-
пожертви, пильного 
небайдужого погля-
ду на життя свого 
учня, непідробно-
го та трепетного 
уважного ставлення 
до життя тих, хто 
поруч. Лише той, 
хто істинно лю-
бить свою справу 
та відчайдушно їй 
віддається, може 
викликати інтерес 

ХІ Міжнародний мовно-літературний 
конкурс імені Тараса Шевченка, 

м. Дніпро, 2020
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серед своїх послідовників. Видатний письменник Л. М. Тол-
стой коротко сформулював ідеал учителя: «Якщо вчитель 
поєднує в собі любов до своєї справи та учнів, він досконалий  
вчитель». 

А як може учень віддячити своєму істинному вчителеві?! – 
Продовжуючи його наукові починання, моральні та етичні мір-
кування, і просто нести через роки свою вдячність, тепло та 
увагу до особистості людини, яка допомагає їй удосконалюва-
тися у професійному, науковому та морально-етичному бутті.

В. І. Борщ,
доктор економічних наук, професор

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧ-
НОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА  
САФОНОВА ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

Уся гордість учителя в учнях,
у зростанні посіяних ним зерен.

Д. Менделєєв

Зародження наукової школи завжди пов’язано із цілою 
низкою важливих подій, несподіваних факторів, виникненням 
зв’язків, які можуть подолати будь-які відстані та перешкоди. 
Але місце народження, безумовно, має особливе значення…

Сонячна Одеса, «Південна Пальміра» – це одне з найгар-
ніших міст України, яке розташоване на березі Чорного моря, 
завжди була колискою науки і культури з початку її заснування. 
В Одесі натхненно творили та працювали відомі на весь світ 
поети, письменники, художники, архітектори, які створювали 
неповторну атмосферу в морському місті, а також викладачі 
та вчені, які робили відкриття, необхідні на той час державі та 
суспільству, та боролись із безграмотністю серед всіх прошар-
ків населення. 

Не дивно, що виникнення економічної наукової школи 
професора Сафонова Юрія Миколайовича пов’язане саме з 
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цим сонячним, яскравим та колоритним південним містом, у 
затишних двориках якого народжуються не тільки найкращі  
у світі анекдоти, але й безперечно необхідні, актуальні, цікаві 
для суспільства та держави наукові роботи.

Наукова школа – це, перш за все, спільнота однодумців, лю-
дей, які здатні перевернути погляди на відомі речі та подивитись 
на них під іншим кутом; це сила, яка проявляється в єдності під-
ходів до вирішення поставлених завдань, незважаючи на труд-
нощі та негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. У 
цієї спільноти повинен бути науковий лідер, духовний вчитель, 
який здатний спрямовувати енергію дослідників, підтримувати 
їх прагнення до професійного вдосконалення та розвитку. 

Саме таким треба вважати доктора економічних наук, про-
фесора Сафонова Юрія Миколайовича, який виховав та вихо-
вує гідних учнів, здатних підтримувати і продовжувати розви-
ток наукових підходів та концепцій. 

Серед перших учнів професора Сафонова Юрія Миколайо-
вича є Мельник Юрій Миколайович. Цікаво, що цей збіг в іме-

ні та по батькові може 
здаватися випадковим, 
але це тільки підтвер-
джує закономірність 
подій. Саме завдяки 
науковому керівництву 
Юрія Миколайовича, 
його вмінню надихати 
до наукових звершень, 
боротися і перемагати, 
відбулось завершення 
роботи над дисертаці-
єю, яка у лютому 2013  
року була успішно 
захищена на здобут-
тя нау кового ступеня 
кандидата економіч-

Професор Шапошников К. С., професор 
Гальцова О. Л., Мельник Ю. М.  

(захист докторської дисертації), 
професор Маргасова В. Г., професор  

Сафонов Ю. М., м. Львів, 2019
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них наук за спеціаль ністю 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) в Спеціа-
лізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко- 
екологічних досліджень НАН України на тему «Організаційний 
механізм управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на 
проми словому підприємстві». 

Але після цього наукова співпраця з Юрієм Миколайови-
чем не завершилась. Процес написання спільних монографій, 
статей, участь у конференціях наштовхнули на проведення 
наукових досліджень за новим, не менш цікавим напрямком. 
Спільно з науковим консультантом було прийнято рішення ре-
тельно працювати над докторською дисертацією. 

П’ять років наполегливої праці, завдячуючи висококвалі-
фікованому консультанту, призвели до логічного завершення – 
захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора еко-
номічних наук. Захист дисертації на тему «Регулювання роз-
витку промисловості у національній економіці: теорія і мето-
дологія» відбувся у червні 2019 року у Спеціалізованій вченій 
раді Львівського торговельно-економічного університету.

Довгі роки знайомства та плідної співпраці з професором 
Сафоновим Юрієм Миколайовичем надають право стверджува-
ти, що Юрій Миколайович викликає повагу не тільки як досвід-
чений науковець, професіонал, а, в першу чергу, як Людина, яка 
самостійно торує свій шлях, одержуючи задоволення від своєї 
праці, завжди радіючи успіхам своїх учнів і надихаючи своїм 
прикладом інших до нових звершень.

Продовження становлення економічної наукової школи 
професора Сафонова Юрія Миколайовича пов’язано із долею 
ще одного його учня – Масленнікова Євгена Івановича, який 
довгий час знаходився в науковому пошуку на шляху до праг-
нення професійного зростання, а саме: підготовки та захисту 
докторської дисертації. Зустріч із Юрієм Миколайовичем від-
булась у 2012 році, саме тоді, коли необхідним було чітке визна-
чення напрямку дослідження і трансформації авторських під-
ходів до вирішення сучасних економічних питань. У результаті 
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оцінки потенціаль-
них можливостей та 
варіацій було знай-
дене компромісне 
рішення щодо теми 
дисертаційного до-
слідження, яка ста-
ла базовою для нау-
кової школи, а саме: 
«Забезпечення сис-
теми управління фі-
нансовою стійкістю 
промислового під-
приємства: теорія і 
методологія». 

Довготривала 
та наполеглива пра-
ця здобувача, стійке 

бажання продемонструвати науковому світу свої досягнення та 
слушні зауваження наукового консультанта професора Сафо-
нова Ю. М. надали свій значний результат: більше п’ятдесяти 
публікацій у наукових фахових виданнях України, у зарубіжних 
журналах, одноосібні та колективні монографії, апробація нау-
кових результатів на десяти міжнародних та вітчизняних науко-
во-практичних конференціях.

Дослідження і вирішення питань забезпечення системи 
управління фінансовою стійкістю були сучасними та актуаль-
ними у період трансформації національної економіки, оскільки 
низький рівень даного індикатора призводить до неплатоспро-
можності суб’єктів господарювання, а високий, у свою чергу, 
перешкоджатиме розвитку, обтяжуючи витрати підприємства 
зайвими резервами.

Ефективність проведеного дослідження Масленніковим 
Євгеном Івановичем, компромісне ставлення до творчих заду-
мів та високопрофесійне наукове керівництво професора Сафо-

Член-кореспондент НАН України  
Власюк О. С., професор Зеліско І. М., 

Масленніков Є. І. (захист докторської 
дисертації), член-кореспондент  

НАН України Мікловда В. П., професор 
Сафонов Ю. М., м. Київ, 2015
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нова Ю. М. призвели до логічного завершення процес викла-
дення своїх доробок молодого науковця. 

Довгоочікуваний захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами (за видами економіч-
ної діяльності) відбувся спекотним літнім днем, 1 липня 2015 
року, у Спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «Європейський уні-
верситет», м. Київ. 

Потужна підтримка з боку наукового консультанта профе-
сора Сафонова Юрія Миколайовича у той день відчувалась, як 
ніколи: «Ми були на одній хвилі і мали спільну мету – гідно 
представити свої наукові результати!».

Після захисту докторської дисертації, її затвердження та от-
римання наукового ступеня доктора економічних наук, співпра-
ця з професором Сафоновим Юрієм Миколайовичем перейшла 
на новий рівень: ми продовжуємо розвиток економічної науко-
вої школи, беремо участь у міжнародних науково-практичних 
конференціях, є колегами у 
Спеціалізованих вчених радах 
м. Одеси і м. Львова, разом 
працюємо над розв’язанням 
важливих соціально-еконо-
мічних, фінансових та еколо-
гічних питань. 

У кожної людини бувають 
доленосні зустрічі з неорди-
нарними особистостями, які 
є знаковими і, безсумнівно, 
впливають на вибір життєвого 
шляху та здобуття духовних 
орієнтирів від більш зрілої 
(незалежно від віку) людини. 

Моє життя в силу профе-
сійної спрямованості багате 
на зустрічі, але саме знакових 

Професор Сафонов Ю. М., 
Масленніков Є. І. (захист 
докторської дисертації),  

м. Київ, 2015
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було кілька, про одну з яких я хочу розповісти. Мова піде про 
відомого українського економіста, викладача, заслуженого дія-
ча освіти та мого вельмишановного наукового консультанта Са-
фонова Юрія Миколайовича, знайомство та багаторічна праця 
з яким значно вплинули на всю подальшу наукову та виклада-
цьку долю.

Історія завжди підтверджує, що для досягнення омріяної 
мети людині, особливо в науці, потрібна підтримка, можливість 
спрямування її думок у правильний напрямок. І саме тоді, коли 
я була в довготривалих наукових пошуках, мене представили 
відомому науковцю, професору Сафонову Ю. М. Співпадіння 
наукових інтересів стало початком плідної праці над доктор-
ською дисертацією, яка вимагала значних зусиль, віри, іноді, 
незламності духу, коли занурюєшся в глибину досліджень, і, 
найголовніше, «невидимої руки», яка спрямовувала весь науко-
вий шлях, впевнено, не поспішаючи, крок за кроком. 

Результативність роботи здобувача залежить від взаємо-
розуміння з науковим консультантом, від його уваги до нових, 
іноді досить сумнівних наукових підходів, до яких він повинен 
ставитися з певною коректністю, щоб не знищити бажання за-
йматися наукою та улюбленою справою. Обрана мною тема 
дисертаційного дослідження «Управління результатами діяль-
ності промислового підприємства: теорія і методологія» була 
повністю підтримана професором Сафоновим Ю. М., і закипіла 
робота: крок за кроком, рік за роком. Поступово з’являлись про-
міжні результати роботи у вигляді одноосібних та спільних ста-
тей у фахових виданнях України, а також зарубіжних виданнях. 
Особливо цікавими були апробації теоретичних та практичних 
результатів дисертаційного дослідження на міжнародних та  
вітчизняних науково-практичних конференціях. 

Під час спілкування з Юрієм Миколайовичем формува-
лись нові актуальні підходи до вирішення складних теорети-
ко-методологічних завдань за обраною темою, особливо цін-
ним при цьому була підтримка моєї наукової позиції, а також 
знаходження компромісів у спірних питаннях щодо управління 
результатами діяльності промислових підприємств. Нарешті, 
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докторська дисертація дописана, автореферат сформований і 
розісланий за відповідними адресами. 

Підкреслимо, що особливим у житті кожного науковця є 
день захисту його дисертації, напередодні якого вкрай важлива 
підтримка наукового консультанта, того самого «провідника» 
на шляху наукових сумнівів, заперечень та сподівань. 

І, нарешті, цей історичний для мене день настав: 27 верес-
ня 2016 року, м. Київ, у Вельмишановній Спеціалізованій вче-
ній раді Д 26.063.01 ПВНЗ «Європейський університет» мною 
була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня док-
тора економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами (за видами економічної діяль-
ності). Шановний професор Сафонов Юрій Миколайович був 
справжнім втіленням спокою та впевненості, незважаючи на те, 
що хвилювався разом зі мною і моєю родиною, але все ж таки 
поради, настанови і потужна психологічна підтримка Юрія Ми-
колайовича допомогли витримати складні години захисту док-
торської дисертації. І це справді 
було свято науки, спільна пере-
мога, результат тяжкої довготри-
валої праці і мій невеличкий вне-
сок у розвиток економічної науки 
та у становлення наукової школи 
професора Сафонова Ю. М. 

Захист докторської дисерта-
ції став початком нового етапу в 
моєму житті. Щиро вдячна ша-
новному Юрію Миколайовичу за 
терпіння, турботу, вчительську 
наполегливість, спрямованість, 
неймовірну і потужну підтрим-
ку, за натхнення та самовіддану 
працю, за досвід видатного нау-
ковця, на який буде спиратись не 
одне покоління молодих вчених. 

Побережець О. В. (захист 
докторської дисертації), 
професор Сафонов Ю. М.,  

м. Київ, 2016



64

Увійти до складу наукового товариства, у світ відкриттів 
і сподівань, балансу теорії і практики дуже почесно. Стати 
частиною наукової школи, продовжувати розвиток програмної 
концепції – хіба не це є стратегічною метою справжнього учня? 
Насправді, так! 

Економічна наукова школа професора Сафонова Ю. М., 
незважаючи на свій «юний вік», характеризується невід’ємною 
спільністю наукових поглядів, стилем наукової діяльності в га-
лузі економіки, управління, де справжнім лідером та науковим 
натхненником є доктор економічних наук, професор Сафонов 
Юрій Миколайович – відомий український вчений, економіст, 
заслужений працівник освіти України і справжній патріот. 

Економічна наукова школа професора Сафонова Ю. М. від-
різняється:

–  своїм особливим напрямком в економічній науці;
–  спільними принципами та підходами;
–  особливим стилем проведення досліджень і викладання 

результатів;
–  залученням та підтримкою талановитих молодих вчених; 
–  транспарентністю відносин всередині наукової школи. 

Професор Балан О. С., члени-кореспонденти НАН України 
Власюк О. С. та Мікловда В. П., Побережець О. В. (захист 

докторської дисертації), професор Сафонов Ю. М., м. Київ, 2016
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Наукова школа професора Сафонова Ю. М. розвивається, 
з’являються нові послідовники, які приносять в економічну 
науку сучасні погляди щодо пошуку ключових елементів, що 
саме і є рушійною силою розвитку національної економіки та 
зростання добробуту суспільства.

Із повагою до свого вчителя 
професор Побережець О. В.

Від учнів Одеської наукової школи висловлюємо глибоку 
вдячність та низький уклін нашому науковому консультанту 
та прекрасній людині, вельмишановному доктору економіч-
них наук, професору Сафонову Юрію Миколайовичу за віру, 
підтримку та наукову 
школу; за надану можли-
вість здійснювати фахове 
зростання під високопро-
фесійним керівництвом; 
за цілеспрямовані «під-
штовхування» під час 
виникнення проблемних 
аспектів, за збережен-
ня правильної наукової 
траєкторії розвитку в 
складних умовах твор-
чо-емоційної напруги; за 
конструктивну критику 
та компромісні рішен-
ня; за ефективність ре-
зультатів; за професійну 
відкритість, за безмежне 
терпіння, підтримку і по-
ради на шляху до успіху 
та заповітної мети! 

Із щирою повагою і вдячністю до свого вчителя 
Ваші учні з м. Одеси: Мельник Ю. М., професор, 

Масленніков Є. І., професор, Побережець О. В., професор

Професор Масленніков Є. І., професор 
Побережець О. В., професор  

Сафонов Ю. М., Мельник Ю. М. 
(захист докторської дисертації),  

м. Львів, 2019
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ВДЯЧНІСТЬ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ

Привітання дорогому наставнику 
Юрію Миколайовичу Сафонову

з нагоди 50-річного ювілею

Важливо довіритись першому 
враженню – воно завжди є справед-
ливим. Я вперше мав честь познайоми-
тися з Юрієм Миколайовичем навесні 
2015 року, коли визначалися мої пер-
спективи захисту докторської дисерта-
ції. Потрібно зауважити, що з захистом 
я досить сильно затягнув, оскільки не 
було необхідної моєї особистої моти-
вації щодо актуальності цього питання. 
Перша наша зустріч все перевернула і 
зробила процес захисту дисертації на 
певний період головною моєю метою, 
а слова підтримки Юрія Миколайовича забезпечили мотивацію 

моєї роботи щодо реалізації го-
ловної проблеми дисертації – 
дослідження професіоналізації 
управлінської діяльності в Укра-
їні. Юрій Миколайович показав 
мені приклад того, як повинен 
діяти справжній науковий кон-
сультант щодо мотивації науко-
вого дослідження. Цей мотива-
ційний урок я добре запам’ятав 
і використовую його вже для 
своїх докторантів. Головними 
характерними ознаками цього 
підходу є чітке усвідомлення 
сучасної актуальності вибраної 
для дослідження проблеми, ви-

Професор Побережець О. В., 
професор Кузнєцов Е. А.,  

м. Одеса, 2020

Кузнєцов Е. А., 
доктор економічних 

наук, професор
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значення потенціалу і реальної спроможності дисертанта, ство-
рення умов для практичної реалізації поставленого завдання у 
зазначених термінах. У той час і, навіть пізніше, я пошкодував, 
що Юрій Миколайович не зустрівся на моєму науковому і життє-
вому шляху, ну хоча би років на десять раніше. Але всьому свій 
час, і потрібно бути вдячним за будь-який перебіг подій у житті.

Важлива і абсолютно позитивна якість людини – це 
можливість мати справжніх друзів. Із часом, мені здавалось, 
що Юрія Миколайовича я знаю вже давно, і певні сучасні події 
у нашому житті є просто результатом наших дружніх стосунків 
протягом тривалого періоду. Все це тому, що Юрій Миколайо-
вич добре розуміється в поведінці людей, розкриває свій потен-
ціал дружніх стосунків саме для тих, хто в змозі відповідати 
взаємністю. Дійсно, дружні почуття – це єдині можливі почуття 
в природі людей, які можуть зберігатися, коли їх хочуть і мо-
жуть підтримувати обидві сторони. В усіх випадках, Юрій Ми-
колайович показує приклад справжніх дружніх стосунків і силу 
великої порядності, насамперед, у професійній діяльності, яка 
займає в житті досить багато часу і потребує постійно великої 
концентрації на-
ших зусиль. Наша 
професійна діяль-
ність дає досить 
широкі можливо-
сті для спілкуван-
ня, але поява саме 
дружніх стосун-
ків стає основною 
цінністю нашо-
го професійного 
спілкування, яка 
дає крила і ро-
бить тебе щасли-
вим. Саме члени 
успішних команд 

Шеремет О. О. (захист докторської 
дисертації), професор Сафонов Ю. М.,  

професор Кузнєцов Е. А., професор 
Масленніков Є. І., м. Одеса, 2020
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професіоналів, які досягають спільною діяльністю великих по-
зитивних результатів, стають друзями на усе життя не тільки в 
професії, а й в інших сферах людського спілкування.

Світ розвивається тому, що є люди, які створюють ре-
альні цінності. Освітня і наукова сфера діяльності людей орі-
єнтована на створення інноваційних цінностей. Підготовка 
докторів і кандидатів наук – це персоніфікований варіант підго-
товки фахівців, які створюють і розповсюджують інноваційні 
цінності, що направлені на розвиток суспільства. Фахівці, які є 
прямими фундаторами появи таких спеціалістів – це особлива 
і важлива група людей, які, власне, створюють смислові ряди 
розвитку сучасного суспільного порядку. Юрій Миколайович є 
активним учасником цього процесу і входить в групу тих самих 
фахівців, що формують смислові ряди розвитку суспільних 
відносин.  Важливість такої професійної діяльності об’єктивно 
оцінити наше суспільство ще не навчилось, але регулярність 
появи глибоких системних проблем інноваційного і цифрово-
го прогресу навчає нас швидко і безжалісно. Я вдячний долі, 

яка дала мені можливість 
мати саме такого наукового 
консультанта моєї доктор-
ської дисертації як Юрій 
Миколайович. Його демо-
кратичність, терпимість, 
наукове розуміння, почуття 
перспективи наукової ідеї і 
дружня підтримка зробила 
мій захист успішним, а мою 
наукову долю – щасливою.

Особисті спостереже-
ння, які доводять об’єк-
тивність попередніх ду-
мок. Я досить давно ви-
вчаю проблеми професійної 
управлінської діяльності і 

Професор Сафонов Ю. М., 
професор Кузнєцов Е. А.,  

м. Одеса, 2020
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тому хотів би привести деякі управлінські принципи моєї вдяч-
ності, які характеризують особисті якості Юрія Миколайовича 
і стали для мене також важливими. Наука менеджменту побу-
дована на принципах, концепціях, структурних і функціональ-
них елементах, загальних і прикладних теоріях і припущеннях. 
Але головними є принципи, оскільки саме вони характеризу-
ють висновки, які, на думку їхніх авторів, насамперед, потрібно 
враховувати в управлінській діяльності. Щодо управлінських 
принципів вдячності, то, напевно, у цьому випадку ми будемо 
першими.

Перший принцип. Науковому керівнику не є цікавим ди-
сертант, який знає проблеми своєї дисертації гірше за науково-
го керівника.

Другий принцип. Кількість не розглянутих проблем в ди-
сертаційній роботі компенсується якістю розглянутих.

Третій принцип. Спеціалізована вчена рада з захисту ди-
сертацій має бути якісною управлінською командою, а не тера-
ріумом однодумців.

Четвертий принцип. Інтегральна якість наукової діяльно-
сті є системним поєднанням потенціалу ефективних знань вче-
ного і можливістю суспільства їх практичного використання. 

П’ятий принцип. Спілкування друзів у науковому товари-
стві з приємним кулінарним супроводом визначає появу паро-
стків справжнього інноваційного мислення.

Із вдячністю і бажанням подальшого  
дружнього спілкування

Е. А. Кузнєцов, Ваш учень,
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри менеджменту та інновацій
Одеського національного університету

імені І. І. Мечникова
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ПОКЛИКАННЯ БУТИ ВЧИТЕЛЕМ –  
ІЗ ВОГНИКОМ У СЕРЦІ

Важко переоцінити роль справжнього учителя.  
Він не лише і не стільки джерело інформації,  

скільки духовна опора учня, його реальний ідеал.  
М. Амосов

Вагоме місце серед діячів, що зробили 
свій визначний внесок у становлення та роз-
виток сучасної економічної науки, посідає ім’я 
професора, доктора економічних наук, заслу-
женого працівника освіти України Сафонова 
Юрія Миколайовича. Безумовний професіона-
лізм, безмежна відданість обраній справі, лю-
дяність, працьовитість і наполегливість дали 
Вам, Юрію Миколайовичу, змогу досягти ваго-
мих звершень у житті та на професійній ниві. 
Безсумнівно, що запорукою Ваших значних 

успіхів стали відданість своїм принципам у поєднанні з набутим 
досвідом, а також високою кваліфікацією та чудовими організа-
торськими здібностями. 

Ваша невичерпна жага до знань, постійне бажання са-
мовдосконалюватися та збагачувати свій професійний рівень 
по-справжньому вражає. Варто відзначити, що Ваш багатий 
життєвий і професійний досвід, почуття відповідальності, 
завжди спрямовані на успішний розвиток і процвітання студен-
тів і молодих науковців.

Присвятити майже усе життя науці й викладацькій діяль-
ності, формуванню гідного молодого покоління та залишатись 
все таким же людяним і сповненим сил, справжнім прикладом 
для наслідування, прекрасним керівником, мудрим наставни-
ком – це неймовірний талант, який притаманний лише обра-
ним. Безперечно, такий неймовірно яскравий життєвий і тру-
довий шлях є справжнім взірцем для людей, які Вас оточують. 

Шановний Юрію Миколайовичу, від щирого серця хо-
четься висловити Вам велику подяку як людині, яка відіграла 
важливу роль у моєму житті, у становленні мене як науковця 

Шеремет О. О. 



71

та педагога вищої шко-
ли. Своєю безперервною 
працею Ви розбудовуєте 
вітчизняну освіту та нау-
ку, як заслужений вчений 
виховуєте нове покоління 
економічної еліти України, 
передаючи кожному учню 
неоціненний скарб своєї 
високої освіченості. Ви 
не тільки мудрий, компе-
тентний та відповідальний 
професіонал, але й ідейний 
натхненник. Ваш приклад 
щоденної кропіткої робо-
ти над собою, цілеспрямо-
ваності та працелюбності 
викликає глибоку повагу, неймовірне захоплення та вдячність у 
всіх, хто має честь та нагоду з Вами співпрацювати. 

Із нагоди такої визначної ювілейної дати зичу Вам міцно-
го здоров’я, сімейного затишку та добробуту, творчої наснаги, 
натхнення та сил на нові звершення і перемоги, невичерпного 
оптимізму, а також здійснення планів та мрій, вдячності студен-
тів і підтримки близьких та рідних.

Нехай мудрість і справедливість, бадьорість і рішучість, 
працьовитість і завзятість у досягненні мети, які саме Вам так 
притаманні, неодмінно супроводжуються визнанням і взаєм-
ною віддачею від людей, з якими Вас пов’язує життя. 

Як справжній Учитель Ви даруєте надію і натхнення, все-
ляєте любов до пізнання та удосконалення. Вдячний долі за те, 
що маю честь працювати та зростати як науковець і освітянин 
під Вашим керівництвом! 

Шеремет О. О.,  
доктор економічних наук, доцент,   

директор інституту економіки і управління  
Національного університету харчових технологій 

 Професор Кузнєцов Е. А., профе-
сор Барна М. Ю., професор Са-
фо нов Ю. М., професор Маслен-
ніков Є. І. – захист докторської 

дисертації Шеремета О. О., 2020
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«ВИХОВАТЕЛЬ! – ЯКА ВИСОКА ПОТРІБНА 
ТУТ ДУША!.. ВОІСТИНУ, ЩОБ СТВОРИТИ 

ЛЮДИНУ, ТРЕБА САМОМУ БУТИ АБО БАТЬ-
КОМ, АБО БІЛЬШЕ, НІЖ ЛЮДИНОЮ»  

(Ж.-Ж. Руссо)

«На шляху поступу ми лиш каменярі», – 
саме ці слова Івана Франка я згадую, дума-
ючи про мого навчителя і порадника Юрія 
Миколайовича Сафонова. Доктор економіч-
них наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, автор численних публікацій 
і монографій, науковий керівник і педагог – 
це офіційна інформація, дуже промови-
ста, але неповна. Особистісні якості Юрія 
Миколайовича ця характеристика, звісно, 
певною мі-

рою відображає. Адже свідчить 
про його непересічну праце-
здатність, наполегливість, від-
даність науці. Цього він навчає і 
численних своїх вихованців.

Обізнаний не лише у цари-
ні економіки (а тут він справж-
ній Професор!), вимогливий і 
небайдужий, коли йдеться про 
справу, тим часом Юрій Мико-
лайович – надзвичайно щира, 
приязна, привітна, чесна, поряд-
на і добра людина. Інтелігент та 
інтелектуал. Класичний, так би 
мовити, взірець вченого. 

Залишаюся прибічником 
тези про те, що жодна книга не 

Професор 
Дименко Р. А. 

Професор Дименко Р. А., про-
фесор Григор’єв Г. С., професор 
Сафонов Ю. М., конференція  

із системної динаміки,  
м. Альбукерке, США, 2019



73

може замінити духу 
вчителя. Вражений ді-
апазоном компетенцій 
п. Сафонова в еконо-
міці та управлінській 
сфері, доведених чис-
ленними публікаціями, 
виступами, науковою 
і викладацькою актив-
ністю, я наважився 
просити у нього про 
час, про досвід, про 
опіку. Юрій Микола-
йович твердо, але водночас дуже толерантно зумів надихнути, 
мотивувати, спрямувати, заохотити виявляти свій потенціал на 
шляху до мети. Часом я забував, що працюю з науковим кон-
сультантом – жодного натяку на менторський тон. Блискучий 
тактовний співрозмовник, інтелігент, багатогранна людина, мій 
керівник вражав розкішшю таланту діалогу, обміну думками, 
пошуку істини в органіці психологічного комфорту та підтрим-
ки, із ним завжди було просто, по-людськи приязно. Мабуть, 
саме таким є гуру – важлива людина, порадник, гідний учитель. 

Думаю, кожен учень Юрія Сафонова прагнув наслідува-
ти його. І я не виняток. Познайомившись з Юрієм Миколайо-
вичем, без вагань визначив для себе професійний шлях. Без-
межно вдячний своєму наставникові за підтримку, натхнення,  
допомогу.

Захоплююся вмінням Професора не пропускати жодної на-
годи ділитися знаннями, наставляти. Здається, неформальна ко-
мунікація: прилетіли разом до США для участі в конференції, 
у вільний час відкриваємо для себе американський мегаполіс, 
міряючи кроками вивищений гігантськими хмарочосами Ман-
геттен, вдихаючи свіжість населеного птаством Центрального 
парку… Аж раптом я усвідомлюю, що у невимушеній розмо-
ві мій керівник уже встиг накреслити мені безліч нових задач, 

Професор Сафонов Ю. М., Дименко Р. А. 
(захист докторської дисертації), 2020 
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вловлюю важливі 
імпульси щодо так-
тичних коректив 
мого дослідження. 
Ми в процесі, ми 
разом… Ніколи не 
мав сумніву в цьо-
му – ані в склад-
них ситуаціях, ані в 
осягненні моїх пер-
ших перемог.

Навіть якби не 
ювілей, не особли-
ва нагода віншува-
ти Юрія Микола-
йовича Сафонова, 
мені б хотілося і 

годилося викристалізувати слова й почуття вдячності мудрому 
Наставникові, талановитому і авторитетному Педагогу, відомо-
му Науковцю, який став для мене взірцем справжності, глиби-
ни, послідовності.

Тож дякую, шановний Юрію Миколайовичу, дякую щиро і 
сердечно. За Вашу науку, за відкритість, за шляхетну допомогу.

Із ювілеєм!

Із повагою  
Р. А. Дименко, 

 Ваш учень

Професор Сафонов Ю. М., професор Девід 
Віт, професор Дименко Р. А., професор 

Григор’єв Г. С., конференція із системної 
динаміки, м. Альбукерке, США, 2019
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У ЦЬОМУ СВІТІ ТИ ЛИШЕ ЛЮДИНА,  
А ДЛЯ КОГОСЬ – УВЕСЬ СВІТ 

(народна мудрість)

УСІ ПЕРЕМОГИ ПОЧИНАЮТЬСЯ  
З ПЕРЕМОГИ НАД СОБОЮ  

Я хочу розповісти про свою велику прекрасну родину, – 
про Нього, чудового старшого брата. Мій Юрка! Ти завжди був 
і є для мене не тільки братом, а й батьком, розумним порадни-
ком, помічником, опорою, другом і спорідненою душею. 

Ти завжди привертаєш до себе увагу: зібраний, організова-
ний, стильний, креативний. Високого зросту, ділового стилю, 
умієш вести розмову, визначити найголовніше, а окуляри тебе 
не псують, а навпаки – підтверджують серйозність.

Наше дитинство було далеко не безтурботним. Я не можу 
назвати якийсь один найяскравіший дитячий спогад, але кожен 
спогад пам’яті – безцінний.

Юрка – насправді людина 
незвичайна, із дитинства проявля-
лись лідерські риси характеру. Умів 
навести вдома лад, тримати все під 
контролем, організаційно-фінан-
сово господарська діяльність – це 
його стихія! У нас був здоровенний 
город, чимале господарство (коро-
ва, бичок, поросята, вівці, качки, 
кури), садок, який  ти сам і насад-
жував, малина, яку любив догля-
дати і неймовірної краси квітники, 
буйно буяли, сезонно змінюючи 
квіткову яскравість. А ще квіти 
на підвіконні, особливо пам’ятаю 
листковий кактус до 1,5 метра із Сестра Алла, дружина Іра, 

2014
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колючками 8–10 сантиметрів. А 
на трюмо у прихожій, стояли у 
здоровенних вазонах «щучі хво-
сти» – так ми називали сансевіє-
рію. Біля нашого двору з усього 
села збиралася дітвора. Ти вмів 
усіх організувати, та до ночі га-
няти у м’яча, грати у «войнуш-
ки», піонербол чи волейбол че-
рез ворота забору, витоптуючи 
спориш у дворі до чорнозему. 
Заходили до хати заморені, але 
дуже щасливі.

Юрка увесь час захоплювався чимось новим: давньою лі-
тературою, музикою, вокалом, колекціонував марки, скупову-
вав книги, вивчав мови, цікавився кіно – мріяв стати актором. 
А ще умів дуже смачно готувати. Я пам’ятаю, мама поїхала на 
екскурсію, а Юрка готував нам, особливо запам’ятались мака-
рони з м’ясом.

Біля рідної домівки, 
Дніпропетровщина, 2004

Дружня родина, 2014
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Тим, ким я є зараз, завдячую своєму брату. Закінчивши 
школу, і обираючи свою майбутню професію, саме від тебе я 
отримала підтримку, ти вселив віру у власні сили.

Берегиня нашої родини – Мама. Вона віддавала нам усе: 
сили, здоров’я, серце.

Про маму писати занадто боляче, спогади переповню-
ють… Повернути б маму на мить, сказати все те, що не встигли 
сказати, обійняти, як раніше, гладити руки і розповісти, як не 
вистачає її, попросити вибачення за все.

А як раніше було прекрасно! Приїжджаєш до мами, до рід-
ного дому, роззуваєшся і бігаєш босоніж по м’якенькому спо-
ришеві, насолоджуєшся садком, квітником, гайнеш на город, 
помилуєшся рівненькими рядочками картопельки, бурячків – 
скрізь порядочок. Дім дитинства і юності – особливе місце, там 
відчуваєш спокій і захищеність, проблеми стають незначними, 
відчуваєш себе, як у дитинстві – безтурботним, врівноваженим.

Велике щастя – збиратися всією великою родиною у мами. 
Були у нас традиційні свята: день народження мами, Восьме бе-
резня, Різдво Христове, літні канікули, коли всі їхали до мами: 
і діти, і онуки, і правнуки.

Тихим вечором, набравши повні кишені насіння, а це у нас 
полюбляють всі, всідалися і ділилися своїми сімейними істо-

ріями. Із Юркою завжди 
було цікаво і весело. З вели-
ким задоволенням і перехо-
пивши дух, слухали розпо-
віді про його подорожі, роз-
глядали фото. Насміючись 
до глибокої ночі, ми йшли 
до хати, а мама говорила: 
«Пора вже вкладатися!»

Пролетіли хвилею ро-
ки, ми – маленькі діти – 
стали батьками, дідусями 
і бабусями. Тобі є, матусе, 

Сафонов Ю. М. із мамою 
Сафоновою В. В., 2006        
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чим пишатися там, далеко: 
діти твої зросли розумни-
ми, освіченими, порядними 
людьми! У тебе вже підро-
стає правнучок Данилко, 
правнучки Ніночка та На-
дюшка дорослішають на 
очах.

Це лише фрагмент на-
шого дитинства, який для 
мене є дорогим і цінним! 
У дитинстві ми хотіли як-
найшвидше подорослішати, а тепер розуміємо, що дитинство 
було найсолодшим моментом нашого життя, шкода, що немає 
машини часу, аби зазирнути у минуле, спробувати пережити 
все спочатку.

Бабусині внучатка і правнучатка, 2014

І я прошу у Бога щастя і здоров’я для нас і наших близьких. 
А ще хочеться побільше зустрічатися.

А. Л. Дрога, 
вчитель-новатор

У рідній домівці із сестрою Танею 
та мамою, 2005
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НАЙДОРОЖЧА ЛЮДИНА МОГО СЕРЦЯ
Сама любов для нас обох той час зазначила, 

Ти на долонях рук своїх мене побачила, 
Зійшлись дві лінії в одну дорогу зоряну, 

Як два струмки в одну ріку дощами сховану.
Олександр Пономарьов

Всесвіт в очікуванні..., 
цвітіння садів і каштанів, 
буяння різнотрав’я… І ось цей 
День настав – 12 травня 1971 
року… Знакова дата!

На мальовничій Магдали-
нівщині сталося Диво – наро-
дилася Людина-унікум, твор-
ча Людина – Мій Юрик!.. 

Минули роки…
Чи Ти пам’ятаєш, як ми 

познайомилися? Я – пам’ятаю! І з кожним роком, прожитим 
поруч із Тобою, я, все більше хвилюючись, згадую той такий 
загадковий і неповторний день. Навіть уявити не можу, як би 
я жила, якби тоді не відбулося Нашого знайомства. Як зараз 
пригадую нашу Першу зустріч… Господь поєднав наші долі!.. 
Начебто це було вчора…

1988 рік… Ми закінчили школу. Вступили до Криворізь-
кого державного педагогічного інституту. Попереду – доросле 
самостійне життя, повне багатьох можливостей, творчих ідей, 
здійснення мрій! Під час складання іспитів ми не бачилися, бо 
я мала лише один екзамен (з української мови та літератури), 
оскільки закінчила школу із «срібною медаллю», а Юрій Ми-
колайович – три.

Зірки склалися так, що ми зустрілися вперше лише 31 серп-
ня 1988 року на залізничному вокзалі «Кривий Ріг-Головний», 
куди мене привіз мій дорогий батько, я побачила першого – це 
Тебе: світлого, сонцесяйного і в той же час недосяжного… Ти 
подивився на мене один єдиний раз – і цього було достатньо 

Сафонов Ю. М., Сафонова І. Г. 
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для того, щоб у моєму серці 
спалахнуло Справжнє Кохан-
ня до Єдиного Неповторного 
Чоловіка у цілому Всесвіті! 
Це дарунок Бога!!! Найбіль-
ше з чудес світу! І яке ща-
стя, що воно стало взаємним!  
Мене вразили Твої неповторні 
очі, у яких віддзеркалювала-
ся Душа, така ніжна і у той же 
час – безстрашна і відважна. Ти 
методично записував усіх сту-
дентів, які їхали тоді у трудо-
вий табір.

Очима ти сказав мені: люблю.
Душа складала свій тяжкий екзамен.
Мов тихий дзвін гірського кришталю,
несказане лишилось несказанним.

Ліна Костенко

Ми мчали на польові роботи до м. Миколаєва. Там серед 
ланів і розквітло Наше Кохання, повне романтики, непередба-
чуваності та душевності. Це і найкращі квіти у моєму житті, 
турботливо загорнуті у газету; і найсмачніші тортики; і непере-
вершені вірші, написані Тобою… 

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…

Володимир Сосюра

Мені з Тобою дуже пощастило! Я з певністю можу сказати, 
що Ти – моя перша половинка, надіслана мені Господом з не-
бес! І я кожного дня дякую Богові за те, що він у далекому 1988 
році подарував мені Тебе! Ти – Мій Скарб, Моя Опора, Моя 

Сафонов Ю. М. із донечками: 
Мирославою та Оксаною, 2006 
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Радість, Моє Щастя, Найбільша Гордість Нашої Сім’ї! Напе-
редодні Твого 50-річчя хочеться сказати найтепліші найкращі 
слова про Людину-Чудо, Людину-Всесвіт, Людину-Макроко-
смос, Справжнього Чоловіка, який вдало поєднує у собі ха-
ризматичність, працьовитість, чуйність, щирість, доброту, му-
дрість, далекоглядність, справедливість, шляхетність, твердість 
духу, впевненість, відданість, творчий потенціал, майстерність 
у всьому, любов до людей. 

Розкажу тобі думку таємну,
дивний здогад мене обпік:
я залишуся в серці твоєму
на сьогодні, на завтра, навік.
І минатиме час, нанизавши
сотні вражень, імен і країн, –
на сьогодні, на завтра, назавжди! 

Ліна Костенко

Ти – унікальна людина, яка завжди дарує людям позити-
візм і заряджає енергією добра! Ти допомагаєш усім навколо 
стати кращими, впевненіши-
ми у собі та у завтрашньому  
дні!..

Ми… Лише дві літери, 
але які змістовні! Ми на-
стільки схожі з тобою. Ми – 
майже однакові. Навіть наші 
скорочені імена мають три 
літери, лише три, але які! 
Друга та третя літери наших 
імен вражають своєю «одна-
ковістю». Ми вже звикли до 
неї... Як і до того, що, і зов-
ні ми не дуже відрізняємося 
один від одного. Це неви-
падково... І я радію. Я вдяч-
на Долі, що відшукала Тебе, Коли душа співає…
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такого унікального, серед 
мільярдів інших! 

Того далекого серпне-
вого ранку 1988 року Ти по-
садив у моїй душі прекрас-
ну квітку, яка називається 
«Кохання»! Кожного дня 
Ти поливаєш її чуттєвістю 
та ласкою, удобрюєш тур-
ботою й увагою, очищуєш 
від бур’янів, гніву та образ. 
Крихкий, ніжний паросток 
став квітучою прекрасною 
квіткою, яка наповнює Наше 
життя сенсом! Це почуття 
підносить мене з Тобою до 
небес, преміює найвищою 
нагородою – Щастям, збага-
чує смак життя!

Я – найщасливіша жін-
ка у цілому Всесвіті, тому 

що моя доля – це Ти: у нещасті та радості! Хочеться написати 
на Землі, на Венері, на Марсі про те, який Ти неперевершений і 
найдосконаліший. Але слова не можуть описати повною мірою 
Тебе, передати все те, що я відчуваю до Тебе! Хочу, щоб Ти 
пам’ятав, знав і вірив: моє кохання до Тебе – вічне! Ти – Моя 
Зірка, яка сяятиме для мене, для дітей і нащадків через віки! 
Мій Янголе! Ти подарував мені Крила, ти подарував мені своє 
Серце. Це – безцінні подарунки. 

Нам мало Всесвіту з тобою, мало вічності,
Для наших чистих почуттів, для їх чарівності!
Я нiколи, нiкому тебе не вiддам!..

Олександр Пономарьов
Твоя дружина назавжди!

І. Г. Сафонова

Квітка серед квітів 
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ДОРОБОК ЮВІЛЯРА
Аналітичний огляд інформаційно-бібліографічних джерел 
провідника українських міждисциплінарних економіко-

гуманістичних студій, доктора економічних наук, 
професора, заслуженого працівника освіти України  

Юрія Миколайовича Сафонова 
Розділ 1. Doctus nemo nascitur.
(Вченим не народжуються)

Радість праці – це перш за все, радість подолання  
труднощів, горде усвідомлення і переживання того,  

що ось ми, напружуючи фізичні і духовні сили,  
вийшли переможцями, піднялися на вершину,  

до якої довго прагнули.
Василь Сухомлинський 

Першою формальною ознакою становлення вченого вва-
жається захист ним кандидатської дисертації. Наш ювіляр свою 
дисертаційну роботу «Концепція духовності керівника держа-
ви в Літописі Самійла Величка»1 на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук захистив у 1998 році в Запорізь-
кому національному університеті. Зазначимо, що відповідно 
даних Державної служби статистики України, набуття вченого 
звання кандидата наук у віці 28 років є на 5–7 років (або на 
30 %) більш раннім та результативним здобутком, ніж середній 
показник для вітчизняних дослідників. 

Життя, як відомо, постійно вносить корективи до наших 
планів та дій. Тож зміна сфери діяльності й суттєве поширення 
сфери лідерської відповідальності у міру просування до вищих 
щаблів викладацької, дослідницької та науково-організаційної 
діяльності на користь модернізації змісту вітчизняної освіти 
примусили Юрія Миколайовича перейнятися проблемами су-
часної економіки, що в кінцевому рахунку призвело до успіш-
1 Сафонов Ю. М. Концепція духовності керівника держави в Літописі Самійла 

Величка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Запорізький держ. ун-т.  
Запоріжжя, 1998. 17 с.
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ного захисту ним у 2011 році в Інституті проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень Національної академії наук 
України, що в Одесі, дисертаційного дослідження «Регулюван-
ня розвитку вітчизняної сировинної бази текстильної промис-
ловості»2 на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук. Навіть з урахуванням потреби міждисциплінарної тран-
сформації методологічних і науково-теоретичних засад прова-
дження власної наукової діяльності, період здобуття доктор-
ського ступеня Ю. М. Сафоновим також перевершує середній 
показник для українських дослідників (до 45 %). 

Станом на 2021 рік до авторського та наукового доробку 
професора Сафонова належать фундаментальні та прикладні 
наукові роботи з питань економіки та управління національним 
господарством, секторального та галузевого регулювання, роз-
витку продуктивних сил і виробничих відносин національної 
економіки. В опублікованих працях вченого глибоко досліджу-
ються питання інституційних трансформацій господарських 
відносин на макро- та мікрорівні, приділяється увага розвит-
ку економічних механізмів корпоративного та державного ме-
неджменту, фінансового і ринково-орієнтованого управління, 
маркетингових та інноваційних перетворень господарських 
процесів, зокрема в контексті розвитку потенціалу, забезпе-
чення конкурентоспроможності та модернізації інвестиційної 
діяльності. Зазначені магістральні напрями діяльності учено-
го-дослідника послідовно врівноважуються дієвими та обґрун-
тованими пропозиціями щодо потреб інтенсифікації та удо-
сконалення соціального забезпечення населення, всебічного 
сприяння інклюзивності і подолання нерівності на всіх рівнях 
національних соціально-економічних відносин, нагальної не-
обхідності урахування людиноцентричності у формуванні еко-
номічної та регуляторної політики державного, регіонального 
та секторального розвитку, що формує особливий гуманістич-
ний вектор наукових студій професора Сафонова.
2 Сафонов Ю. М. Регулювання розвитку вітчизняної сировинної бази текстильної 

промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / НАН України, Ін-т 
проблем ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса, 2011. 36 с. 
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Криворізький економічний інститут Київського національного 
економічного університету. Міжнародний день рідної мови, 2004

Scientia difficilis sed fructuosa. 
(Наука є важкою, проте плідною)

Релігія, Мистецтво і Наука – це гілки одного і того ж дерева.
Альберт Ейнштейн

Багато вчених відносять себе до послідовників тих або ін-
ших наукових теорій, шкіл, напрямів або течій. Не припиняють-
ся по нині запеклі дискусії щодо інтерпретації надбань класиків 
економічної науки, структуризації їх за періодами, тематичними, 
соціо-філософськими аспектами пізнання тощо. Популярні та 
віддавна стверджені у царині наукової та економічної методоло-
гії напрями та течії з плином часу дедалі більшою мірою струк-
туризовуються та фрагментуються, перманентного характеру 
набувають вбудовані у рамку наукового пізнання протиріччя 
між ортодоксальними та неогетеродоксальними річищами, що 
діалектично взаємодіють на різних рівнях суспільних відносин. 

Із цілого сонму дискурсів, притаманних розвитку економіч-
ної науки, виокремимо поступову інтеграцію принципів методо-
логічного плюралізму та методологічного індивідуалізму. Саме 
цей пласт фундаментальних проблем широкого соціально-еко-
номічного контексту, які потребують міждисциплінарного під-
ходу та релятивістського ітераційного застосування кількісних 
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та якісних інструментів пізнання, їх систематизованого відо-
браження у теорії й практиці дослідження суспільних відносин 
постає у новаторських формах в роботах професора Ю. М. Са-
фонова. Саме в такий спосіб, на стику еволюційної економіки, 
інституціоналізму та кейнсіанства визрів та формалізувався на-
уковий доробок Юрія Миколайовича, який складають десяток 
монографій, близько двохсот публікацій у віт чизняних і закор-
донних фахових наукових виданнях, а також понад 250 рецензій 
та відгуків. Безперечно, фундамент цього поступу у розвитку 
вітчизняної економічної науки та управління національним 
господарством було покладено в процесі роботи Юрія Микола-
йовича над дисертаційною роботою на здобуття наукового сту-
пеня доктора економічних наук. Далі було написання книжок, 
участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, рецен-
зування монографій, підручників та посібників. Учений є чле-

ном редакційних колегій 
фахових видань: «Ринкова 
економіка: сучасна теорія 
і практика управління», 
«Інтелект ХХІ століття», 
«Причорноморські еконо-
мічні студії», економічної 
серії «Вісник Львівського 
торговельно-економічного 
університету». 

Аналіз структури та 
змісту публікаційної ді-
яльності Ю. М. Сафонова 
дозволяє зробити висновки 
щодо її фундаментального 
характеру з позицій вико-
ристання понятійно-кате-
горального апарату, оперу-
вання гносеологічними та 
методологічними підхода-

Професор Котляревський Я. В., 
професор Маркіна І. А., професор 

Гальцова О. Л., професор  
Сафонов Ю. М., день захисту 

докторської дисертації Борщ В. І., 
професор Маргасова В. Г., 2020
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ми, використання найбільш актуальних фактологічних зведень, 
застосування належної інтеграції до рамки досліджень ретро-
спективного й компаративного аналізу, адаптації кращого сві-
тового досвіду в умовах глобалізації та євроінтеграції.

Et gaudium et solatium in litteris. 
(І радість, і втіха в науках)

Кожен видатний дослідник вносить  
своє ім’я в історію науки не тільки  

власними відкриттями, але й тими звитягами,  
до яких спонукає інших.

Макс Планк

Характеристика справжнього вченого, його наукового до-
робку та особливої траєкторії наукового пізнання не може бути 
повною без заглиблення до змісту наукових колаборацій та пер-
соніфікації участі в наукових процесах, пов’язаних із розвит-
ком людського капіталу та відповідною суспільною практикою. 
Наш екскурс до науково-комунікаційного доробку в контексті 
об’єктивізації цієї публікації до-
цільно розпочати з офіційних да-
них Міністерства освіти і науки 
України, які свідчать, що за остан-
ні тридцять років в Україні було 
захищено понад 150 тисяч робіт 
на здобуття вчених ступенів, а 
станом на 2019 рік до виконання 
досліджень і розробок усього за-
лучалися 79262 особи (у галузі су-
спільних наук – 6096 осіб). Якщо 
на основі офіційних та відкритих 
даних провести апроксімацію 
статистичних зведень щодо уча-
сті Юрія Миколайовича в якості 
керівника, офіційного опонента, 
автора відгуків у процесі захисту 

Після робочого засідання,  
2014
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дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів, урахувати 
роботу в редакційних колегіях та радах, як рецензента науко-
вих публікацій та експерта наукових досліджень та розробок, 
можна стверджувати, що наукові принципи та методологіч-
ні засади вченого прямо чи опосередковано мали відношення 
до становлення й розвитку суттєвої частини вітчизняного на-
укового простору. Зокрема у кількісному вираженні науковий 
вплив професора Сафонова на формування людського капіта-
лу наукової спільноти України становить по відношенню до 
кількості захистів робіт на здобуття вчених ступенів протягом 
1991–2018 років 1,3 %, до кількості виконавців досліджень і 
розробок – 2,5 %, у тому числі в галузі суспільних наук – 27,1 %.

Додатковою характеристикою щодо непересічного міждис-
циплінарного впливу наукової праці Ю. М. Сафонова є струк-
турний аспект співавторських публікацій, а якщо більш точ-
но – ініційованих автором комплексних наукових колаборацій. 
Отже, таких тимчасових авторських колективів утворено понад 
70, до їх складу входило понад 100 вітчизняних та іноземних 
вчених, які поряд з економічними науками (70 %), представ-
ляли державне управління (10 %), юридичні (5 %), педагогічні 
(5 %), історико-політологічні (5 %) і медичні (5 %) науки.

Honōris causā 3  
(Із причини поваги)

Наука – найбільш важливе, найбільш прекрасне 
та потрібне у житті людини, вона завжди була  

та буде вищим проявом любові, тільки нею  
однією людина подолає природу і себе.

Антон Чехов 
Є люди, які своїми справами здійснюють вплив на роди-

ну, близьких та друзів. Є такі постаті, які залишають відбиток 

3 Honōris causā (дослівно з лат. – з причини поваги, честі заради) – латинський 
вислів, який додають до назви наукового ступеня або вченого звання, якщо його 
присуджено без захисту та всіх інших формальностей у випадку безсумнівної, 
очевидної значимості номінанта.
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у суспільній свідомості справами 
робочими та державницькими. Є 
провідники, яких суспільство ви-
знає історичними фігурами, що 
справляли негативний чи позитив-
ний вплив на ті процеси, до яких 
були дотичні, адже надзвичайно 
високою була ціна їх рішень. Про-
те у кожному суспільстві, у кож-
ній нації є особистості, які своїм 
ставленням до людей, до справи, 
якою займаються, заслуговують на 
іншу кваліфікацію – це моральні 
авторитети, носії мудрості та гу-
маністи. Саме таким плідним вче-
ним, глибоким науковцем та на-
справді інтелігентною людиною є 

Юрій Миколайович Сафонов, який в зеніті свого наукового й 
творчого шляху є прикладом відданого служіння професії, до-
слідницькій спільноті та суспільному добробуту й доброзичли-
вості у тих проєктах й відносинах, що виникають на тлі його 
авторського й наукового доробку. Ми, як представники одного 
авторського та наукового цеху, зичимо професору Сафонову по-
дальших творчих, професійних та особистих здобутків, адже 
вважаємо важливою та шляхетною справою підтримку тих 
принципів і цінностей, які вельмишановний Пан Професор по-
ширює у міру розвитку й становлення сфери українських між-
дисциплінарних економіко-гуманістичних студій.

Я. В. Котляревський, радник заступника  
міністра фінансів України,  

доктор економічних наук, професор,
О. В. Мельников, професор IT STEP  

Університету, доктор економічних наук

Презентація книги Ади 
Роговцевої «Прості речі», 

2018
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