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ВІД УКЛАДАЧІВ

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київ-
ського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана» присвячений доктору економічних наук, професору
кафедри страхування Семену Степановичу Осадцю.

Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Семена
Степановича Осадця розкрито у вступній статті, підготовленій
завідувачем кафедри страхування, доктором економічних наук,
професором Ольгою Олексіївною Гаманковою.

Джерелом матеріалу для покажчика стали монографії, підруч-
ники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірни-
ків та періодичних видань.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• хронологічний покажчик друкованих праць Семена Степа-

новича Осадця;
• наукова школа вченого;
• література про життя та діяльність С. С. Осадця.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського,
Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної
парламентської бібліотеки України та інших державних бібліо-
тек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик міс-
тить понад 270 бібліографічних описів, які згруповані за прямою
хронологією публікацій, у межах року – за алфавітом назв.

Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було опрацьова-
но 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 та
широке коло читачів, які цікавляться науковою спадщиною
українського вченого та його досягненнями у галузі економічної
науки. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.

Висловлюємо щиру вдячність професору Семену Степановичу
Осадцю за плідну співпрацю та допомогу у роботі з підготовки
біобібліографічного покажчика.
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НАРИС НАУКОВОЇ
ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СЕМЕНА СТЕПАНОВИЧА ОСАДЦЯ

Семен Степанович Осадець народився 15 травня 1935 р. в селі
Вікно Заставнівського району, що на Буковині. На той час ця те-
риторія відносилася до Румунії. Семен Степанович був третьою
дитиною в родині. Батьки дуже зраділи народженню хлопчика і
покладали на нього великі надії.

Семен Степанович у воєнний 1942 рік розпочав свій освітян-
ський шлях. Він змушений був відвідувати румунську школу.
Рідною мовою можна було спілкуватися лише дома, але це про-
довжувалося недовго. Вже весною 1944 р. навчання було продов-
жено в українській школі. Закінчивши в 1949 р. Вікнянську се-
мирічну школу, Семен Степанович успішно склав вступні іспити
і був прийнятий на навчання до Чернівецького фінансово-
кредитного технікуму з виплатою стипендії.

Чому саме був обраний цей технікум з-поміж 16 інших серед-
ніх спеціальних навчальних закладів, які існували в обласному
центрі? Не малу роль тут зіграла реклама. Фінансово-кредитний
технікум не пошкодував грошей на великий кольоровий плакат,
на якому, крім привабливого тексту, було декілька фото з життя
учнів. Особливо зацікавлювала фотографія, на якій зображений
навчальний кабінет, оснащений арифмометрами «Фелікс». На
той час це було чудо обчислювальної техніки. У селі така маши-
на була лише у головного бухгалтера спиртозаводу. Часто ариф-
мометр виставляли на підвіконня і учні, йдучи до школи або зі
школи, довго милувалися цією штуковиною. Кожен мріяв колись
покрутити ручку розумної машини. Була й інша мотивація. Якось
матері знадобилося купити марки мита. Для цього вона змушена
була в негоду з’їздити в райцентр до відділення банку. Тут мати
побачила молодих людей, які в морозну погоду сиділи в теплих
кімнатах і перебирали папірці. Матері дуже сподобалася така ро-
бота, отже, професійний вибір сина вона схвалила і підтримала.

Три роки успішного навчання в технікумі минули дуже швид-
ко. Це був молодий навчальний заклад, але він давав змістовну
освіту і сам невпинно розвивався. Зараз це Буковинський держа-
вний фінансово-економічний університет.
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У Семена Степановича була мрія продовжити навчання на пе-
дагогічному факультеті Ленінградського фінансово-економічного
інституту, куди за 5%-ю квотою напрявлялися кращі випускники
технікуму. Але попасти до 5%-ї квоти не вдалося. С. С. Осадця і
ще одну випускницю як кращих учнів направили на роботу в
апарат Тернопільського облфінвідділу. Прибувши в кінці літа
1952 р. за призначенням, молоді люди побачили ще багато слідів
лиха, спричиненого місту недавньою війною. Будівель, придат-
них для експлуатації, залишилось дуже мало. В Тернополі лише
будувався сучасний вокзал. В одній з уцілілих невеликих буді-
вель розміщувався облфінвідділ. З нетерпінням дочекались зус-
трічі з керівником цієї установи, який пояснив ситуацію: в місті
існував великий дефіцит житла і багато співробітників установи
ночували на своїх робочих місцях. Випускникам порадили поїха-
ти на роботу в райцентри, де житлові умови були кращі. Так
С. С. Осадець опинився в Борщеві, а його колега – в Копиченцях.
Борщів – один з районів з розвинутою економікою. Тут були
2 спиртозаводи, тютюнова фабрика, будувався цукровий завод.
І ще не менш важлива особливість: район, за тарифними ставка-
ми, відносився до прикордонної зони (залишилися умови 1939 р.).
Ставка інспектора фінвідділу в Борщеві і Заліщиках була
690 крб., а старшого інспектора, відповідно, 790 крб., тоді як в
Копиченцях та інших 37 районах – 540 і 590 крб. До того ж Бор-
щівський район межував через річку Дністер з Заставнівським
районом Чернівецької області. Тому звідси до батьків було, як
кажуть, рукою подати. Все це радувало молодого фахівця і при-
давало наснаги. В тому ж році Семен Степанович успішно склав
вступні іспити і поступив на навчання до Київського філіалу Все-
союзного заочного фінансово-економічного інституту.

У райфінвідділі працювало разом з фінагентами 40 осіб. З них ма-
ли спеціальну освіту на рівні технікуму 3 особи. Фахівця з вищою фі-
нансовою освітою ніхто в очі не бачив. Не було спеціальної освіти ані
у завідувача райфінвідділом, ані у головного бухгалтера, ані навіть у
головного контролера-ревізора КРУ, а старший інспектор відділу
державних доходів (держдоходів) до війни закінчив семирічку.

Співробітники райфінвідділу оперативно допомагали новому
працівнику знайти житло. Оренда окремої кімнати з харчуванням
становила 300 крб., або половину «чистої» зарплати.

Робочий день розпочинався о 10 годині з перервою на обід від
14 до 16 години, а далі обов’язково працювали до 20 години. Керів-
ник установи і старші інспектори не рідко ще надовго затримували-
ся, займаючись своїми справами або граючи в більярд чи шахи. Вони
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чекали можливих дзвінків з області або викликів до місцевого «Бі-
лого дому». Через два місяці С. С. Осадець отримав пропозицію
приступити до виконання обов’язків старшого інспектора.

Семен Степанович пригадує багато ситуацій з досвіду роботи
в Борщеві. Ось тільки деякі з них, які не описані в навчальній лі-
тературі.
Перша ситуація стосується стягнення податків з населення.

Іноді ще й зараз можна почути, що раніше не існувало такого
податкового тиску як тепер. Пригадуються кампанії з ліквідації
заборгованості податків, що проводилися в 1952–1953 рр.
В район приїхав «спеціаліст» з області з метою показати, як по-
трібно організовувати цю роботу. В один з днів старшого інспек-
тора держдоходів залучили до авралу (хоч це не відповідало по-
садовим обов’язкам). На єдиному в районі автомобілі «Победа»
бригада у складі представника з області, секретаря райвикон-
кому, завідувача райфінвідділом і старшого інспектора держ-
доходів виїхала в село Шупарка. В сільській раді до цієї бригади
долучився голова сільради і фінагент. Намітили злих неплатни-
ків. Першою з них виявилася старенька хвора жінка, яка прожи-
вала в похилій хатинці, критою соломою. Жінка немала ніяких
доходів. З порогу гості почали атаку на боржницю. Без відпові-
дних дозволів прокуратури «спеціаліст» з області розпочав у
грубій формі показовий обшук. Мета цього обшуку полягала в
тому, щоб знайти той пакуночок речей, які стара людина приго-
тувала собі на випадок смерті. Якщо пошуки виявляться вдали-
ми, то неплатник постарається зробити все можливе, щоб ці речі
не вилучили. На цей раз так і вийшло. Жінка пішла по сусідах і
знайшла невеличку суму грошей, яку сплатила фінагенту в по-
криття заборгованості. Ця процедура з певними нюансами по-
вторилася ще в декількох хатах. У вечері, з поверненням до
райцентру, бригада зібралася в «Чайній», щоб підвести підсум-
ки «майстер-класу» обласного представника. Як наслідок —
наймолодшому з присутніх довелося викласти за вечерю добру
частину зарплати. Отриманий «досвід» залишив важке вражен-
ня як у моральному, так і матеріальному аспектах.
Друга ситуація. Відомо, що для місцевих бюджетів особлива на-

пруга наступає напередодні забезпечення виплати відпускних вчи-
телям шкіл. Гостра ситуація виникла і в Борщівському районі. Єди-
ним виходом з неї було збільшення надходжень податку з обороту.
З цього платежу значні відрахування здійснювалися до районного
бюджету, але питання, як терміново збільшити надходження такого
податку? Найшвидшим шляхом було отримання районом додатко-



9

вого до раніше виділених фондів вагону горілки. Відповідне клопо-
тання повинно було надійти до обласних організацій від першого
секретаря райкому. Це за умов, що саме райком мав боротися з про-
явами пияцтва і забезпечувати здоровий спосіб життя. І все ж таки
попри всі вагання був підготовлений текст відповідної телеграми і,
отримавши добро від завідувача райфінвідділом і торгових органі-
зацій, безпартійний Семен Степанович пішов на зустріч з першим.
Очікувалася неприємна розмова і навіть більш вагомі негативні на-
слідки від такого візиту, проте цього не сталося. Районний «патрон»
уважно вислухав відвідувача, а ще більш ретельно двічі прочитав
текст телеграми і повернув документ без підпису. Через два дні ми
дізналися, що справа вирішується позитивно. Спрацювало телефон-
не право й особисті відносини між керівниками району й області.
Учителі пішли у відпустку з грішми.
Третя більш складна ситуація. На початку п’ятдесятих років

щорічно проводилися дві фінансові кампанії, які зачіпали майже
все населення. Перша кампанія – це зниження роздрібних цін на
промислові і продовольчі товари, як правило, станом на 1 квітня.
На інспекцію держдоходів покладався обов’язок перевірки пра-
вильності проведеної інвентаризації товарів в усіх торгових точках
та обрахування різниці між старими і новими цінами, яка підляга-
ла відшкодуванню торговим організаціям з союзного бюджету.
В районі було 170 торгових точок. На товари існувало близько
90 прейскурантів нових і окремо стільки ж збірників старих цін.
Потрібно взяти до уваги й те, що інвентаризаційні відомості запов-
нювалися вручну, мали місце непоодинокі виправлення або непомі-
чені помилки. Отже, обсяг робіт для однієї людини був непід’ємним.
Щоб якісно перевірити таку масу матеріалів потрібен був тривалий
час, а він до того ж був дуже обмежений. Існував порядок, що 90%
товарних запасів у торгівлі покривалися короткостроковим кредитом
банку. Держбанк СРСР визначив, що суми різниці в цінах, неповер-
нуті з бюджету до 1 червня, підлягали виключенню з забезпечення
кредиту. По району різниця в цінах становила декілька мільйонів
карбованців. На ті часи – це була вагома сума.

Але це тільки половина проблеми. Саме на період, визначений
для перевірки актів переоцінки товарів, розпочалася друга кам-
панія. Йдеться про підписку на Державну позику 1953 року. Ві-
домо, що весною цього року помер Й. В. Сталін. Люди очікували
на значне фінансове полегшення. Воно частково й настало. Роз-
мір позики був зменшений наполовину порівняно з попереднім
роком, проте виконати це завдання було надзвичайно важко.
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Підписка, як і раніше, здійснювалася під жорстким контролем
партійних органів. Райком розписав уповноважених по всіх селах і
щоденно контролював їх роботу. Не обминули й Семена Степанови-
ча, хоч він й старався довести зайнятість іншою важливою і терміно-
вою справою, відсутністю інспектора. Зауважимо, що виконати цю
роботу на селі було значно складніше, ніж у місті. Робітники і служ-
бовці у містах підписувалися на позику, яка протягом року щомісяч-
но сплачувалася рівними частинами з отримуваної зарплати. На кол-
госпи такий порядок не розповсюджувався, адже вони ще не могли
гарантувати регулярної оплати праці своїх членів. Отже, старший ін-
спектор держдоходів змушений був ходити по хатах і переконувати
бідних колгоспників в користі державної позики. Щоб застати селян
вдома такі обходи здійснювалися переважно вечорами. Тут пам’я-
тали ще недавні роки, коли такі вечірні прогулянки були дуже не-
безпечні. Обласні і районні працівники за необхідності відвідували
села і покидали їх ще до заходу сонця. Між тим торгові організації і
банк били тривогу про наближення критичної дати зняття з креди-
тування. Райком цей аргумент до уваги не брав, адже для нього
приорітетнішою була кампанія підписки на позику.

Який же вихід було знайдено в цій ситуації? Його запропонував
головний бухгалтер райспоживспілки. Суть пропозиції полягала в
тому, щоби здійснити перевірку тих актів інвентаризації, за якими
належали до виплати найбільші суми бюджетної компенсації,
здійснити ці виплати, а по решті актів зробити таку перевірку зра-
зу після завершення позикової кампанії. Так і було зроблено.

Про це своє ноу-хау Семен Степанович розповів колезі з сусі-
днього району, яка приїхала на обмін досвідом роботи. Колега
доповіла «про досвід» у телефонній розмові начальнику держ-
доходів обласного фінансового відділу. Це дало підстави для ви-
клику завідувача і старшого інспектора «на килим» до керівницт-
ва облфінвідділу. Тут їм було висунуто звинувачення в «держав-
ному злочині, а саме – в розтраті бюджетних коштів».

Так сталося, що до цього долучилася ще одна справа. На обліку
в інспекції держдоходів перебувало майже 830 хат та інших буді-
вель, які були конфісковані у репресованих людей. Це майно по-
трібно було продати, але покупців на селах не було. Односельчани
добре розуміли, що людей виселили безпідставно. Були великі
сподівання на те, що ці «вороги народу» скоро повернуться і май-
но прийдеться віддавати. Так з часом у більшості випадків і стало-
ся. Тоді ж існувала проблема реалізації конфіскованого майна. По-
частішали сигнали з сіл про крадіжки частини будівель. За
ненадходження коштів за це майно хтось повинен був понести
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відповідальність. Такими на нараді у завідувача облфінвідділом
знову були визначені завідувач райфінвідділом і старший інспектор
держдоходів. Наказом по облфінвідділу цим особам була вислов-
лена сувора догана. Семена Степановича це дуже образило. Йому
здавалося, що зроблено все можливе, ніякої власної користі у мо-
лодого спеціаліста у виявлених порушеннях не було, тому він зве-
рнувся до Мінфіну України з проханням перевести його на роботу
з цією посадою в Чернівецьку область. Це прохання було задово-
лено.

Працювати на Буковині в прикордонному Стороженці було
значно приємніше. Тут інспекція держдоходів складалася з
4 осіб. Всі працівники були на своєму місці. Робота була більш
різноманітна і цікава. Чудова природа і добрі люди зачаровували,
проте через півроку для Семена Степановича настав час йти до
лав Радянської армії.

Новобранців відправили на службу товарняком до ст. Владивос-
ток. Шлях зайняв 32 доби, але для молодої людини це була цікава
подорож. З прибуттям до місця призначення на Тихоокеанський
військово-морський флот, Семен Степанович успішно пройшов
курс молодого матроса, склав присягу і мав добру перспективу на
подальшу службу. Проте сталося непередбачене. Під час виконання
військового завдання був поранений і переніс важку операцію, після
чого визнаний інвалідом і достроково демобілізований.

Повернувшись до Чернівців, Семен Степанович продовжив
навчання в інституті і підшукував місце роботи. Це виявилося мо-
жливим, адже майже всі обласні керівники фінансових і банків-
ських установ були колегами по навчанню в інституті. Незабаром
керуючий облконторою Сільгоспбанку СРСР А. С. Швець запро-
понував посаду старшого інспектора відділу фінансування по
клієнтурі недавно ліквідованого Торгбанку СРСР.

Семену Степановичу належало швидко перелаштуватися на
банківську роботу. До його функцій входило обслуговування
47 промислових артілей, організацій споживчої кооперації та під-
приємств Міністерства заготівель. Варто відзначити, що Семену
Степановичу багато чого вдалося зробити. По деяких комплексних
перевірках матеріали розглядалися на засіданні облвиконкому і прий-
мались рішення, в основі яких були пропозиції перевіряючого.

У 1959 р. відбулася реорганізація спецбанків. Сільгоспбанк
СРСР приєднали до Держбанку СРСР. Це був рік, коли Семен
Степанович завершував навчання в інституті. Він заздалегідь
отримав від керуючого облконторою Держбанку запрошення на
нове місце роботи. На цей раз була відведена ділянка роботи з
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фінансування державних сільськогосподарських підприємств, а
також міжколгоспних організацій.

Семена Степановича особливо зацікавили нові формування,
якими були міжколгоспні організації. Він вирішив розібратися з
цією клієнтурою досконало. Після вивчення всіх публікацій, ін-
структивних матеріалів, проведеної серії перевірок з виїздом на
місця, він отримав повне уявлення про стан справ в цих організа-
ціях. Було вирішено викласти погляди на розвиток міжгосподар-
ської кооперації в газетній статті. Через декілька днів стаття
«Увагу міжколгоспним будівельним організаціям» була в редак-
ції обласної газети «Радянська Буковина», а ще через тиждень
перша публікація Семена Степановича вийшла в світ. В наступні
дні надійшло декілька дзвінків від компетентних людей, в яких
висловлювалася підтримка запропонованих шляхів удосконален-
ня сільського будівництва. Семен Степанович вважає, що саме ця
стаття поклала початок його наукової діяльності, так виникла
думка про майбутню аспірантуру.

В жовтні 1960 р. Семен Степанович відвідав Ленінград. Корис-
туючись нагодою, зайшов в Ленінградський фінансово-економічний
інститут з’ясувати можливість вступу до аспірантури. Відбулася
розмова з проректором з науки, професором О. М. Молчановим і
завідувачем кафедри фінансів, відомим вченим, професором
О. М. Александровим. Маститі вчені з великою зацікавленістю від-
неслися до бажання молодого економіста вступити до аспірантури і
досліджувати процес удосконалення фінансів міжгосподарських
організацій. Повернувшись в Чернівці, обнадієний можливістю
здійснення своєї мрії, Семен Степанович серйозно взявся за підго-
товку реферату. Через три місяці реферат був відісланий і незабаром
надійшов лист з відділу аспірантури про те, що робота оцінена про-
фесором О. М. Александровим на «відмінно» і автору рекоменду-
ється готуватися до вступних іспитів.

У вересні 1961 р. Семен Степанович склав вступні іспити і був
зарахований до очної аспірантури на кафедрі фінансів. Науковим
керівником призначили професора О. М. Александрова. При
цьому не обійшлося без казусів. Справа в тому, що під час екза-
менаційної сесії була дуже дощова погода і в абітурієнта загост-
рився бронхіт. Лікарі з інститутської поліклініки наполягали на
негайному виїзді з міста, вважаючи, що хворому ленінградський
клімат не підходить. Потрібно розуміти стан людини, яка, з одно-
го боку, майже досягла своєї мети, а з другого – виявилася загро-
за можливості її реалізувати. Семен Степанович вирішив проіг-
норувати поради лікарів і продовжити навчання.
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Час, проведений в аспірантурі, Семен Степанович вважає
кращими роками свого життя. По-перше, саме місто Ленінград
(нині Санкт-Петербург) залишило велике враження. Інститут
розташований в самому центрі цього чудового оазису архітекту-
ри, культури і науки. ЛФЕІ увібрав в себе кращий на той час кад-
ровий потенціал, що до об’єднання був в фінансовому інституті,
плановому інституті, фінансово-педагогічному інституті і фінан-
совій академії. Тут відчувався осередок серйозної фінансової
науки, яка складала і складає конкуренцію навіть московській
школі. По-друге, можливість працювати в кращих бібліотеках
країни. Кожен раз продуктивно попрацювавши над літературою,
аспірант йде ввечері з «публічки», за висловом Семена Степановича
– мов бджола, наповнена нектаром. Після приходу в гуртожиток
аспіранти збиралися за круглим столом для обговорення отрима-
ної за день інформації. По-третє, приваблювало інтернаціональне
середовище в інституті. Серед аспірантів були представники
майже з усіх союзних республік, аспіранти і стажери з інших
країн. Багато тих, з ким Семен Степанович тут навчався, стали
згодом видатними вченими і державними діячами. Наприклад,
Ернест Вознесенський став відомим теоретиком в галузі фінан-
сів, декілька років очолював кафедру фінансів СПбУЕФ, білорус
Леонід Тарасєвич пройшов майже по всіх щаблях університетсь-
кої кар’єри і понад 20 років очолював СПбУЕФ, Талбак Назаров
– доктор економічних наук, академік АН Таджикистану, працю-
вав ректором Таджикського державного університету, міністром
освіти, керівником Держплану, багато років очолював Міністерс-
тво закордонних справ республіки. Талбак неодноразово був гос-
тем у Києві, а Семен Степанович відвідав Душанбе.

В той час в аспірантурі навчався Г. І. Ханін – майбутній док-
тор економічних наук, професор Новосибірського державного
технічного університету. Багато років живе і працює в Новоси-
бірську. Це прізвище добре відоме серед вчених-економістів не
лише Росії, але й багатьох інших країн. Його праці з економічної
історії перевидавалися в США, Норвегії.

Ґрунтовні підручники і монографії з фінансів написав санкт-
петербурзький вчений осетинського походження, колега по аспі-
рантурі Б. М. Сабанті. Багато добрих слів можна сказати про
відомого краснодарського вченого адигейського походження
М. А. Керашева, колишнього завідувача кафедри Кубанського
сільгоспінституту О. С. Булата, професорів СПбУЕФ А. П. Жев-
тяка, А. П. Калініну, Є. В. Васильєву, Г. А. Зайцева, Г. О. Овчин-
никова. Отже, Семен Степанович навчався в дуже творчому ко-



14

лективі. При тому, що в аспірантуру зараховували до 25 осіб на
рік, з них майже 80% стали докторами економічних наук. Тоді не
існувало класифікації спеціальностей в межах економічної науки,
всі захищалися на одній, але дуже потужній вченій раді.

Заслуговує на увагу стиль роботи з аспірантами на кафедрі
фінансів, зокрема у професора О. М. Александрова. Він вимагав
від аспірантів не рідше одного разу на тиждень у відведені годи-
ни зустрічі з керівниками. При цьому аспіранти приносили і по-
казували тексти статей, частини рукопису дисертації. Професор
брав ці матеріали на ознайомлення додому і через тиждень пове-
ртав з конкретними зауваженнями. Крім того, аспірант повинен
був коротко доповісти про свої плани на найближчий період.
Якщо потрібна була порада або сприяння професора, аспірант
завжди міг на це розраховувати.

Професор Олександр Михайлович Александров досконало во-
лодів французькою та німецькою мовами, був членом Міжнарод-
ного інституту фінансів, входив до складу багатьох наукових і
державних консультативних органів і товариств. Він багато чи-
тав, зокрема, іноземної літератури. В ЛФЕІ дуже схильно стави-
лися до участі аспірантів в госпдоговірних наукових досліджен-
нях, в конференціях, заходах з вивчення передового досвіду.
Наприклад, Семену Степановичу за час навчання в аспірантурі
була дана можливість відвідати міжколгоспні організації, сільсь-
когосподарські і банківські установи в Молдавії, в Одеській,
Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях України,
а також у Воронезькій і Ленінградській областях Росії. Крім того,
ректорат інституту разом з профорганізацією дали можливість
побувати в Болгарії. В отриманні зарубіжної інформації сприяли
також аспіранти і стажери інших держав, які навчалися в
інституті.

Виходячи з того, що Семен Степанович прийшов до аспіран-
тури з готовою темою, підготовленою публікацією (вступний ре-
ферат майже повністю опубліковано в наукових записках ЛФЕІ),
мав можливість накопичити необхідну інформацію і йому пота-
ланило мати чудового наукового наставника, він справився з ди-
сертацією достроково. 30 червня 1964 р. робота була рекомендо-
вана до захисту. Наступного дня Семен Степанович одружився
на аспірантці з України Л. В. Степанченко. Нещодавно вони від-
значили золотий ювілей подружнього життя.

Декілька тижнів раніше відбувся розподіл аспірантів на ро-
боту. Міністерство освіти СРСР запропонувало молодому нау-
ковцю місця в Куйбишевському (тепер Самарському) плановому
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інституті та Білоруському інституті народного господарства.
Проте Семен Степанович дуже хотів повернутися до України, з
цією метою надіслав своє резюме в декілька вищих навчальних
закладів і науково-дослідних установ. Відгукнувся Чернівець-
кий державний університет, Львівський торгово-економічний
університет і два київських НДІ. Він обрав Український НДІ
економіки і організації сільського господарства. Саме тут дослі-
джували питання міжгосподарської кооперації і потрібно було
сформувати підрозділ з фінансово-кредитних проблем розвитку
аграрного виробництва. До того ж директор інституту професор
І. Н. Романенко пообіцяв протягом року вирішити питання з
житлом.

Прибувши на початку 1965 року до Києва, Семен Степанович
показав керівництву інституту направлення на роботу і довідку
про те, що він захистив дисертацію. Потрібно було вирішити пи-
тання прописки в Києві. Для того щоб прописатися, потрібно на-
дати довідку з місця роботи і мати житло, а поступити на роботу
можна лише за наявності прописки. По цьому колу можна було
роками ходити і не знайти кінця.

Директор інституту відповів, що він не може гарантувати ви-
ділення квартири, адже на черзі більше як півсотні співробітни-
ків. Молодий вчений і на цей раз вирішив ризикнути і залишити-
ся в Українському НДІ економіки і організації сільського
господарства. Тут його зарахували на посаду старшого наукового
співробітника відділу госпрозрахунку. Семен Степанович досить
швидко ознайомився з особливостями діяльності науковців-
аграріїв. Колектив був великий, понад 400 чоловік. Існувала кни-
га, в якій щоденно кожному належало розписатися про вихід на
роботу. До цієї книги ранком, як згадує Семен Степанович, ви-
шиковувалася черга, як до Мавзолею. Було дивно спостерігати як
вчені, навіть з високими титулами, дочікуються своєї черги за-
лишити автограф. Одним з таких був доктор економічних наук,
професор В. І. Терещенко. Він повернувся з США, де на різних
посадах понад 30 років займався питаннями управління в аграр-
ному секторі. Валерій Іванович опублікував в центральній газеті
«Известия» свої враження про організацію роботи управлінсько-
го персоналу в США і натякнув на багато недоліків у нас. Ця
стаття потрапила в сприятливий ґрунт і викликала величезний ін-
терес. В. І. Терещенка запрошували з лекціями на високі зібрання
не лише в Києв але й в Москву і в столиці інших республік та об-
ласні центри. Оскільки клопотання підписувалися секретарями
обкомів, головами облвиконкомів, міністрами та іншими високи-



16

ми посадовцями, то і відповіді повинні були бути адекватні і
своєчасні. Директор інституту, академік ВАСГНІЛ І. Н. Романен-
ко навіть жартував, що В. І. Терещенко «перетворив його на сво-
го секретаря, який змушений опрацьовувати і сприяти виконан-
ню графіка поїздок вченого». Валерій Іванович згодом перейшов
в інші наукові інституції і ще багато зробив для розвитку науки
менеджменту в країні.

В 1964–1970 рр. в сільському господарстві відбувалися великі
економічні перетворення. Належало здійснити перехід до гаран-
тованої грошової оплати праці колгоспників, запровадження пен-
сійного забезпечення цієї категорії людей, перевести колгоспи на
пряме банківське кредитування, ввести нові принципи оподатку-
вання господарств, суттєво розширити страховий захист колгос-
пів. Комплекс важливих змін належало здійснити і в радгоспах.
Вони охоплювалися загальною програмою переведення радгоспів
на повний госпрозрахунок. Ось приблизно коло проблем, до ви-
рішення яких конче потрібно було залучити фінансистів. В 1968 р.
в Інституті економіки сільського господарства був створений
сектор фінансових і кредитних відносин. Очолити його доручили
кандидату економічних наук, колишньому начальнику управління
фінансування сільського господарства Мінфіну УРСР Д. В. Поло-
зенку. Цю людину Семен Степанович знав ще з технікуму.
Дмитро Васильович в 1950 р. молодим викладачем приїхав до
Чернівців з Одеського кредитно-економічного інституту. Згодом
обидва вчені написали спільно монографію «Фінанси колгоспів і
радгоспів» і підготували декілька публікацій для журналів, орга-
нізували низку конференцій. У Дмитра Васильовича була мрія
написати і захистити докторську дисертацію. Така думка опану-
вала і Семеном Степановичем. У зв’язку з цим С. С. Осадець пе-
рейшов працювати до вищого навчального закладу, а Д. В. Поло-
зенко залишився в Інституті економіки сільського господарства.
А вже через вісім років на Пленумі ВАК СРСР обом вченим
одночасно присвоїли ступінь доктора економічних наук.

Слід зазначити, що під час роботи в НДІ на наукову діяльність
Семена Степановича значний вплив справив новий директор, на
той час член-кореспондент ВАСГНІЛ, доктор економічних наук
Іван Іларіонович Лукінов. Він був талановитий вчений, великий
працелюб. Наприклад, кожний раз він повертався з відпустки з ру-
кописом нової монографії. І. І. Лукінов користувався великим ав-
торитетом серед вчених, урядовців і аграріїв. Уже через десять ро-
ків роботи в інституті він став дійсним членом ВАСГНІЛ,
академіком АН УРСР, академіком Шведської академії сільського
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господарства. Значно виріс професійний рівень і ефективність ро-
боти інституту в цілому. С. С. Осадцю доводилося часто спілкува-
тися з Іваном Іларіоновичем, оскільки він був керівником не тіль-
ки інституту, але й наукової роботи. Крім того, Семен Степанович
був обраний головою профспілкової організації і мусив погоджу-
вати з керівником інституту важливіші питання. Дивлячись на
стиль роботи директора, було велике бажання й самому продукти-
вно працювати. Саме на 12 років роботи в НДІЕСГ припадає знач-
на кількість виданих публікацій. В цей час С. С. Осадець тісно
спілкувався з відповідними службами міністерств, банків, статис-
тичних та інших органів. Таке спілкування було дуже корисне для
обох сторін. Існували добрі стосунки з керівниками відповідних
фінансових служб союзних міністерств і відомств, вченими науко-
во-дослідних інститутів.

В науковій роботі основним ресурсом виступає інформація.
Можливості її отримання, опрацювання і використання значно
зросли з появою електронної обчислювальної техніки. До появи
комп’ютерів більшість інформації повністю опрацьовували
вручну. Зробити групування господарств за певним критерієм по
всьому масиву, а це близько 9 тис. суб’єктів господарювання,
вручну практично було неможливо. Тому в більшості досліджень
обмежувалися одним або двома-трьома районами або приклада-
ми по окремим господарствам. Але такий відбір був дуже
суб’єктивним. З появою в інституті електронно-обчислюваної ма-
шини «Мінськ-22», розташування якої разом з обслуговуючим пер-
соналом зайняло декілька кімнат, суттєво змінилася технологія
НДР. З придбанням такої техніки від співробітників вимагалися
нові знання з опрацювання інформації. Але головне навантаження
припадало на керівників тем. Потрібно було уявляти, яка інформа-
ція може бути отримана і як вона може бути використана. Застосу-
вання ЕОМ вимагало дуже багато ручної підготовчої роботи, що
обумовлювало збільшення штату допоміжних працівників. Чисель-
ність співробітників інституту зросла до 600 осіб. Згодом комп’ю-
тери стали компактнішими. Сучасні програми, використання мережі
Internet дозволяють інтегруватися з іншими базами даних. Тому
багато змінилося на краще.

В НДІ неодноразово приходилося виконувати термінові завдан-
ня, які надходили від партійних і радянських органів. Не рідко це
була «робота на корзину». Завдання часто змінювалися, були не чіт-
ко сформульовані, наслідки роботи не досягали стадії впровадження.

Часто Семен Степанович порівнював роботу науковця НДІ з
викладачем вузу. Різниця особливо кидалася в очі під час конфе-
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ренцій. Працівники вузу, маючи в своєму розпорядженні менше
інформації, здебільшого вміли краще викласти суть питання, їх
виступи відрізнялися більшою переконливістю. Приваблювало у
працівниках вузів те, що вони були більш вільні у використанні
свого часу, завжди мали аудиторію слухачів, з якими можна по-
ділитися своїми науковими напрацюваннями. Тому все частіше
Семен Степанович думав про перехід на викладацьку роботу.

Така нагода сталася в 1977 р., до інституту завітав доцент
кафедри фінансів КІНГу Г. Г. Нам зі своїм аспірантом Б. С. Івасе-
вим. В присутності Геннадія Георгійовича Семен Степанович ви-
словив своє побажання і через декілька днів Г. Г. Нам запро-
понував зустріч з завідувачем кафедри фінансів, доцентом
В. М. Федосовим. Віктор Михайлович віднісся до переходу на
посаду старшого викладача кафедри позитивно. Було домовлено,
що протягом двох місяців Семен Степанович завершить підготов-
ку монографії «Кредитування сільського господарства» і буде го-
туватися до участі в конкурсі на вузівську посаду.

Цей перехід дався не легко. По-перше, були великі сумніви
щодо здоров’я. Простояти на хворій нозі декілька годин підряд
і голосно говорити (читати лекції) при хронічних бронхо-
захворюваннях здавалося неподоланною проблемою. По-друге,
хвилювало й те, що претендент не мав досвіду педагогічної робо-
ти. По-третє, жаль було залишати колектив, в якому склалися
добрі стосунки.

Далі все йшло за сценарієм конкурсу: оголошення в газеті;
подача комплекту документів; відкрита лекція; співбесіди на ка-
федрі, деканаті, парткомі, ректораті, конкурсній комісії, розгляд
заяви на раді факультету. З НДІ відпустили Семена Степановича
«по переводу». Тобто все було зроблено за правилами, але при
цьому не була врахована одна обставина. Справа в тому, що у
С. С. Осадця було наукове звання старшого наукового співробіт-
ника, яке присвоїла Президія ВАСГНІЛ. Воно адекватне званню
доцента, тому конкурс потрібно було проводити зразу на посаду
доцента. Через пару місяців ця помилка була виправлена. Отже, з
1 квітня 1977 р. і дотепер Семен Степанович штатний працівник
КІНГу (нині КНЕУ).

На перших порах молодому викладачу доручили читати дис-
ципліну «Фінанси сільського господарства» для студентів аграр-
ного факультету. Варто також зазначити, що студенти цього фа-
культету мали дещо слабшу шкільну підготовку, але вони були
більш дисципліновані за міських вихідців. Незважаючи на те що
дисципліна була добре знайома, Семен Степанович дуже ретель-



19

но готувався до лекцій. Потрібно було вкластися у відведений
час, зробити лекцію цікавою і корисною. Вже на другий рік, крім
«Фінансів сільського господарства», молодому доценту доручили
читати дисципліну «Фінанси СРСР». Це звичайно дало можли-
вість охопити більш широке коло питань.

У 1980 р. ректорат запропонував Семену Степановичу дворічну
наукову відпустку для підготовки і захисту докторської дисертації.
На вибір ректорату вплинула наявність декількох монографій і
значна кількість публікацій в журналах і наукових збірниках.

В основу докторського дослідження був покладений пошук
шляхів реформування фінансів сільськогосподарських форму-
вань відповідно до потреб поступового переходу до соціально
орієнтованої ринкової економіки. Добре налагоджені зв’язки з
міністерствами і відомствами давали можливість отримувати ве-
ликі масиви інформації, серед неї була й така, що мала обмеже-
ний доступ. Тому дисертації був присвоєний гриф «Для службо-
вого користування». Це звільняло автора рукопису від відпо-
відальності за використання такої інформації і тих, хто такі дані
надавав. Гриф мав й іншу позитивну роль. При захисті дисерта-
цій «Для службового використання» не потрібно було попере-
дньо друкувати монографію і повідомлення у Бюлетені ВАК про
захист дисертації. Це давало значний виграш у часі. Проте автор
позбавлявся права опублікувати дисертацію.

Через два роки Семен Степанович подав рукопис дисертації
на розгляд кафедри. Були призначені авторитетні опоненти, які
прочитали роботу, дали низку слушних зауважень і пропозицій
щодо доопрацювання роботи. Крім того, додали роботи, й інші
чинники. Відбувся черговий Пленум ЦК КПРС, на якому розгля-
далися питання реформи в сільському господарстві. З врахуван-
ням цих обставин Семен Степанович доопрацював рукопис і
ознайомив з текстом дисертації провідних вчених кафедри фінансів
ЛФЕІ. Через невеликий проміжок часу рукопис повернули з низкою
зауважень, які С. С. Осадець оперативно врахував. Далі дисертація
розглядалася на кафедрі КІНГу під головуванням заступника заві-
дувача О. Р. Романенко і була рекомендована до захисту.

Вимогливо, але коректно відбувся захист на спеціалізованій
вченій раді в ЛФЕІ (30 травня 1985 р.). Звичайно, це було досить
складно. Дисертація на відгук провідної установи направлялася
до Москви, до Всесоюзного заочного фінансово-економічного
інституту. Один опонент був з Алма-Ати, другий – з Краснодару,
третій – з Ленінграду. Багато членів вченої ради були зовсім не-
знайомі Семену Степановичу. Слід зазначити, що саме ЛФЕІ
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зіграв вирішальну роль в забезпеченні України, і зокрема КНЕУ,
докторами наук фінансового профілю. Крім С. С. Осадця тут за-
хистили дисертації А. М. Мороз, М. І. Савлук, В. М. Суторміна,
В. М. Федосов. В цьому вузі отримав вчений ступінь доктора
економічних наук і ректор КНЕУ Анатолій Федорович Павленко.

На початку 1987 р. Семену Степановичу було присвоєно нау-
кове звання професора по кафедрі фінансів.

Невдовзі кафедру фінансів КІНГу розділили на дві окремі.
Поряд з кафедрою фінансів з’явилася кафедра фінансів підпри-
ємств і страхової справи, яку очолив доцент А. М. Поддєрьогін.
С. С. Осадця, як і 9 інших викладачів, було переведено до
нової кафедри, де він став заступником завідувача з наукових
питань.

В країні посилився процес переходу на ринкові засади госпо-
дарювання. Цьому сприяли розвиток різних форм кооперації.
Виникло багато підприємств малого і середнього бізнесу. Це різ-
ко підвищило потребу в кадрах економістів і особливо бухгалте-
рів і фінансистів. У КІНГу контингент студентів щорічно збіль-
шувався. Інститут побудував два нові навчальні корпуси і ще два
реставрував. Зростання кількості студентів зумовило збільшення
педагогічного персоналу.

На кафедрі фінансів підприємств і страхової справи чітко ви-
ділилося два блоки науково-педагогічної діяльності. Блок стра-
хування був дещо меншим, але також зростав швидко. Дисциплі-
на «Страхування» була введена в навчальні плани на всіх
факультетах. На фінансово-економічному факультету крім цього
з’явилися й інші дисципліни страхового циклу. Якщо до 1989 р.
кількість викладачів, зайнятих на страхових дисциплінах, було
два, то до 1996 р. страхових дисциплін вистачало на 13 ставок.
Тому С. С. Осадець погодився на перехід на страховий блок.

Значну допомогу нашій країні в підготовці кадрів надав Євро-
пейський Союз. У складі Програми ТАCIS був передбачений
Проект «Створення Українського центру підготовки працівників
для страхового ринку». Реалізацію цього проекту уряд поклав на
КНЕУ. У зв’язку з цим в університеті був створений відповідний
підрозділ. Директором його спочатку був професор М. В. Кужель-
ний, а через півроку ці обов’язки поклали на професора
С. С. Осадця. Лекції та інші види занять проводили висококвалі-
фіковані практики з Австрії, Великої Британії, Нідерландів, Ні-
меччини, Швеції. Ці заходи відвідали 1800 керівників і відпові-
дальних працівників страхових компаній, викладачів вузів
України і Молдови.
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Групі викладачів страхових дисциплін була надана можли-
вість відвідати протягом двох тижнів Амстердам і Лондон і по-
знайомитися з роботою страхових компаній і вузів.

У межах цієї програми авторський колектив під керівництвом
Семена Степановича у складі викладачів КНЕУ, Тернопільського
національного економічного університету, працівників низки
страхових компаній і Укрстрахнагляду підготував підручник
«Страхування» (1998, 36 друк. арк.), який успішно використову-
ється педагогами, студентами, працівниками страхового бізнесу.
І вже декілька років його можна знайти в електронному варіанті в
мережі Інтернет. За цю роботу С. С. Осадець став Лауреатом
премії Фонду Олександра Сосіса (2010 р.). Підручник витримав
три видання і зараз готується нова версія.

Реалізація проекту ТАСIS сприяла створенню в КНЕУ магіс-
терської програми «Страховий менеджмент». Протягом її існу-
вання навчання завершили майже 700 осіб. Багато з них тепер
працюють на керівних та інших відповідальних посадах в стра-
хових компаніях, банках та інших фінансових установах.

У 2002 р. в ході вдосконалення структури КНЕУ була створе-
на кафедра страхування. Це не склало великої проблеми, тому що
кадровий персонал був в основному сформований ще в складі
кафедри фінансів підприємств і страхової справи. Професор
С. С. Осадець очолював кафедру з початку її заснування і до липня
2010 р. Колектив кафедри на чолі з новим завідувачем професором
О. О. Гаманковою намагається гідно підтримувати ту високу пла-
нку, яку запровадив в діяльності кафедри Семен Степанович.

Доречно буде зазначити, що напрям підготовки магістрів
страхового спрямування, закладений в КНЕУ професором
С. С. Осадцем, успішно розвивається. Тут, крім власне потуж-
ної кафедри страхування, створені інші структурні одиниці, які
допомагають забезпечити комплекс навчально-наукової роботи з
підготовки якісних менеджерів страхового бізнесу. На ФЕФ під
методичним керівництвом кафедри працює Навчально-практич-
ний центр страхового бізнесу. Оснащений необхідною технікою і
програмами Центр імітує роботу реальної страхової компанії. Тут
студенти можуть ознайомитися з правилами страхування, доку-
ментацією, пройти тренінг на знання страхової справи.

Протягом останніх двох років працює науково-дослідний
Інститут страхування. В його завдання входить моніторинг нови-
нок, що продукуються вітчизняною і зарубіжною страховою нау-
кою, опрацювання важливіших проблем і формулювання виснов-
ків і пропозицій по них директивним органам.
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На факультеті уже багато років діє Студентський страховий клуб,
де організовуються зустрічі з успішними випускниками, іншими ці-
кавими особистостями страхового ринку, проводяться ігри на зразок
«Що? Де? Коли?», екскурсії до страхових компаній, виставки тощо.

Університет в цілому і кафедра в першу чергу приділяє велику
увагу періодичній страховій пресі. Професор С. С. Осадець є
членом редакційної колегії наукових журналів: «Страхова справа»,
«Страховое дело», «Финансовые услуги», «Фінанси України»,
«Вісник Національного банку України», «Insurance Top», «Наука
й економіка» та наукового збірника «Фінанси, облік і аудит».

Таким чином, зараз в КНЕУ створена система усіх необхідних
умов для підготовки творчо налаштованих магістрів, аспірантів і
докторантів страхового спрямування. Варто зауважити, що успі-
хи цієї роботи помітні не лише в університеті. Так, магістерська
програма «Страховий менеджмент» посіла 48 місце в світовому
рейтингу програм страхового спрямування. В Східній Європі
лише Словенія, Угорщина та Україна дістали таку високу оцінку.

Значну увагу й багато зусиль Семен Степанович приділяє під-
готовці наукових та науково-педагогічних кадрів. Під його керів-
ництвом захищено одна докторська та дев’ять кандидатських ди-
сертацій. Він неодноразово виступав офіційним опонентом на
захисті докторських та кандидатських дисертацій.

С. С. Осадцем опубліковано понад 170 наукових праць, що
увійшли до скарбниці економічної науки України. Він є автором 4
монографій, 10 підручників та навчально-методичних посібників.

За багаторічну сумлінну і плідну працю Семену Степановичу
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ», наго-
роджено двома урядовими медалями, Подяками Кабінету Мініст-
рів України, грамотами Комітетів Верховної Ради України, Мін-
сільгоспу, Нацкомфінпослуг, Ліги страхових організацій України
та інших установ.

Своєю плідною працею, високою вимогливістю до себе і своїх
колег, принциповістю у вирішенні всіх питань життя колективу,
в якому він працює, Семен Степанович слугує зразком для моло-
дих викладачів і робить значний внесок у подальший розвиток
кафедри страхування Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.

О. О. Гаманкова,
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри страхування КНЕУ
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

ПЕРСОНАЛЬНЕ ЗВАННЯ Міністерства фінансів СРСР
«Радник фінансової служби III рангу» – 1953 р.

ГРАМОТА Міністерства сільського господарства УРСР та Рес-
публіканського комітету профспілки робітників і службо-
вців сільського господарства і заготівель за високі показ-
ники, досягнуті в соціалістичному змаганні – 1967 р.

МЕДАЛЬ «В память 1500-летия Киева» – 1982 р.
МЕДАЛЬ «Ветеран труда» за доблесну і сумлінну працю –

1987 р.
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ Міністерства освіти України «Заслужений

працівник Київського національного економічного універ-
ситету» – 2001 р.

ПОДЯКА Ліги страхових організацій України і Центру підгото-
вки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного
забезпечення страхової діяльності – 2003 р.

ПОДЯКА Ліги страхових організацій України за зміцнення діло-
вого співробітництва та за активну участь у роботі
ІV Міжнародного Ялтинського Форуму учасників страхо-
вого ринку – 2004 р.

ПОДЯКА Кабінету Міністрів України за вагомий особистий
внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висо-
кокваліфікованих спеціалістів та з нагоди 100-річчя від
дня заснування КНЕУ – 2006 р.

ГРАМОТА Ліги страхових організацій України за відданість
справі розвитку страхування в Україні – 2006 р.

ДИПЛОМ Комітету Верховної Ради України з питань економіч-
ної політики за професійні досягнення та особистий вне-
сок у розвиток економіки України – 2007 р.

ЗНАК Ліги страхових організацій України «За високі досягнення
в галузі страхування» – 2007 р.

ПОДЯКА Київського національного університету імені Тараса
Шевченка за вагомий особистий внесок в розвиток стра-
хової освіти та науки в Україні і багаторічну співпрацю з
економічним факультетом університету – 2009 р.
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ПРЕМІЯ Олександра Сосіса «За внесок у розвиток страхової
науки України та активне сприяння формуванню наукової
школи страхування» – 2010 р.

ПОДЯКА Кабінету Міністрів України за вагомий особистий
внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікова-
них фахівців та з нагоди 105 річниці з дня заснування
КНЕУ – 2011 р.

ПОДЯКА Експертної ради зі страхування при Комітеті з питань
фінансів, банківської діяльності, податкової та митної
політики Верховної Ради України за вагомий внесок у
формування страхової культури, сприяння розвитку обда-
рованої та талановитої молоді, партнерську підтримку
в організації та проведені Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» –
2011 р.

ПОДЯКА Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг за вагомий особи-
стий внесок у розвиток страхової науки та освіти, активну
участь у розбудові сучасного страхового ринку та з наго-
ди 10-річчя кафедри страхування КНЕУ – 2012 р.

НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ журналу «Insurance Top» за внесок у
розвиток страхової науки – 2013 р.
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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1966–1968 рр. – Голова профспілкової організації Українського
науково-дослідного інституту економіки і організації
сільського господарства

1978–1984 рр. – Голова первинної організації Всесоюзного
наукового економічного товариства при Київському
інституті народного господарства імені Д. С. Коротченка

1994–2013 рр. – Член Спеціалізованої Вченої ради по захисту
докторських дисертацій при Київському національному
економічному університеті імені Вадима Гетьмана

1996–2014 рр. – Член підкомісії «Фінанси і банківська діяль-
ність» Науково-методичної комісії Міністерства освіти і
науки України

1998–2000 рр. – Член Спеціалізованої Вченої ради по захисту
докторських дисертацій при ННЦ «Інститут аграрної еко-
номіки»

1998–2001 рр. – Член правління Ліги страхових організацій
України

2000–2004 рр. – Член експертної ради з економічних наук ВАК
України

2002–2010 рр. – Член Вченої ради Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана
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