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Го ло вною те мою чер го во го за сі -
дан ня На у ко во� ме то ди ч ної ко мі сії,
яке від бу ло ся в уні вер си те ті 21 жо в т -
ня по то ч но го ро ку, бу ло об го во рен ня
ос но в них за сад по бу до ви осві т ньо� -
про фе сій ної про гра ми під го то в ки
ба ка ла в ра га лу зі знань «Е ко но мі ки і
під при єм ни ц т ва».

У всту п но му сло ві Го ло ви Пре зи дії
На у ко во� ме то ди ч ної ко мі сії ака де мі -
ка     А.Ф. Па в ле н ка бу ло за зна че но,
що при чи ною пе ре гля ду ді ю чих ста н -
да р тів є по ява но вих ви мог до еко но -
мі ч ної осві ти з бо ку су с пі ль с т ва, на
які ми ма є мо конс тру к ти в но ре а гу ва -
ти, гли бо ко пе ре осми с ли в ши її
зміст. До то го ж, ра но чи пі з но осві -
тя нам слід очі ку ва ти при йн ят тя но вої
ре да к ції За ко ну Укра ї ни «Про ви щу
осві ту». У будь� яко му ви па д ку дер -
жа в ні ста н да р ти по тре бу ють пе рі -
оди ч но го оно в лен ня.

Центра ль ни ми у по ряд ку ден но му
за сі дан ня Пре зи дії На у ко во� ме то ди -
ч ної ко мі сії бу ли до по ві ді за сту п ни ків
го ло ви НМК – про ре к то рів з на у ко во
пе да го гі ч ної ро бо ти уні вер си те ту
А. М . Ко ло та та Т.Є . О бо лен сь ко ї.

До по відь про фе со ра Ана то лія
Ми хай ло ви ча Ко ло та ма ла на зву:
«О с но в ні за са ди змі с ту та стру к -
ту ри осві т ньо� про фе сій ної про -
гра ми під го то в ки ба ка ла в ра га лу -
зі знань «Е ко но мі ка і під при єм ни -
ц т во» від по ві д но до На ка зу Мі ні с -
тер с т ва осві ти і на у ки Укра ї ни від
09.07.2009 «Про ор га ні за цію ви -
вчен ня гу ма ні та р них ди с ци п лін за
ві ль ним ви бо ром сту де н та»».

У ви сту пі про ре к то ра А. М . Ко ло та
бу ло за зна че но на сту п не: «У п ро довж
остан ньо го мі ся ця� пі в то ра ми зу стрі -
ча є мо ся не один раз. Ми ма ли на го -
ду об го во ри ти ос но в ні за са ди по бу -
до ви осві т ньо� про фе сій ної про гра -
ми під час за сі дан ня під ко мі сій НМК.
На став час під во ди ти під су м ки, на -
став час уза галь ни ти те, що ми зро -
би ли, з тим, щоб пе ре йти до на сту п -
но го ета пу, ета пу фо р му ван ня про е -
к ту ста н да р ту «О с ві т ньо� про фе сій на
про гра ма».

По пе ре дній ста н дарт був при йн я -
тий три ро ки то му, у 2006 ро ці. За

цей час від бу ли ся змі ни. Їх бу -
ло не ма ло. По �пе р ше, за мість

те р мі ну «спе ці а ль ність» вве де но те р -
мін «на п рям під го то в ки». По �дру ге,
ви йшов На каз Мі ні с т ра осві ти і на у ки
Укра ї ни, який вніс над зви чай но ба га -
то пла но ві, се р йо з ні змі ни в гу ма ні та -
р ний цикл ОПП. По �тре тє, ми сто ї мо
на по ро зі при йн ят тя змін до За ко ну
Укра ї ни «Про ви щу осві ту». Це озна -
чає, що «ба ка лавр» ста не ос но в ним
осві т ньо� ква лі фі ка цій ним рі в нем. Ра -
но чи пі з но ба ка лавр ста не фа хі в цем
з по вною за кін че ною ви щою осві тою,
який ма ти ме пра во на пе р вин не ро -
бо че мі с це. Ма гі с т ра ту ра зго дом пе -
ре тво рить ся в екс клю зи в ну фо р му
під го то в ки фа хі в ців. Скі ль ки ви пу с к -
ни ків ба ка ла в ра ту бу де вчи ти ся в ма -
гі с т ра ту рі – 10%, 15% чи 20% – це
спра ва май бу т ньо го, але ми по ви нні
вже сьо го дні го ту ва ти на шо го ба ка -
ла в ра на пе р вин не ро бо че мі с це. Все
це ви ма гає від нас го ту ва ти осві т -
ньо� про фе сій ні про гра ми, спря мо -
ва ні на фо р му ван ня фа хо вих прак ти -
ч них ком пе те н цій.

Не зва жа ю чи на те, що На у ко во� -
ме то ди ч на ко мі сія про ве ла плі д ну
ро бо ту з під го то в ки ОПП, ми по ви нні
ро зу мі ти, що цей но вий ста н дарт все
ж та ки бу де пе ре хі д ним. Пі с ля ух ва ли
змін до За ко ну «Про ви щу осві ту»
ста не пи тан ня, яким має бу ти фо р -
мат під го то в ки ба ка ла в ра. По ки не
ві до мо, це бу де 4+2 (чо ти ри ро ки –
те р мін під го то в ки ба ка ла в ра; два ро -

ки – те р мін під го то в ки ма гі с т ра), чи
3,5+1,5, чи ін ший ва рі ант. Це зму сить
нас по вні с тю чи зна ч ною мі рою змі -
ни ти па ра ди г му під го то в ки і ма гі с т -
рів, і ба ка ла в рів.

Роз ро б ля ю чи по пе ре дній ста н -
дарт, ми вва жа ли, що на сту п ний
ста н дарт, дій с но бу де ста н да р том
тре тьо го по ко лін ня. Що це бу де ста н -
дарт більш ви со ко го рі в ня, ста н дарт,
по бу до ва ний на ком пе те н ті с них за -
са дах. Але ста ло ся, вла с не, те, що
ста ло ся. По лі тич ної во лі з бо ку мі ні с -
тер с т ва в пла ні то го, щоб го ту ва ти
ста н дарт на ком пе те н ті с них за са дах,
не ма є. Прак ти ч но ні чо го не зроб ле -
но для то го, щоб ви ща осві та на ле ж -
ним чи ном мо ра ль но під го ту ва ла ся
до ро зу мін ня то го, що так да лі фо р -
му ва ти ста н да р ти не мо ж на. Сьо го -
дні ста н да р ти го ту ють ся зна ч ною мі -
рою так, як і 10–15 ро ків то му. Ви ща
осві та са ма со бі го тує ста н да р ти, са -
ма фо р мує пла ни і «не при хо дя чи до
тя ми» цих ста н да р тів до де р жу є ть ся.

Ми ма є мо ро зу мі ти, що су час ний
під хід до осві ти, це, перш за все,
ком пе те н ті с ний під хід. Ком пе те н ція
– це за мо в лен ня су с пі ль с т ва, яке
має йти від дер жа ви, від ро бо то да в -
ців, від ін ших ін сти ту цій. Ці ком пе те н -
ції ма ють бу ти за кла де ні в ос но ву
фо р му ван ня ста н да р тів. То му та ро -
бо та, яку НМК має про ве с ти, по чи на -
ю чи з за в т ра ш ньо го дня, па ра ле ль но
з при йн ят тям цьо го пе ре хі д но го ста н -
да р ту, на по ря док скла д ні ша та ва ж -

ли ві ша. Ми по ви нні вже за в т ра орі є н -
ту ва ти ка фе д ри на те, щоб во ни ду -
ма ли над ком пе те н ці я ми, щоб во ни
ро зу мі ли, що да лі осві ту так фо р му -
ва ти не мо ж ли во. Ми по ви нні так са -
мо під го ту ва ти ви кла да чів. Го ло вне –
ми ма є мо ду ма ти про ді тей, яких нам
до ві ри ли ба ть ки, дер жа ва та Бог.

Наш ста н дарт се бе по вні с тю ви -
пра в дав у по пе ре дньо му. Ко ли ми
роз ро б ля ли свої ста н да р ти, ми на -
ма га ли ся збе ре г ти все те, що є по зи -
ти в ним, оп ти ма ль ним, те, що се бе
ви пра в да ло у ми ну ло му. У по пе -
ре дньо му ста н да р ті ми ви хо ди ли з
то го, що еко но мі ч на осві та має бу ти,
з од но го бо ку, фу н да ме н та ль ною, з
ін шо го бо ку, ін ди ві ду а лі зо ва но ю.
Скла до вою ін ди ві ду а лі за ції ми ви -
зна чи ли під ви щен ня ва рі а ти в ної
ком по не н ти. Ми об ра ли ва рі ант,
який пе ред ба чає спів від но шен ня:
74% – но р ма ти в на ком по не н та; 26% –
ва рі а ти в на ком по не н та. Ми вва жа -
ли і вва жа є мо, що це оп ти ма ль ний
ва рі ант. З ва рі а ти в ною ком по не н тою
гра ти ся не тре ба. Ми ма є мо вра хо -
ву ва ти, що ком пе те н ції фо р му ють ся,
перш за все, но р ма ти в ни ми ди с ци п -
лі на ми. Ва рі а ти в ні ди с ци п лі ни ли ше
по гли б лю ють і роз ши рю ють по ле
знань. Але ста в ку ми ма є мо ро би ти
на но р ма ти в ні ком по не н ти.

Як що по рі в ня ти чин ний ста н дарт з
про е к том но во го ста н да р ту, то оче -
ви д ні сут тє ві змі ни. Чин ний ста н дарт
вклю чає: гу ма ні та р ну та со ці а ль но� -
еко но мі ч ну під го то в ку – 25%; ма те -
ма ти ч ну та за га ль но еко но мі ч ну під -
го то в ку – 50%; про фе сій ну та прак -
ти ч ну під го то в ку – 25% но р ма ти в ної
кі ль ко с ті на вча ль них го дин. Про ект,
який ми роз гля да є мо, пе ред ба чає
та ке спів від но шен ня між за зна че ни -
ми скла до ви ми: 15%, 25%, 60%. Це
ці л ком від по ві дає ви мо гам Мі ні с тер -
с т ва осві ти і на у ки Укра ї ни.

Що сто су єть ся роз по ді лу кре ди -
тів між но р ма ти в ни ми і ви бі р ко ви ми
ди с ци п лі на ми, то ми про по ну є мо
йо го за ли ши ли май же та ким са мим,
як у чин но му ста н да р ті. Ми гли бо ко
пе ре ко на ні в то му, що під ні ма ти ча -
с т ку ва рі а ти в ної ком по не н ти не до -
ці ль но.

На ка зом Мі ні с тер с т ва осві ти і на у -
ки Укра ї ни за твер дже ний зміст но р -
ма ти в ної ком по не н ти гу ма ні та р но го
ци к лу. Він вклю чає 36 кре ди тів (16 –
но р ма ти в ні ди с ци п лі ни, 20 – ви бі р -
ко ві ди с ци п лі ни). Мі ні с тер с т во

Зна ч ну роль в на пря м ку удо ско на лен ня су час ної ві т чи з -
ня ної си с те ми еко но мі ч ної осві ти ві ді грає На у ко во� ме то -
ди ч на ко мі сія га лу зі знань «Е ко но мі ка і під при єм ни ц т во»
Мі ні с тер с т ва осві ти і на у ки Укра ї ни, яка бу ла ство ре на у
1993 ро ці на ба зі Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но го
уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

СВЯТО

17 ли с то па да має осо б ли ве зна чен ня для сту де н тів
всьо го сві ту, адже це – Мі ж на ро д ний день сту де н та.

Це свя то збли жує та об’ єд нує  мо ло дих лю дей по всій
планеті, бо це на сам пе ред, день сту де нт сь кої со лі да р -
но с ті, що не має меж і ко р до нів.

Сту де н ти зав жди бу ли  най більш во ле лю б ною, не за -
ле ж ною та сво бо до ми с ля чою ча с ти ною су с пі ль с т ва,
то му й ідея вла с но го свя та зав жди хви лю ва ла їх ні мо -
ло ді ду ші.

На при кі н ці ХІ сто літ тя, а са ме у 1893 ро ці в Же не ві
був скли ка ний Між на ро д ний кон грес сту де н тів� со ца лі -
с тів, на яко му бу ло при йн я те рі шен ня: на ла го джу ва -
ти й роз ви ва ти зв’я з ки між сту де н та ми рі з них кра їн.

Ва го мий вплив на роз ви ток сту де нт сь ко го ру ху ма -
ли тра гі ч ні по дії осе ні 1939 ро ку в Че хо с ло вач чи ні..

То ді 17 ти ся ч пра зь ких сту де н тів та їх ні ви кла да чі
за по в ни ли ву ли ці мі с та, про те с ту ю чи про ти гі т ле рів -
сь кої оку па ці ї. За це бу ли за а ре ш то ва ні й роз стрі ля ні.
А з 17 ли с то па да 1944 ро ку Між на ро д ний день сту де н -
та від зна ча єть ся офі цій но.

Ре да к ція «Е ко но мі с та» ба жає ни ні ш нім й на сту -
п ним сту де нт сь ким по ко лін ням бу ти зав жди на рі в-
ні ви со ких ви мог сьо го ден ня. Не хай мрії збу дуть ся,
а ро ма н ти ка  сту де нт сь ких  літ  збе ре жеть ся на -
за в ж ди.

Май бу т нє на ле жить спо в не ній жит тє вої ене р гії мо -
ло ді. Кра ї ні вже сьо го дні по трі б ні ва ші знан ня, ваш ре -
а ль ний вне сок у спра ву дер жа во тво рен ня. Спли ве час, і
ваш до свід та про фе сі о на лізм ви зна ча ти муть до лю
всі єї Укра ї ни.

На порозі запровадження нових 
стандартів економічної освіти

Закінчення  на  2  стор.

ÿ‡ÌÓ‚ÌÂ  ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÚ‚Ó!

ОФІЦІОЗ

А. М. КОЛОТ, проректор з
науково�педагогічної роботи КНЕУ
ім. Вадима Гетьмана.
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пе ред ба чає, на при клад, та кі ди с ци п лі ни, як:
«Ук ра їн сь ка мо ва (за про фе сій ним спря му -
ван ням)», «І с то рія Укра ї ни», «І с то рія укра ї н сь -
кої куль ту ри», «І но зе м на мо ва», «Фі ло со фі я»,
«Фі зи ч не ви хо ван ня».

Ва ж ли вою про бле мою є ка те го рі а ль ний
апа рат ви щої осві ти. Хо ті ло ся б роз мо в ля ли
од ні єю мо вою і од на ко во ро зу мі ти сут ність
те р мі нів. Спра ва в то му, що од ні й ті са мі те р -
мі ни тра к ту ють ся по �рі з но му в мі ні с тер с т ві і в
осві тян сь ко му се ре до ви щі. Сьо го дні по �рі з -
но му тра к ту єть ся, що та ке «по за к ре ди т на»
ди с ци п лі на, що та ке «ви бі р ко ва» ди с ци п лі на,
що та ке «фа ку ль та ти в на» ди с ци п лі на і т. д, і
т. п. На на ше пе ре ко нан ня по за кре ди т на ди с -
ци п лі на, яка має ту від мін ність від ін ших, що
во на ви кла да єть ся в об ся зі по над 240 кре ди -
тів (у нас це «Фі зи ч не ви хо ван ня»). Ця ди с ци -
п лі на має ста тус, схо жий з но р ма ти в ною чи
ви бі р ко вою ди с ци п лі ною, во на пред ста в ле на
в на вча ль но му пла ні.

Ми мо же мо кри ти ку ва ти дії Мі ні с тер с т ва
осві ти і на у ки Укра ї ни, але в цьо му не має по -
тре би. Ми ма є мо ро би ти ін шу спра ву, яку вже
роз по ча ли. Ми мо же мо по ста ви ти пе ред мі ні -
с тер с т вом пи тан ня як на по в ни ти гу ма ні та р -
ний цикл. Як йо го зба га ти ти, пе ре мі с ти ти ту -
ди де які ди с ци п лі ни.

Не що да в но ми отри ма ли пра ви ла при йо му
в ма гі с т ра ту ру. Згі д но цих пра вил абі ту рі є н ти
ма ють скла да ти іс пит з іно зе м ної мо ви. Од нак
на іно зе м ну мо ву пе ред ба че но ли ше 5 кре ди -
тів на пер шо му ку р сі, а іс пит не об хід но скла -
да ти пі с ля IV�го ку р су. Ми бу де мо про по ну ва -
ти ви хід з цьо го по ло жен ня.

Схо жа си ту а ція з ди с ци п лі ною «У к ра їн сь ка
мо ва (за про фе сій ним спря му ван ням)». Є то -
ч ка зо ру Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч -
но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на, що
дер жа в ний іс пит на пер шо му ку р сі скла да ти
не мо ж на. Йо го мо ж на скла да ти на тре тьо му
або че т ве р то му ку р сі, пі с ля то го, як сту де н ти
ви вчать два на д цять фу н да ме н та ль них ди с ци -
п лін. Ли ше то ді во ни зда т ні ус ві до ми ти укра ї -
н сь ку мо ву про фе сій но го спря му ван ня.

Ми не ма є мо пра во по ру шу ва ти прин ци пи

мі ні с тер сь кі, ми мо же мо ли ше ма ти свою то ч -
ку зо ру і про по ну ва ти до по в ни ти гу ма ні та р -
ний цикл ви бі р ко ви ми ди с ци п лі на ми яких має
на ра хо ву ва ти ся не ме н ше 20�ти.

Дру гий цикл – цикл ма те ма ти ч ної і за га ль -
но еко но мі ч ної під го то в ки ми про по ну є мо на -
зва ти по �ін шо му, на при клад «ци к лом за га ль -
но еко но мі ч ної під го то в ки». До цьо го ци к лу
вклю че ні, як про по зи ція, та кі ди с ци п лі ни, як:
«О с но ви еко но мі ч ної на у ки», «Мі к ро е ко но мі -
ка», «Ма к ро е ко но мі ка», «І с то рія еко но мі ки та
еко но мі ч ної ду м ки», «Ма те ма ти ка для еко но -
мі с тів», «Е ко но мі ко� ма те ма ти ч не мо де лю ван -
ня», «Е ко но мі ч на ін фо р ма ти ка», «Со ці о ло гі я»,
«Пси хо ло гі я». У де яких на вча ль них за кла дах
від су т нє аде к ва т не сприй нят тя ди с ци п лі ни
«Пси хо ло гія і пе да го гі ка». Як що по ди ви ти ся на
ком пе те н ції, які ви ма гає від нас ХХІ сто літ тя,
то зна ч на їх ча с т ка фо р му ють ся са ме в ра м ках
ці єї ди с ци п лі ни. Більш то го, че рез ди с ци п лі ну
«Пси хо ло гія і пе да го гі ка» ми ма є мо на ве с ти
мі с ток, щоб на ші сту де н ти отри ма ли крім еко -
но мі ч но го, ще й пе да го гі ч ний фах, отри ма ли
за пис в ди п ло мі «Ви к ла дач з еко но мі ки».

Тре тій цикл – цикл про фе сій ної та прак ти ч -
ної під го то в ки про по ну єть ся пе в ним чи ном
ре с т ру к ту ру ва ти. Два на д цять ди с ци п лін, які
ще вчо ра ми вва жа ли фу н да ме н та ль ни ми, ми
хо че мо збе ре г ти. Ми їх вво ди мо в цикл ди с -
ци п лін фу н да ме н та ль ної фа хо вої під го то в ки і
цикл ди с ци п лін фа хо вої при кла д ної під го то в -
ки. Вла с не ди с ци п лі ни фа хо вої при кла д ної
під го то в ки, це ди с ци п лі ни, які ми з ва ми чи та -
ли, чи та є мо й бу де мо чи та ти. А ди с ци п лі ни
фа хо вої фу н да ме н та ль ної під го то в ки – це ті
12 ди с ци п лін, які ми пе ре во ди мо з дру го го
ци к лу в тре тій. Ми по ви нні ви ко на ти на каз мі -
ні с т ра в ча с ти ні, що сто су єть ся ча с т ки цьо го
тре тьо го ци к лу. Але, як що ці ди с ци п лі ни у нас
ви па дуть і ми за по в ни мо тре тій цикл ли ше
фа хо ви ми ди с ци п лі на ми че т ве р то го ку р су,
ми пе ре тво ри мо ся в ПТУ. Ми по ви нні ду ма ти
про на ших сту де н тів, ду ма ти про те, що ви мо -
ги змі ню ють ся, а жит тя про до в жу є ть ся. Ми
від по ві да ль ні пе ред Бо гом і со бою за на ших
ді тей, яких нам до ві ри ли ба ть ки.

Про по ну єть ся на ди с ци п лі ни про фе сій ної
та прак ти ч ної під го то в ки ви ді ли ти 143 кре ди -

ти, з них: 113 – но р ма ти в ні ди с ци п лі ни; 30 –
ви бі р ко ві ди с ци п лі ни. Вво дить ся прак ти ч на
під го то в ка.

Про по ну єть ся блок ди с ци п лін фа хо вої фу н -
да ме н та ль ної під го то в ки на по в ни ти та ки ми
ди с ци п лі на ми: «Е ко но мі ка під при єм с т ва»,
«Ме не дж мент», «Ма р ке тинг», «Гро ші і кре -
дит», «Фі на н си», «Бу х га л тер сь кий об лік»,
«Еко но мі ка пра ці і со ці а ль но� тру до ві від но си -
ни», «Мі ж на ро д на еко но мі ка», «Ста ти с ти ка»,
«На ці о на ль на еко но мі ка», «Ре гі о на ль на еко -
но мі ка», «Бе з пе ка жит тє ді я ль но с ті».

На фа хо ву при кла д ну під го то в ку про по ну -
єть ся ви ді ли ти 36 кре ди тів. Блок прак ти ч ної
під го то в ки сфо р мо ва ний з: «У ні ве р си тет сь кої
осві ти», Тре ні н гу на ІІІ� му ку р сі, Тре ні н гу на
IV�му ку р сі і Прак ти ки.

Ми ма є мо ду же м’я ко, ду же то ле ра н т но, не
жо р с т ко пе ред ба чи ти рі з ні ви ди дер жа в ної
ате с та ції з ура ху ван ням осо б ли во с тей на вча -
ль но го за кла ду. За га лом це мо же бу ти ком -
пле к с ний іс пит, на при клад, з чо ти рьох фа хо -
вих ди с ци п лін, або іс пит з «Е ко но мі ч ної те о -
рії». Ми ма є мо пе ред ба чи ти кі ль ка ва рі а н тів
для ви бо ру».

До по відь за сту п ни ка го ло ви на у ко во� -
ме то ди ч ної ко мі сії, про фе со ра  Т.Є . О бо -
лен сь кої бу ла при свя че на ана лі зу про по -
зи цій під ко мі сій На у ко во� ме то ди ч ної ко -
мі сії що до вдо с ко на лен ня но р ма ти в ної та
ва рі а ти в ної скла до вих осві т ньої   про г ра -
ми під го то в ки ба ка ла в рів га лу зі знань
«Еко но мі ка і під при єм ни ц т во» по де в’я ти
на пря мам під го то в ки.

У ви сту пі Те тя ни Єв ге ні ї в ни Обо лен сь кої
від зна ча ло ся: «Го ло ви під ко мі сій НМК по да ли
свої про по зи ці ї. Ми їх ви вчи ли, уза галь ни ли,
про ана лі зу ва ли та си с те ма ти зу ва ли і пред -
ста ви ли вам у ви гля ді про е к ту осві т ньо� про -
фе сій ної про гра ми. Це ре зуль тат ду же ве ли -
кої ко пі т кої пра ці».

Під час ро бо ти під ко мі сій був уз го дже ний
зміст за га ль но еко но мі ч ної та фа хо вої під го -
то в ки мо ло д шо го спе ці а лі с та і ба ка ла в ра. Це
прин ци по во ва ж ли во, оскі ль ки зна ч на кі ль -
кість ви пу с к ни ків ко ле джів з ди п ло мом мо ло -
д шо го спе ці а лі с та всту па ють в уні вер си те ти
на ба ка ла вр сь кі про гра ми на дру гий курс.

Пре зе н та ція про по зи цій су про во джу ва ла ся
ана лі зом змі с ту ци к лів гу ма ні та р ної та со ці а -
ль но� еко но мі ч ної, ма те ма ти ч ної та за га ль но -
еко но мі ч ної, про фе сій ної та прак ти ч ної під го -
то в ки ба ка ла в рів. Крім то го, був пред ста в ле -
ний ана ліз змі с ту осві т ньо� про фе сій ної про -
гра ми за кожним з де в’я ти на пря мів під го то в -
ки.

Під час об го во рен ня до по ві дей роз го р -
ну ла ся конс тру к ти в на дис ку сі я.

На при клад, на ад ре су Пре зи дії про лу на ло
за ува жен ня, що за про по но ва ний про ект ста н -
да р ту при да т ний для ви ко ри с тан ня ли ше у
та ко му по ту ж но му, сто ли ч но му ВНЗ, як КНЕ У.
При цьо му не бе реть ся до ува ги, що ста н дарт
має ви ко ри с то ву ва ти ся та кож у не спе ці а лі зо -
ва них ви щих на вча ль них за кла дах, уні вер си -
те тах, де є еко но мі ч ні фа ку ль те ти, уні вер си -
те тах з не по в ним на бо ром еко но мі ч них спе ці -
а ль но с тей.

На та ке ку р йо з не за ува жен ня Го ло ва НМК
А. Ф . Па в ле н ко від по вів та ким чи ном: «Ми не
бу де мо під ла ш то ву ва ти ся під рі з ні при мхи
при ва т них ВНЗ. Нам до рі ка ють, що ми все
роз ро би ли під наш уні вер си тет. Але він не гі р -
ший за ін ші. До ре чі, ви зна є те, що до нас пе -
ре во дять ся сту де н ти з при ва т них ву зів, то му
що ті не зда т ні за без пе чи ти й по ло ви ни но р -
ма ти ву. Ми по ви нні орі є н ту ва ти ся на ви щі
ста н да р ти. Ін ак ше ми вза га лі ні ве лю є мо еко -
но мі ч ну осві ту, орі є н ту ю чись на не ві до мо які
ву зи. За раз май же усі пе да го гі ч ні ін сти ту ти
від кри ли спе ці а ль ність «Е ко но мі ч на те о рі я».
Го ту ють ви кла да чів для ви кла дан ня еко но мі -
ки. Ви уяв ля є те, що це та ке? Ми що, ма є мо
орі є н ту ва ти ся на пе да го гі ч ні ву зи? Це – нон -
сенс».

Од нак, най більш за пе к ла дис ку сія роз го р -
ну ла ся на вко ло на зви і змі с ту за га ль но те о ре -
ти ч ної еко но мі ч ної ди с ци п лі ни для сту де н тів
пер шо го ку р су, в якій би роз кри ва ла ся сут -
ність еко но мі ч них за ко нів і ка те го рій. Бу ли за -
про по но ва ні та кі на зви ди с ци п лін: «О с но ви
еко но мі ч ної на у ки», «По лі ти ч на еко но мі я» (з
оно в ле ним змі с том), «Вве ден ня в еко но мі ч ну
те о рі ю» та ін. Пре зи дія дій ш ла та ко го ви сно в -
ку, по �пе р ше, на зва «О с но ви еко но мі ч ної на у -
ки» – це ро бо ча на зва; по �дру ге, під ко мі сії з
еко но мі ч ної те о рії дис ку сію на цю те му слід
про до в жи ти.

C. М. ЧИ С ТОВ,
уче ний се к ре тар На у ко во� ме то ди ч ної 

ко мі сії га лу зі знань «Е ко но мі ка 
і під при єм ни ц т во», 

ка н ди дат еко но мі ч них на ук, 
до цент,  за сту п ник за ві ду ва ча 

ка фе д рою ма к ро еко но мі ки 
та дер жа в но го управ лін ня.

На порозі запровадження нових 
стандартів економічної освіти
Закінчення. Початок  на  1  стор.

News про вуз

Про ект роз ра хо ва -
ний  на  сту де нт сь ку
ау ди то рію, йо го на зва
си м во лі зує на ві га цій -
ний при клад, який до -
по ма га ти ме у ви бо рі
шля ху в до ро с ле жит тя.

Най ва ж ли ві ше за -
вдан ня про е к ту –
вста но ви ти по стій ний
ді а лог зі сту де н та ми,
зро зу мі ти, що їх ці ка -
вить, і на да ти мо ж ли -
вість ре а лі зу ва ти їх
пла ни. Адже мо лодь – це найа к -
ти в ні ша та най мо бі ль ні ша ча с -
ти на су с пі ль с т ва, яка шви д ко

ада п то ву єть ся до
змін, лег ко за сво ює
но ві знан ня, впе в не но
йде до по ста в ле ної
ме ти. На шій сто ли ці
не об хід ні осві че ні, іні -
ці а ти в ні й тво р чі лю ди,
які вмі ють при йма ти
смі ли ві й ефе к ти в ні рі -
шен ня. То му, один з
при орі те тів GPS – да ти
мо ло дим лю дям мо ж -
ли вість роз кри ти свій
по те н ці ал, знай ти гі д -

не мі с це в жит ті, яс к ра во ви яви -
ти се бе в дер жа в ній і су с пі ль ній
ді я ль но с ті.

Проект нової генерації
Не що да в но в КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на від бу ло ся уро чи с те

від крит тя пред ста в ни ц т ва про гра ми GPS, що озна чає
«Generation of prospective students», або «Ге не ра ція пе р с пе к ти в -
них сту де н тів». Че р во ну стрі ч ку пе ре рі за ли: ре к тор уні вер си те -
ту ака де мік АПН Укра ї ни, про фе сор, до к тор еко но мі ч них на ук
А.Ф. Па в ле н ко та пе р ший за сту п ник го ло ви КМДА Де нис Басс. 

До ро гі ве те ра ни, спів ро бі т ни ки та сту де н ти уні вер -
си те ту!

Вша нуй мо всіх, чий по двиг на фро н ті та в ти лу до по -
міг зві ль нен ню Укра ї ни від ні ме ць ко� фа ши ст сь ких за -
гар б ни ків. Їх по двиг на за в ж ди за ли шить ся у сві т лій па -
м’я ті по ко лінь.

Ра да ве те ра нів уні вер си те ту.

До 65�ччя зві ль нен ня
Укра ї ни від фа ши с тів!

НЕЗАБУТНЄ!



Кон фе ре н цію від крив і при ві тав
уча с ни ків про ре к тор Ки їв сь ко го на -
ці о на ль но го еко но мі ч но го уні вер -
си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на, до к -
тор еко но мі ч них на ук, про фе сор,
член� ко ре с по н дент НАН Укра ї ни
В.С.Са в чук.

З до по ві дя ми на пле на р но му за -
сі дан ні ви сту пи ли: Сер гій Іва но вич
Де м’я не н ко  — до к тор еко но мі ч них
на ук, про фе сор, за ві ду вач ка фе д ри
еко но мі ки аг ро про ми с ло вих фо р -
му вань КНЕУ — “Аг ра р ний роз ви ток
і за вдан ня ві т чи з ня ної аг ра р ної еко -
но мі ч ної осві ти”; Ле о нід Пе т ро вич
Ко за че н ко — пре зи дент ВГО «У к ра -
їн сь ка аг ра р на кон фе де ра ці я» —
“Су час на аг ра р на по лі ти ка – ос но в -
на скла до ва кон ку рен то сп ро мо ж -
но с ті укра ї н сь кої аг ра р ної про ду к ції
на гло ба ль них ри н ках”; Сер гій Ми -
ко ла йо вич Ква ша, ака де мік� се к ре -
тар УА АН, до к тор еко но мі ч них на ук,
про фе сор, член� ко ре с по н дент
УА АН — “На у ко во� ме то ди ч ні під хо -
ди до ви зна чен ня рі в ня кон ку рен то -
сп ро мо ж но с ті”; Оле к сандр Ми хай ло-
вич Шпи чак — ди ре к тор на у ко во� -
до с лі д но го ін сти ту ту НА У Б Р П КУ,
до к тор еко но мі ч них на ук, про фе -
сор, ака де мік УА АН — “На у ко во� до -
с лі д на ро бо та еко но мі ч но го спря -
му ван ня в аг ра р них ви щих на вча ль -
них за кла дах”; Ві та лій Ми ко ла йо вич
Не леп — до к тор еко но мі ч них на ук,
про фе сор ка фе д ри еко но мі ки аг ро -
про ми с ло вих фо р му вань КНЕУ —
“До свід ка фе д ри з під го то в ки кон -
ку рен то сп ро мо ж них еко но мі с тів� -
аг ра р ни ків”; Ми хай ло Ми ко ла йо вич
Ко цу па т рий — ка н ди дат еко но мі ч -
них на ук, про фе сор, де кан фа ку ль -
те ту еко но мі ки АПК КНЕУ — “Ор га -
ні за ція на вча ль но го про це су з під -

го то в ки фа хі в ців еко -
но мі ч но го спря му -
ван ня для під при -

ємств АПК”; Ме се ль� Ве се ляк Ві к тор
Яко вич — до к тор еко но мі ч них на ук,
про фе сор, ака де мік УА АН, за сту п -

ник ди ре к то ра На ці о на ль но го на у -
ко во го центру «І н с ти тут аг ра р ної
еко но мі ки» — “На пря ми під ви щен -
ня кон ку рен то сп ро мо ж но с ті аг ра р -
но го ви ро б ни ц т ва”; Ва силь Іва но -
вич Гу бе н ко, до к тор еко но мі ч них
на ук, про фе сор Бі ло це р ків сь ко го
аг ра р но го уні вер си те ту — «Сві то го -
с по дар сь кі зв’я з ки АПК та роз ви ток
аг ра р ної еко но мі ч ної осві ти»; Ми ко -
ла Гри го ро вич Шуль сь кий — до к тор
еко но мі ч них на ук, про фе сор, за ві -
ду вач ка фе д ри ме не дж ме н ту Львів -
сь ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту
ве те ри на р ної ме ди ци ни іме ні
С.З. Гжи ць ко го — “По лі ти ка аг ра р -
них ре форм у тво рах Іва на Фра н ка”;
Ми ко ла Йо си по вич Хо ру н жий — ка -
н ди дат еко но мі ч них на ук, про фе сор
ка фе д ри еко но мі ки аг ро про ми с ло -
вих фо р му вань КНЕУ — “Ін но ва ції як
чин ник удо ско на лен ня аг ра р ної
еко но мі ч ної осві ти”.

Ви го ло ше ні до по ві ді да ли зна ч -
ний тво р чий по штовх до по гли б лен -
ня дис ку сій в се к цій ній ро бо ті кон -
фе ре н ці ї. До сить ці ка ви ми бу ли ви -
сту пи та про по зи ції та ких уча с ни ків
кон фе ре н ції: М.В. Ви хо ра (Бі ло це р -

к і в  с ь  к и й
дер жа в ний
а г  р а  р  н и й
уні вер си тет),
В.М. Гон ча -
ро ва  (Лу ган -
сь кий на ці о -
на ль ний аг -
ра р ний уні -
в е р  с и  т е т ) ,
Л.Д. Па в лов -
сь кої, В.М. Хо-
да ків сь ко го і
І.В. Кра вець
(Жи то мир -
сь кий на ці о -
на ль ний аг -
ро еко ло гі ч -

ний  уні вер си тет), А.Д. Ді б ро ви і
Є. О. Ла н че н ка (На ці о на ль ний
уні вер си тет біо ре су р сів  та  при ро -
до ко ри с ту ван ня  Укра ї ни), В.В. Рос -
со хи        (ННЦ
«І н с ти тут аг -
ра р ної  еко -
н о м і  -
ки»), Д.В. Ши-
я на  (Ха р ків -
сь кий на ці о -
на ль ний  аг ра -
р ний уні вер -
си тет), а та кож
О. О. Єра нкі на
і О. Ю. Ни чи -
по ру ка  (Ки їв -
сь кий на ці о -
на ль ний еко -
но мі ч ний уні -
вер си тет іме -
ні Ва ди ма
Ге ть ма на). 

За ці ка в ле на і ви со ко про фе сій на
ро бо та кон фе ре н ції, про бле м но� -
по с та но в чі до по ві ді на пле на р но му
за сі дан ні та жва ва се к цій на дис ку -
сія бу ли до сить ре зуль та ти в ни ми.

Уча с ни ки кон фе ре н ції від мі ти ли
за га ль ний ви со кий рі вень її про ве -
ден ня, своє ча с ність роз гля ду да -
ної про бле ми, про яви ли ін те рес
до про бле м них пи тань, ви сло ви ли
свою ду м ку. В про це сі об го во рен -
ня бу ло за про по но ва но на пря ми
по кра щен ня аг ра р ної еко но мі ч ної
осві ти з ме тою під ви щен ня кон ку -
рен то сп ро мо ж но с ті сіль сь ко го го -
с по дар с т ва Укра ї ни, а та кож вдо с -
ко на лен ня під го то в ки аг ра р ни ків� -
еко но мі с тів. Ці про по зи ції ви хо -
дять за ра м ки ком пе те н ції уні вер -
си те тів і ад ре со ва ні Мі ні с тер с т ву
аг ра р ної по лі ти ки та Мі ні с тер с т ву
осві ти і на у ки Укра ї ни.

За га лом, кон фе ре н ція ви яви ла,
що ре фо р му ван ня аг ра р ної еко но -
мі ч ної осві ти у наш час стає все
більш ак ту а ль ним не тіль ки для те о -
ре ти ків, але і для ши ро ко го ко ла
прак ти ків. 

За ма те рі а ла ми кон фе ре н ції ви -
да но збі р ник на у ко вих праць «А г ра -
р на еко но мі ч на осві та в роз бу до ві
кон ку рен то сп ро мо ж но го сіль сь ко -
го го с по дар с т ва Укра ї ни». Та кож
слід за зна чи ти, що ка фе д ра еко но -
мі ки аг ро про ми с ло вих фо р му вань
— іні ці а тор та ор га ні за тор кон фе -
ре н ції — на го ро дже на Гра мо тою
Мі ні с тер с т ва аг ра р ної по лі ти ки
Укра ї ни.

Л. ЛЕВЧЕНКО, 
ас пі рант ка фе д ри  економіки

агропромислових формувань.
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Бли зь ко 15 ро ків наш уні вер си тет
має ті с ні сто су н ки з Цен т ра ль ним
уні вер си те том еко но мі ки та фі нан -
сів (ЦУ ЕФ) м. Пе кін (Ки тай), що бу -
ли за по ча т ко ва ні про фе со ра ми
А.М. Мо ро зом, А.М. По ддє рьо гі ним
та В.М. Фе до со вим. Що ро ку ви кла -
да чі КНЕУ на пра в ля ють ся у від ря -
джен ня до Ки таю для оз на йо м лен -
ня зі стру к ту рою та на вча ль ни ми
про гра ма ми уні вер си те ту, а та кож
для об мі ну до сві дом у на у ко во� пе -
да го гі ч ній ді я ль но с ті. У від по відь ві -
зи том при їз дять до нас ви кла да чі
пе кін сь ко го уні вер си те ту.

З 2009 ро ку за іні ці а ти ви кре ди т -
но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту, зо к -

ре ма, за сту п ни ка за ві ду ва ча ка фе д -
ри ме не дж ме н ту ба н ків сь кої ді я ль -
но с ті,  до це н та А. В. Ні кі ті на, вза є -
мо дія на шо го уні вер си те ту із ки тай -
сь ким ЦУ ЕФ на бу ває но вих форм.  

Так, 16�17 че р в ня 2009 ро ку на ви -
со ко му рі в ні прой шов кру г лий стіл на
те му: «Фі на н со ва та ба н ків сь ка кри за
в Ки таї та Ук ра ї ні» за уча с тю ви кла да -
чів ЦУ ЕФ та фі нан со во� еко но мі ч но го
і кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те тів
КНЕ У. Осо б ли вої ува ги за слу го ву ють
до по ві ді ки тай сь ких ко лег: до к то ра
еко но мі ч них на ук, про фе со ра До слі -
д но го ін сти ту ту фі нан сів при ЦУ ЕФ
Тон Вей на те му: «Мі с це ва фі нан со ва
по лі ти ка та ма к ро еко но мі ч на ста бі ль -

ність під впли вом фі нан со вої кри зи» та
кан ди дат еко номічних на ук, до це н та
за сту п ни ка де ка на Шко ли Фі нан сів
ЦУ ЕФ Джан Сі а о тао на те му: «Вплив
фі нан со вої кри зи на еко но мі ку Ки таю
як за сте ре жен ня си с те мі фі нан со во -
го ко н т ро лю». 

Вплив фі нан со вої та ба н ків сь кої
криз на еко но мі ку Укра ї ни роз гля да -
ли ся і у ви сту пах ви кла да чів фі нан -
со во� еко но мі ч но го та кре ди т но� -
еко но мі ч но го фа ку ль те тів уні вер си -
те ту: М.А. Га по ню ка, О.В. Му ра ш ко,
Б. С. Сте це н ка, А.Є Бу ря че н ка, Л.В. Ко-
но пат сь кої, Т.В. Ма йо ро вої та Т.П. Ос -
тапи шин. За ре зуль та та ми зу стрі чі
впе р ше бу ло опу б лі ко ва но ма те рі а -
ли кру г ло го сто лу на укра ї н сь кій, ан -
г лій сь кій та ки тай сь кій мо вах.  

У ве ре с ні цьо го ро ку Центра ль ний
уні вер си тет еко но мі ки та фі нан сів
м. Пе кін від ві да ли ви кла да чі на шо -
го уні вер си те ту, а са ме: про фе со -
ри В. Ф. Опри ш ко, Л. Д. Бу ряк та до -
це н ти О. В. Во с т ря ков,  Т. В. Ма йо ро -
ва, О. В. Му ра ш ко, Т.П. Ос та пи шин. 

Для по да ль шо го змі ц нен ня зв’я з -
ків між ву за ми у хо ді зу стрі чі з ре к то -
ром ЦЕ УФ па ном Ва н гом Гу а н г ча -

ном бу ла під пи са на уго да, за якої
стру к ту р ні під роз ді ли (фа ку ль те ти)
уні вер си те тів  ма ють  мо ж ли вість са -
мо стій но ви зна ча ти стра те гію спів -
пра ці ви кла да чів у на у ко вій та пе да -
го гі ч ній  ді я ль но с ті.  У  ра м ках ці єї
уго ди за іні ці а ти ви де ка на юри ди ч -
но го фа ку ль те ту, про фе со ра, доктор
юридичних наук  В. Ф. Опри ш ка був
під пи са ний до го вір про спів пра цю
юри ди ч но го фа ку ль те ту ДВНЗ «КНЕУ
ім. В. Ге тьма на» та пра во во го ін сти -
ту ту ЦЕ УФ м. Пе кі на, за яким пе ред -
ба че но про ве ден ня спі ль них на у ко -
вих до слі джень з ак ту а ль них про -
блем у сфе рі між на ро д но го еко но мі -
ч но го пра ва. Під час зу стрі чі з ке рі ни -
ц т вом та про фе со ра ми юри ди ч но го
ін сти ту ту ЦЕ УФ В.Ф. Опри ш ко від
іме ні юри ди ч но го фа ку ль те ту КНЕУ
по да ру вав ки тай сь ким ко ле гам під -
ру ч ни ки, що під го то в ле ні ви кла да ча -
ми цьо го фа ку ль те ту, та за про сив їх
від ві да ти наш уні вер си тет для ви зна -
чен ня на пря мів спів пра ці між спо рі д -
не ни ми під роз ді ла ми ву зів. 

У Пе кі ні на ші ви кла да чі не ли ше
озна йо ми ли ся з до сві дом ки тай сь -
ких ко лег у на у ко во� пе да го гі ч ній ді -

я ль но с ті, але й при йн я ти ак ти в ну
участь у на у ко вій кон фе ре н ції на те -
му: «Пі с ля фі нан со ва кри за еко но -
мі ч но го та фі нан со во го спів ро бі т -
ни ц т ва у кра ї нах з пе ре хі д ною еко -
но мі ко ю», при свя че ній 60 рі ч ни ці
ство рен ня ЦУ ЕФ м. Пе кін. Від КНЕУ
з змі с то в ною до по від дю на те му:
«О по да т ку ван ня до хо дів су б’єк тів
ма ло го під при єм ни ц т ва Укра ї ни»
ви сту пив про фе сор ка фе д ри фі -
нан сів під при ємств Л. Д. Бу ряк.

На у ко ва дис ку сія від бу ла ся не ли -
ше за уча с тю ки тай сь ких ко лег, але й
на у ко вців із Ро сій сь кої Фе де ра ції, се -
ред яких за ві ду вач ка фе д ри фі нан сів
Са н кт� Пе те р бу р г сь ко го дер жа в но го
уні вер си те ту еко но мі ки та фі нан сів,
про фе сор, за слу же ний ді яч на у ки РФ
М. Ро ма нов сь кий; Ди ре к тор ін сти ту -
ту ма гі с т ра ту ри Са н кт� Пе те р бу р г сь -
ко го дер жа в но го уні вер си те ту еко но -
мі ки та фі нан сів до цент, кандидат
економічних наук  Т. Ту ма но ва; про -
фе со ри Фі нан со вої ака де мії при Уря -
ді Ро сій сь кої Фе де ра ції С. Ко л чін,
І. Лу ка ше вич та Б. Ру б цов, а та кож із
Ка зах ста ну – про ре к тор Ка зах сь ко го
на ці о на ль но го еко но мі ч но го уні вер -
си те ту ім. Ту ра ра Ри с ку ло ва, про фе -
сор, доктор економічних наук  Те мі р -
кан І. Му ха м бе ков.       

Отри ма ний під час від ря джен ня
до Цен т ра ль но го уні вер си те ту еко -
но мі ки та фі нан сів м. Пе кін до свід
ви кла да чі ак ти в но ви ко ри с то ву ва -
ти муть у на вча ль но му про це сі та
на у ко вій ді я ль но с ті.

Т. В. МАЙОРОВА,
за ві ду вач ка фе д ри 

ба н ків сь ких ін ве с ти цій. 

РОЗ ВИ ТОК ВЗА Є МО ДІЇ КНЕУ З ЦЕНТРА ЛЬ НИМ УНІ ВЕР СИ ТЕ ТОМ 
ЕКО НО МІ КИ ТА ФІ НАН СІВ (м. Пе кін, Ки тай)

Ха ра к те р ною озна кою ви со ко го рі в ня су час но го ви що го на вча ль -
но го за кла ду є на яв ність роз ви ну тих між на ро д них зв’я з ків між уні -
вер си те та ми, а та кож участь ви кла да чів у між на ро д них осві т ніх про -
гра мах та на у ко вих кон фе ре н ці ях.

В жо в т ні Ки їв сь ким на ці о на ль ним еко но мі ч ним уні вер си те том іме ні Ва ди ма Ге ть ма на та
ка фе д рою еко но мі ки аг ро про ми с ло вих фо р му вань з на го ди 65�річ чя з дня за сну ван ня ка -
фе д ри бу ло про ве де но на у ко во� ме то ди ч ну кон фе ре н цію “Аг ра р на еко но мі ч на осві та в
роз бу до ві кон ку рен то сп ро мо ж но го сіль сь ко го го с по дар с т ва Укра ї ни”. У кон фе ре н ції взя -
ли участь на у ко вці ака де мії аг ра р них на ук Укра ї ни, На ці о на ль но го на у ко во го центру
«І н с ти тут аг ра р ної еко но мі ки», аг ра р них уні вер си те тів, пра ців ни ки управ лін сь ких стру к тур
та гро мад сь ких ор га ні за цій. 

УУ вв аа   гг аа !!

В ми ну ло му но ме рі «Е ко но -
міст» по від ом ляв про те що, цьо -
го ро ку наш Уні вер си тет під пи сав
Уго ду про спів ро бі т ни ц т во з од -
ним із про ві д них дер жа в них ви -
щих на вча ль них за кла дів Фран ції
– Уні вер си те том м. Ні ц ци Со фія
Ан ті по ліс. Він роз та шо ва ний на
ла зу р но му уз бе реж жі Фран ції,
має сла ве т ну іс то рію і ві до мий в
Єв ро пі сво ї ми на у ко ви ми шко ла -
ми з еко но мі ки, ме не дж ме н ту та
ма р ке ти н гу. Уго да пе ред ба чає
спів ро бі т ни ц т во за рі з ни ми на -
пря м ка ми, але ос но в на ува га
при ді ля єть ся сту де нт сь ким об мі -
нам і рі з ним фо р мам на вчан ня.
Вже в цьо му ро ці пе р ша гру па
укра ї н сь ких сту де н тів прой ш ла
на вчан ня у «лі т ній шко лі» Уні вер -
си те ту м. Ні ц ци, а з ве ре с ня 2009
ро ку на ма гі с тер сь ку про гра му
за ра хо ва но трьох сту де н тів фа -
ку ль те ту між на ро д ної еко но мі ки і
ме не дж ме н ту. На вчан ня у фра н -
цу зь ких дер жа в них за кла дах без -
ко ш то в не. Сту де н ти на вча ти -
муть ся за ма гі с тер сь ки ми про -
гра ма ми од но ча с но у двох уні -
вер си те тах. Так зва не, «вклю че -
не на вчан ня» з отри ман ням по -
двій них ди п ло мів – фра н цу зь ко го
і укра ї н сь ко го уні вер си те тів, що є
од ні єю із форм ре а лі за ції ідей
Бо лон сь ко го про це су на Єв ро -
пей сь ко му осві т ньо му про с то рі. 

Ке рі в ник про е к ту  – Те тя на Єв -
ге ні в на Обо лен сь ка, про ре к тор з
на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти.

Ко ор ди на тор про е к ту – Іри на
Ле о ні ді в на Ре ше т ні ко ва, про -
фе сор ка фе д ри ма р ке ти н гу
(reshet2002@rаmbler.ru).

Кон ку рен то зда т на уні вер си тет сь ка осві та – ре а лі її сьо го ден ня

МИ І СВІТ

С. І. ДЕМ’ЯНЕНКО, завідувач кафедри
економіки агропромислових формувань
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Президія конференції.
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Ак то вий зал, ме ре х тін ня во г нів та ме ту ш ня
у за лі. Юри ди ч ний фа ку ль тет че кає дру зів –
ви кла да чів та сту де н тів юри ди ч но го та ін ших
фа ку ль те тів, пред ста в ни ків ад мі ні с т ра ції уні -
вер си те ту – на свя т ку ван ня 16�річ чя юри ди ч -
но го фа ку ль те ту та дня юри с та.

Зал був за по в не ний і свя т ку ван ня тра ди -
цій но роз по ча лось з ви ко нан ня гі м ну. Пі с ля
чо го на сце ну був за про ше ний де кан юри -
ди ч но го фа ку ль те ту Ві та лій Фе до ро вич
Опри ш ко, який від крив сво єю про мо вою
свя т ко вий кон церт. У сво їй про мо ві Ві та лій
Фе до ро вич при ві тав всіх при су т ніх у за лі з
Днем юри с та та з Днем фа ку ль те ту та зве р -
нув ува гу гля да чів на те, як жив та яких ус пі -
хів до сяг фа ку ль тет впро довж остан ньо го
ро ку. Зо к ре ма, бу ли від кри ті дві ма гі с тер -
сь кі про гра ми «Пра во ве ре гу лю ван ня ба н -
ків сь кої ді я ль но с ті» та «Го с по дар сь ке су до -
чин с т во»; ле га лі зо ва на «А со ці а ція ви пу с к -
ни ків юри ди ч но го фа ку ль те ту Ки їв сь ко го
на ці о на ль но го еко но мі ч но го уні вер си те ту
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»; здо бу то член с т во
у Між на ро д ній ор га ні за ції між на ро д но го пу -
б лі ч но го пра ва; під пи са на уго да про спів -
ро бі т ни ц т во з Го ло вним еко но мі ко� фі на н -
со вим уні вер си те том (м. Пе кін, Ки тай); за -
хи ще ні ди се р та ції ви кла да ча ми фа ку ль те ту
на здо бут тя на у ко во го сту пе ня: до к то ра фі -
ло соф сь ких на ук – Фе до ром Пи ли по ви чем
Шу ль же н ком , ка н ди да та юри ди ч них на ук –
Ін ною Оле к са н д рі в ною Ро щи ною,  Оль гою
Ку зь мі в ною На мя се н ко ,  Во ло ди ми ром Пе -
т ро ви чем Во ро б йо вим. Пі с ля чо го де кан
за ува жив, що кон церт при свя че ний 16�ій
рі ч ни ці юри ди ч но го фа ку ль те ту бу де от к ро -
вен ням для всіх при су т ніх у за лі, оскі ль ки
прой де у но во му фо р ма ті та за уча с тю по -
ете си, ком по зи то ра, спі ва ч ки, за слу же ної
ар ти с т ки Укра ї ни На та лії Май та її двох до -
ньок Оле сі та Ста ні с ла ви.

Зга с ло сві т ло і на сце ні з’яв и ли ся цьо го рі -
ч ні до в го очі ку ван ні го с ті юри ди ч но го фа ку ль -

т е  т у . Н а
сце ну ра -
зом зі сво ї -
ми до не ч -
ка ми Оле -
сею та Ста -
н і  с  л а  в о ю
ви йш ла жі -
н ка у бі лій
в и  ш и  т і й
с о  р о  ч  ц і .
Во ни за спі -
ва ли і зал за ча ро ва но за тих. Ні ж ні го ло си на -
по в ню ва ли ду ші слу ха чів ти хою, сві т лою ра -
ді с тю. Хтось по ри нув у своє ди тин с т во, а
хтось про с то слу хав, від чу ва ю чи щи рість
укра ї н сь кої пі с ні. Адже пі с ні На та лії Май про -
ни за ні лю бо в’ю до рі д ної зе м лі, во ни сві т лі,
про с ті і по �ди тя чо му до б рі. А ще ці пі с ні під ні -
ма ють на стрій, лі ку ють ду шу і да ру ють на дію
на кра ще. Се ред при хи ль ни ків тво рів На та лії
Май лю ди рі з но го ві ку. Це і ще бе т ли ва ді т во -
ра, і си во чо лі ба бу сі, і по ва ж ні чо ло ві ки, і мо -
ло ді ді в ча та та хло п ці... Сло вом – усі, хто має
се р це.

Зал зво ру ш ли во сприй мав все те, що від -
бу ва ло ся на сце ні, під три му ю чи ко ле к тив, що
ви сту пав, ще д ро да ру ю чи ап ло ди с ме н ти.

Не да р ма, свого часу, Ана то лій Ав ді єв сь кий
(укра ї н сь кий хо ро вий ди ри гент, На род ний
ар тист Укра ї ни, ака де мік АМУ, ака де мік АП -
НУ) на звав стиль, у яко му пра цює На та лія
Май но вим: «Це – ав то рсь ка пі с ня, яка сво єю
ме ло ди кою і фо р мою бли зь ка до на род но ї».
Ва ле н ти на Сте по ва (На род на ар ти с т ка Укра -
ї ни, Ка ва лер ор не на Кня ги ні Оль ги) за зна ча -
ла, що На та лія Май – це Укра ї на, Пол та в щи на
– се р це Укра ї ни, українське ма льо в ни че се -
ло, при ро да, дже ре ль на во да, все най ми лі -
ше, най до ро ж че, що є в серці й у душі ко ж но -
го з нас, хто на ро ди в ся і ви ріс тут, в Україні.
Ком по зи тор, по ете са� пі с няр, спі ва ч ка, ко т ра
сво єю тво р чі с тю ре в но обе рі гає на ше, іс тин -

но укра ї н сь ке, на -
ці о на ль не.

До нь ки На та лії
Май – Оле ся і Ста -
ні с ла ва – ще д ро
пе ре йня ли пі сен -
ний дар сво єї ма -
ми. Оле ся має чу -
до вий, яс к ра вий
альт, з ле г кі с тю пи -
ше му зи ку. Во на
ста ла во ло да ром
Гран� прі між на ро -
д но го фе с ти ва лю
«За хід ХХІ сто літ тя»
у м. Іва но� Фра н -
ківськ. В 2006 ро ці
ді в чи на отри ма ла
Гран� прі на Все ук -
ра їн сь ко му фе с ти ва лі «Су зі р’я лі ри». На між -
на ро д но му фе с ти ва лі ес т ра д ної пі с ні «На
кри лах Сві тя зя» Оле сі Май при сво є но ти тул
«Най к ра щий ви ко на вець укра ї н сь кої ес т ра д -
ної ав то рсь кої пі с ні».

Ста ні с ла ва Май є во ло да ром Гран� прі
все ук ра їн сь ко го фе с ти ва лю «Зо ло та но т ка».
Ді в чи на ста ла ла у ре а том дру гої пре мії між -
на ро д но го фе с ти ва лю «Мо ло да Га ли чи на».
В 2005 ро ці Ста ні с ла ва Май ви бо ро ла ти тул
«Мі ні� місс Схі д на Укра ї на» в м. Дніп ро пе т -
ровськ, а та кож зван ня Ві це мі ні� міс Укра ї ни

2006 ро ку в мі с ті
Ки є ві. Ста ся пи ше
ві р ші. А ра зом з
се с т рою Оле сею
во ни скла да ють
ду ет «Ва си ле ч ки»,
який у 2004 ро ці
здо був пе ре мо гу
на Все ук ра їн сь ко -
му те ле ві зій но му
кон ку р сі «Крок до
зі рок». Ді в ча та до -
ско на ло во ло ді ють
ба га то го лос сям,
що і ви зна чає ро -
ди ну Май як пе р -
ли ну укра ї н сь кої
пі с ні.

В кон це р ті про -
зву ча ло ба га то га р -
них пі сень, зо к ре -
ма, «Ма ми на со ро -
ч ка», «Вчи те лі»,
«Ле ле че нь ки» та ін -
ші. Свя то прой ш ло
у те п лій, сі мей ній
ат мо с фе рі. Ко жен
при су т ній у за лі
знай шов ча с ти н ку
сво єї ду ші в пі с нях,
що лу на ли зі сце ни. 

По за ве р шен ні кон це р ту зі сло ва ми вдя ч -
но с ті де кан юри ди ч но го фа ку ль те ту Ві та лій
Фе до ро вич Опри ш ко об да ру вав ви ко на виць
су ве ні ра ми з си м во лі кою фа ку ль те ту та, зви -
чай но, кві та ми. Свя то вда ло ся на сла ву і не -
має сум ні ву, що тво р чість ви сту па ю чих ар ти -
с тів на ди ха ти ме при су т ніх у за лі та юри ди ч -
ний фа ку ль тет на но ві, ще ви щі здо бу т ки у
май бу т ньо му. З Днем на ро джен ням, юри -
ди ч ний фа ку ль тет! 

Матеріал підготувала Юлія РИ ЖУК, 
за сту п ник де ка на ЮФ.
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СВЯТО

Осінь на юри ди ч но му фа ку ль те ті, як і на ін ших фа ку ль -
те тах, асо ці ю єть ся не тіль ки з кра сою осін ньої при ро ди,
а й з по ча т ком но во го на вча ль но го ро ку. Це факт за га ль -
но ві до мий. Але не ли ше свя то пер шо го ве ре с ня не суть
те п лі осін ні дні юри ди ч но му фа ку ль те ту – у жо в т ні всі
юри с ти Укра ї ни свя т ку ють своє про фе сій не свя то, а юри -
ди ч ний фа ку ль тет ще й свій День на ро джен ня...

Чо му ж ця кон фе ре н ція та ка ва ж ли -
ва? А то му що світ змі ни в ся. Май бу т -
нє ки дає ви клик всім і ко ж но му. Сьо -
го дні для то го, щоб ма ти при стой ну
ро бо ту, тре ба бу ти над зви чай но кон -
ку рен то сп ро мо ж ним. Без знан ня іно -
зе м них мов, во ло дін ня ком п’ю те ром

та ін ши ми тех но ло гі я ми не має осві че -
ної лю ди ни. Тож ми про с то по ви нні
пе ре йти на «ти» з усі ма ін но ва ці я ми,
щоб впе в не но йти в но гу з ча сом.

Зу стріч ви кла да чів та го с тей з�за
ко р до ну від бу ва лась у дру ж ній та
при єм ній ат мо с фе рі, дя ку ю чи зу -

сил лям ка фе д ри іно зе м них мов та
ви да в ни ц т ва Pearson Longman
Укра ї на. Від кри вав кон фе ре н цію
про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної
ро бо ти КНЕУ про фе сор Ана то лій
Ми хай ло вич Ко лот. Та кож уча с ни -
ків при ві та ли: за ві ду вач ка фе д ри
іно зе м них мов Оль га Ле о ні ді в на
Ше в че н ко, го ло ва пред ста в ни ц т ва
Pearson Longman Укра ї на Ма ри на
Ма ли гі на, ви ко нав чий ди ре к тор
Пред ста в ни ц т ва 3М в Укра ї ні Че ріл

Ін г с тат та ви кла дач London School
of English Кі р с ті Мак Кі н зі.

Се мі нар був над зви чай но ці ка -
вий та ак ту а ль ний. Адже ін но ва цій -
ні тех но ло гії в осві ті – ва ж ли вий
крок у май бу т нє. П’ять ву зів Ки є ва
про де мо н с т ру ва ли вла с ні ме то ди -
ки ви кла дан ня ан г лій сь кої мо ви.
Се ред них: КНЕУ (Оле на Ци р кун,
ка фе д ра іно зе м них мов фа ку ль те -
ту МЕ іМ), Між на ро д ний ін сти тут
ме не дж ме н ту (Іс са на Бе ре го ва,

ка фе д ра іно зе м них мов), КНУ
ім. Ше в че н ка (Оле к са н д ра Бо ри -
се н ко, ка фе д ра іно зе м них мов
еко но мі ч но го фа ку ль те ту), Ди п ло -
ма ти ч на Ака де мія Укра ї ни при
МЗС Укра ї ни (Ві к то рія Ві ні чук, ка -
фе д ра іно зе м них мов), НАУ (Ок са -
на Ку лі шо ва, Іри на Са н до ве н ко,
ка фе д ра  іно зе м них  мов).

ОФІЦІОЗ

На по ча т ку жо в т ня 2009 ро ку від бу ла ся гра н ді о з на по ді я. Кон фе ре нц� зал КНЕУ в ко т ре при ймв
го с тей на між на ро д ній між ву зів сь кій кон фе ре н ції «Впро ва джен ня ін но ва цій них тех но ло гій
в про це сі на вчан ня іно зе м ним мо вам». За кру г лим сто лом зі бра ли ся пред ста в ни ки більш ніж
50 ви щих на вча ль них за кла дів Укра ї ни, а та кож транс на ці о на ль ної ко р по ра ції 3М та шко ли
ан г лій сь кої мо ви London School of English.

ІІ нн  нноо  вв аа   ттии   кк аа   вв   пп рр оо  цц ее  сс іі   ннаа   ввчч аа нн  нняя  
іінноо  зз ее   мм  нниимм   ммоо  вв аа мм

Закінчення  на  5  стор.

Завідувач кафедри іноземних мов КНЕУ
О. Л. Шевченко відкриває конференцію. 
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Пе р ші та кі екс ку р сії бу ли ор га ні -
зо ва ні вже у 1908 ро ці і з то го ча су їх
кі ль кість по стій но зро с та ла. Гео -
гра фія їх та кож бу ла до сить ши ро -
кою: всі ре гі о ни Укра ї ни, а та кож
Мо с к ва та Мо с ков сь ка гу бе р нія,
Пе тер бург, Бі ло русь, При ба л ти ка,
Ро с тов� на� До ну, Пів ні ч ний Ка в каз і
на віть Ха ба ров сь кий край. Ли ше з
по ча т ком Пер шої сві то вої вій ни їх
до ве лось зме н ши ти чи се ль но і об -
ме жу ва тись вла с не ра м ка ми Ки їв -
щи ни та Схі д ної Укра ї ни. Зго дом (у
ра дян сь кий пе рі од) ро би лись не од -
но ра зо ві спро би від но в лен ня ці єї
тра ди ції, але во ни ма ли спо ра ди ч -
ний і ко ро т ко стро ко вий ха ра к тер.

Ме тою по ді б них екс ку р сій, які
за зви чай про во ди лись в пе рі од на -
вча ль но го про це су (зрі д ка – у пе рі -
од ка ні кул), бу ло на оч не озна йо м -
лен ня з ха ра к те ром роз ви т ку го с -
по дар сь ко го ком пле к су рі з них ре -
гі о нів Ро сій сь кої ім пе рії, ви вчен ня
ор га ні за ції ро бо ти на кра щих під -
при єм с т вах рі з но го про фі лю ви ро -
б ни чої ді я ль но с ті, а та кож ха ра к те -
ру сіль сь ко го с по дар сь кої ді я ль но -
с ті в пів ден ній ча с ти ні Укра ї ни. Для
про фе сор сь ко� ви к ла да ць кої ко р -
по ра ції це до по ма га ло ув’я за ти те -
о рію з прак ти кою, по ба чи ти ре а ль -
ний стан еко но мі ч но го роз ви т ку та
ре а ль ний ха ра к тер ор га ні за ції го с -
по дар сь ко го про це су. Не ме н шу
роль ма ло й зба га чен ня куль ту р но -
го сві ту екс ку р са н тів. При цьо му
отри му ва в ся зна ч ний по зи ти в ний
за ряд, що до зво ляв більш плі д но та
на по ле г ли во пра цю ва ти впро довж
на вча ль но го ро ку. Зре ш тою від бу -
ва лось і змі ц нен ня са мої ко р по ра -
ти в ної куль ту ри, що до зво ля ло ви -
ро б ля ти тра ди ції, фо р му ва ти пе в ну
спа д ко вість, оскі ль ки це бу ло мо ж -
ли во са ме у не фо р ма ль ній об ста -
но в ці по ді б них по їз док. От же ко -
ристь від та ких екс ку р сій бу ла оче -
ви д ною та рі з но пла но во ю.

Тож за ко но мі р ним бу ло ба жан -
ня від ро ди ти цю тра ди ці ю. І ви ко -
на ти це за вдан ня ма ла са ме на ша

ка фе д ра, оскі ль ки й за сно в ник
ці єї тра ди ції в сті нах на шо го уні -
вер си те ту М.В. До в нар� За поль сь -
кий був пе р шим, хто по чав ви кла -
да ти у на шо му ву зі еко но мі ч ну іс -
то рі ю. Ка фе д ра іс то рії еко но мі ч -
них вчень та еко но мі ч ної іс то рії у
ве ре с ні 2009 р. здій с ни ла чер го ву
ро бо чу по їз д ку на Пол та в щи ну.
Це мі с то бу ло ви б ра не не ви па д -
ко во. Тут зна хо дить ся ни з ка ву зів
еко но мі ч но го про фі лю, з яки ми
ак ти в но спів пра цює наш уні вер -
си тет, сам Пол та в сь кий ре гі он ці -
ка вий для до слі джен ня рі з них
сфер ві т чи з ня но го го с по дар сь ко -

го ком пле к су, зре ш тою цьо го ро -
ку від зна ча лось 300�річ чя Пол та в -
сь кої би т ви (і са ме мі с то і Пол та в -
сь ка об ласть ба га ті на па м’я т ки
іс то рії). До то го ж це бу ла до б ра
на го да всім чле нам ка фе д ри по -
спі л ку ва тись з ко ле га ми з ін ших
на вча ль них за кла дів, об го во ри ти
пе р с пе к ти ви тво р чої спів пра ці.

Під час по їз д ки до Пол та ви ми
ма ли змо гу на оч но пе ре ко на тись у
ве ли че з но му по те н ці а лі на шої
дер жа ви, адже та ки ми пло ща ми
чо р но зе м них ґру н тів не во ло діє
жо д на ін ша єв ро пей сь ка дер жа ва.
Пе ред Пол та вою ми від ві да ли

с. Го го ле во, в яко му ко лись роз мі -
щу ва в ся ма є ток укра ї н сь ко го ко -
за ць ко го ро ду Го го лів. Тут чле ни
на шої ка фе д ри ма ли мо ж ли вість
пі зна ти ма ло ві до мі сто рі н ки біо -
гра фії ба ть ків Го го ля та са мо го
Ми ко ли Ва си льо ви ча. А в Ди ка нь ці
від ві да ли ці ка ву па м’я т ку ар хі те к -
ту ри та іс то рії – Ко чу бе є ву це р к ву.
Ця куль то ва спо ру да ви ко на на в
ори гі на ль но му сти лі за хід но євро -
пей сь ко го ба ро ко, що на дає їй
осо б ли вої ви шу ка но с ті та ко ло ри -
ту. З ці єю це р к вою по в’я за но чи ма -
ло ле генд та опо ві дей, в то му чи с лі
по в’я за них із до лею М.В. Го го ля.

Озна йо м лен ня з па м’я т ка ми іс -
то рії та куль ту ри Пол та ви, до зво ли -
ло огля ну ти ви ко на ний у сти лі ку бі -
з му ві до мий па м’я т ник Т.Г. Ше в че -
н ка (ску ль п тор І. Ка ва ле рі дзе), бу -
ді в лю Крає зна в чо го му зею (у спо ру -
джен ні яко го на по ча т ку XX ст. брав
участь ви да т ний укра ї н сь кий ар хі те к -
тор В.Г. Кри чев сь кий, а у роз пи сі за ді -
я ні та кі ви да т ні ху до ж ни ки як С.І. Ва -
си ль ків сь кий та М.С. Са мо киш), Лі -
те ра ту р но� ме мо рі а ль ний му зей
І.П. Ко т ля рев сь ко го; по ле Пол та в -
сь кої би т ви та йо го іс то ри ко� ме мо -
рі а ль ний ком плекс.

На зво ро т но му шля ху ми від ві да -
ли один з най більш ша но ва них пра -
во сла в них мо на с ти рів Лі во бе ре ж ної
Укра ї ни – Мгар сь кий мо на с тир під
Лу б на ми. Тут чле ни ка фе д ри змо г ли
до то р к ну тись до свя тинь укра ї н сь -
ко го пра во сла в’я, отри ма в ши по ту -
ж ний за ряд по зи ти в ної ене р ге ти ки
на весь по да ль ший на вча ль ний рік,
що до зво лить з че с тю і гі д ні с тю й на -
да лі ре пре зе н ту ва ти най кра щий
еко но мі ч ний вуз на шої дер жа ви.

Осо б ли во слід ска за ти про від ві -
дан ня Пол та в сь ко го уні вер си те ту
спо жи в чої ко о пе ра ції, з яким наш
уні вер си тет має до свід три ва лої та
про ду к ти в ної спів пра ці. Від бу ла ся
те п ла зу стріч з ре к то ром уні вер си -
те ту, до к то ром еко но мі ч них на ук,
про фе со ром О. О. Не сту ле ю. Бу ло
огля ну то ау ди то рії, те ма ти ч ні ка бі -
не ти та ла бо ра то рії, чи та ль ний зал
бі б лі о те ки і т.п. Під час тво р чих об -
го во рень про блем та пе р с пе к тив у
га лу зі осві ти та на у ки, перш за все
еко но мі ч них на ук, три ва ло змі ц -
нен ня тво р чої спів пра ці та об мін
до сві дом і вла с ни ми на пра цю ван -
ня ми, роз гля да ли ся пе р с пе к ти ви
спі ль них до слі джень то що.

А. І. ЧУ Т КИЙ, 
ка н ди дат іс то ри ч них на ук, 

до цент ка фе д ри іс то рії 
еко но мі ч них вчень 

та еко но мі ч ної іс то рії, 
ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕ У.

ТТрраа ддии цціі її   іі   сс уучч аа сс нніісс ттьь
СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

Від мо ме н ту за сну ван ня наш уні вер си тет від зна ча в ся про гре си в ни ми під хо да ми до ор га ні за ції
на вча ль но го про це су та на у ко вої ро бо ти, за по зи чу вав кра щі здо бу т ки за ру бі ж ної ви щої осві ти,
до по в ню ю чи їх ві т чи з ня ни ми на пра цю ван ня ми. Тож за сно в ник на шо го ву зу, все сві т ньо ві до мий
вче ний� іс то рик М.В. До в нар� За поль сь кий ви сту пив з іні ці а ти вою про ве ден ня, за зра з ком то го -
ча с них за хід но євро пей сь ких, зо к ре ма ні ме ць ких уні вер си те тів та ви щих ко ме р цій них шкіл, ро бо -
чих по їз док про фе сор сь ко� ви к ла да ць ко го скла ду та сту де н тів до рі з них ре гі о нів ім пе рі ї.

Та кож ви ко ри с тан ня но вих
тех но ло гій про де мо н с т ру ва -
ла ви кла дач London School of

English Кі р с ті Мак Кі н зі. Ми по -
ба чи ли рі з ні під хо ди до ви кла -
дан ня мо ви за до по мо гою від ео -
фі ль мів, му ль ти ме дій них презе н -
та цій та сло в ни ків, ін тер ак ти в -

них до шок і ма ли змо гу оці ни ти
їх ефе к ти в ність.

Осо б ли во слід від мі ти ти ко ман ду
на шо го уні вер си те ту: стар шо го ви -
кла да ча Оле ну Ци р кун та чо ти рьох
сту де н тів дру го го ку р су фа ку ль те ту
МЕ іМ Ок са ну Поль гуй, Оль гу Ма н -
чук, Оле к са н д ра Ак се не н ко та Вла -
да Ко с то ма ху. Їх ви ступ був при свя -
че ний ви ко ри с тан ню му ль ти ме дій -
них тех но ло гій в прце сі ви вчен ня
ку р су «Market Leader». На ші сту де н -
ти про де мо н с т ру ва ли пре кра с не
во ло дін ня ан г лій сь кою та су час ни -
ми тех но ло гі я ми. Во ни спра ви ли
вра жен ня на всіх при су т ніх та отри -
ма ли ба га то ком п лі ме н тів на свою
ад ре су. Кі р с ті Мак Кі н зі на віть від мі -
ти ла, що ан г лій сь ка в них кра ща,
ніж у не ї. Уча с ни ки кон фе ре н ції пе -
ре ко на ли ся, на скі ль ки ви ко ри с тан -
ня тех но ло гі ч них за со бів урі з но ма -
ні т нює за нят тя іно зе м ною мо вою,
ро бить їх більш ці ка ви ми, та за охо -
чує сту де н тів до отри ман ня знань.

Так при єм но ус ві до м лю ва ти, що
наш уні вер си тет го то вий до стой но
від по ві с ти на ви кли ки XXI сто літ тя.

Для нас ста ли зви ч ни ми му ль ти ме -
дій ні пре зе н та ції, лі н га фон ні ка бі не -
ти, ме діа� бі б лі о те ки. На вчан ня при -
єм не та ефе к ти в не. Ви пу с к ни ки
КНЕУ ство рю ють се р йо з ну кон ку ре -

н цію на ри н ку пра ці. Уні вер си тет
дає нам без ліч мо ж ли во с тей. Тож
ми, сту де н ти, мо же мо ли ше ще бі -
ль ше пра г ну ти до здо бут тя знань,
адже на ше май бу т нє в на ших ру ках.

ІІ нн  нн оо  вв аа   ттии  кк аа   вв   пп рроо   ццее   сс іі   ннаа   вв чч аанн  нняя   
іінн оо  зз ее   мм  нниимм  ммоо  вв аамм

Закінчення. Початок  на  4  стор.

Чле ни ка фе д ри під час зу стрі чі з ре к то ром Пол та в сь ко го
уні вер си те ту спо жи в чої ко о пе ра ції до к то ром еко но мі ч них
на ук, про фе со ром О. О. Не сту ле ю.
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Ду же при єм но, що у кон ку р сі взя ли участь
всі 18 груп І ку р су, яким вда ло ся протягом
п’я ти хви лин но го ви сту пу від ре ко ме н ду ва ти
свою гру пу у ори гі на ль но му та кре а ти в но му
жа н рах. Фа н та зія пер шо ку р с ни ків не ма ла
меж: ми по ба чи ли те а т ра ль ні по ста но ви, ди -
во ви ж ну іс то рію ко хан ня, мо де р ні зо ва ний ва -
рі ант шоу «У к ра ї на  має та лант» і на віть по бу ва -
ли го с тя ми спра в ж ньої ка з ки, пі р ну ли у шкі ль -
ні ча си іс пи тів та те с ту вань, аби знов по ба чи ти
че рез які те р ни ми прой ш ли, щоб ста ти сту де н-
та ми най кра що го еко но мі ч но го ВНЗ Укра ї ни –
Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но го уні -
вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на. Ми ду же
вдя ч ні на шим ста р шим то ва ри шам, які до по -
мо г ли ре а лі зу ва ти всі на ші ідеї, адже за ко ж -
ною гру пою був за крі п ле ний сту дент ІІ ку р су

ФЕФ. Та кож хо че мо по дя ку ва -
ти про ф бю ро фі нан со во� еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту, го ло ві
про ф бю ро ФЕФ На та лії Ше н д -
рик та го ло ві ко мі сії з пи тань
куль ту ри про ф бю ро ФЕФ Ган -
ні Ко в ту не н ко за до по мо гу у
на ших пе р ших кро ках.

Ко ле к тив ста ро ст І ку р су ві -
тає усіх пер шо ку р с ни ків із вда -
лим ви сту пом на кон ку р сі «У с пі -

ш ний пер шо ку р с ник» та ба жає
сил (і ду хо в них, і фі зи ч них), аби
збе ре г ти ен ту зі азм, ене р гій ність,
за взя тість і на тхнен ня та гі д но не -
сти зван ня сту де н та фі нан со во� -
еко но мі ч но го фа ку ль те ту!!!  

Ма рі не СА Р КІ СЯН,
сту де нт сь кій ке рі в ник І ку р су

фі нан со во� еко но мі ч но го 
фа ку ль те ту. 

«У с пі ш ний пер шо ку р с ник» – пре зе н та ція но вих та ла н тів
Сту де нт сь кі ро ки – це пре кра с на і не по вто р на по ра но вих по дій, по чи нань, а мо ж ли во, й ве ли ких до ся г -

нень у май бу т ньо му. Не да р ма го во рять, що цей час – зо ло тий, адже всі найя с к ра ві ші вра жен ня, емо ції,
отри ма ні за пе рі од на вчан ня в уні вер си те ті, за ли шать ся з на ми на за в ж ди. По ри ну ти у вир но во го жит тя сту -
де н там І ку р су фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту до по міг кон курс «У с пі ш ний пер шо ку р с ник», який від бу -
в ся 1 жо в т ня. Це був своє рі д ний яр ма рок� пре зе н та цій, у ра м ках яко го най мо ло д ші сту де н ти ФЕФ пред ста -
в ля ли та ла н ти сво єї гру пи.

Те ле ка нал «У к ра ї на» з жо в т ня
мі с ця го тує од ну з найя с к ра ві ших
пре м’єр осе ні – що ти ж не ве му зи ч -
не шоу «На ро д на зір ка».

Фо р ма пе ре да чі, ство ре ної за
ори гі на ль ним сце на рі єм, про с та:
про де мо н с т руй свій му зи ч ний та -
лант і стань «на ро д ною зі р ко ю».
Уча с ни ки про е к ту – де сять ду е тів,
що скла да ють ся з зі рок ес т ра ди,
іме на яких по ки що три ма ють у

най су во рі шій та є м ни ці, а та кож
ви ко нав ців із на ро ду, об ра них за
ре зуль та та ми все ук ра їн сь ко го
ка с ти н гу. 

Оці нює ста ран ня уча с ни ків ав то -
ри те т не жу рі, до яко го ввій ш ли ме -
т ри шоу� бі з не су. 

Проф ком сту де н тів та ас пі ра н -
тів за про шує сту де н тів КНЕУ іме -
ні Ва ди ма Ге ть ма на ста ти гля да -
ча ми шоу, зйо м ки яко го про хо -

дять на сту дії іме ні Оле к са н д ра
До в же н ка що се ре ди о 19.00. Для
цьо го вам по трі б но за йти в 423
ка бі нет І ко р пу су та за не с ти своє
прі зви ще до спи с ку. Че ка є мо на
ба жа ю чих. 

Мо ж ли во, на ве ли кій сце ні бу -
деш за в т ра ти?

На та лія ШЕ Н Д РИК,
за сту п ник го ло ви проф ко му.

Сту де нт сь кі ро ки – це пре кра с на і не по вто р на по ра но вих по дій, по чи нань, а мо ж ли во, й ве ли ких до -
ся г нень у май бу т ньо му. Не да р ма го во рять, що цей час – зо ло тий, адже всі найя с к ра ві ші вра жен ня,
емо ції, отри ма ні за пе рі од на вчан ня в уні вер си те ті, за ли шать ся з на ми на за в ж ди. По ри ну ти у вир но во -
го жит тя сту де н там І ку р су фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту до по міг кон курс «У с пі ш ний пер шо ку р -
с ник», який від бу в ся 1 жо в т ня. Це був своє рі д ний яр ма рок� пре зе н та цій, у ра м ках яко го най мо ло д ші
сту де н ти ФЕФ пред ста в ля ли та ла н ти сво єї гру пи.

ЦІКАВО

Від іме ні проф ко му сту де н -
тів та ас пі ра н тів щи ро ві таю
вас з про фе сій ним свя том –
Днем сту де н та! 

Ба жаю вам не зга я ти мо ло -
дість, бо во на є фу н да ме н том
до ро с ло го жит тя. Вчіть ся, чи -
тай те, пра цюй те над со бою, за -
ко хуй те ся, пра г ніть ус пі хів і не
роз ча ро вуй те ся від не вдач. В
мо ло дості всі ми ві ри мо у без -
ме ж ність жит тя, а я пе ре ко на на:
жит тя і спра в ді є та ким, яким ми
йо го уяв ля є мо і від чу ва є мо.

Про жи віть ці сту де нт сь кі ро ки
так, щоб  во ни на за в ж ди за ли ши -
ли ся у ва шій па м’я ті як най кра -
щий, най ве ли ч ні ший пе рі од жит -
тя. Пра г ніть пі зна ти не зві да не,

тво р чо ми с літь, смі ли во за ну -
рюй тесь у світ ви со ких тех но ло -
гій, шу кай те но ві рі шен ня.

Не хай ща с тить вам на жит тє во -
му шля ху. Не хай зав жди з ва ми
бу дуть ві р ні дру зі, му д рі на ста в -
ни ки, до сві д че ні ко ле ги. Під не се -
но го на строю вам, сна ги, мо ло -
де чо го за взя т тя. 

Проф ком сту де н тів та ас пі ра н -
тів під го ту вав для вас ряд за хо дів
з на го ди свя т ку ван ня Свя та мо -
ло дості, а то му слід куй те за ого -
ло шен ня ми та ак ти в но при єд нуй -
тесь до на шої ді я ль но с ті! Зу стрі -
не мось!

Оль га ЧА БА НЮК, 
го ло ва проф ко му сту де н тів 

та ас пі ра н тів.

Шановні «кнеувці»! Лю би те лям су час ної ес т ра ди!
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За від но с но ко ро т кий час іс ну ван ня пред -
ста в ни ки бі з нес� ін ку ба то ру бра ли участь у
ве ли кій кі ль ко с ті рі з но ма ні т них кон ку р сів з
на пи сан ня бі з нес� пла нів. Од ним з остан ніх
до ся г нень ор га ні за ції ста ла участь  у фі на лі
ХІ Все ук ра їн сь ко го кон ку р су бі з нес� пла нів
під при єм ни ць кої ді я ль но с ті се ред мо ло ді,
який від бу в ся 18 ве ре с ня 2009 ро ку в мі с ті

Ки є ві, у при мі щен ні На ці о на ль но го
уні вер си те ту фі зи ч но го ви хо ван ня
і спо р ту Укра ї ни. Ор га ні за то ра ми
кон ку р су бу ли: Мі ні с тер с т во Укра -
ї ни у спра вах сі м’ї, мо ло ді та спо р -

ту, Дер жа в ний ко мі тет Укра ї ни з пи тань ре -
гу ля то р ної по лі ти ки та під при єм ни ц т ва,
Все ук ра їн сь кий мо ло ді ж ний центр пра ці.
Уча с ни ки кон ку р су ре пре зе н ту ва ли ро бо ти
у двох на пря м ках – ко ме р цій но му та со ці а -
ль но му.

У но мі на ції «со ці а ль ний про ект» гі д но
пред ста ви ли свій бі з нес� план «Ре о р га ні за -

ція сту де нт сь ко го бі з нес� ін ку ба то ру КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» го ло ва ор га ні за ції
Ан на Се ме не н ко, її за сту п ник Пе т ро Га лу ш ко
та член БІ Оле к сандр Фе сак. Мі ністр Укра ї ни
у спра вах сі м`ї, мо ло ді та спо р ту Юрій Оле к -
сі йо вич Па в ле н ко за зна чив, що є ці ла ни з ка
ду же при ваб ли вих і ко ри с них со ці а ль них
про е к тів і най більш ці ка ві з них бу дуть за лу -
че ні до уча с ті в ре а лі за ції по лі ти ки, яку про -
во дить Мі ні с тер с т во.

Сту де н ти на шо го уні вер си те ту зі тк ну ли ся
з се р йо з ною кон ку ре н ці єю, адже цьо го ро ку
участь у кон ку р сі взя ли ве ли ка кі ль кість ко -

манд зі всі єї Укра ї ни, які пред ста ви ли по над
800 бі з нес� пла нів . За ре зуль та та ми ре гі о на -
ль них ту рів на роз гляд Екс пе р т ної ра ди до
Ки є ва на дій ш ло 100 мо ло ді ж них про е к тів,
се ред яких бу ло ви зна че но 12 фі на лі с тів, до
чи с ла яких і ввій шов бі з нес� план Ан ни, Пе т ра
та Оле к са н д ра. За оди на д цять ро ків про ве -
ден ня за хо ду участь у ньо му взя ли по над
10 000 мо ло дих укра ї н ців. Ор га ні за то ри кон -
ку р су за зна ча ють, що з ко ж ним ро ком бі з -
нес� пла ни, пред ста в ле ні мо лод дю, ста ють
все більш про фе сій ни ми та се р йо з ни ми.

Тож ві та є мо ко ман ду Сту де нт сь ко го бі з -
нес� ін ку ба то ру з уча с тю у фі на лі кон ку р су  і
ба жа є мо їм по да ль ших ус пі хів та пе ре мог!

Іри на ВО ЛО ВИК,
член СБІ КНЕУ

іме ні В.Ге ть ма на,
сту де н т ка ІІ ку р су, ФЕФ.

ГОТУЄМО МАЙБУТНЄ

Крім на ших зна в ців, в го с ті за ві та ли НУ К МА, КНУ ім. Т. Г. Шев-
чен ка, КПІ, НУХТ. При єм но те, що гра в ці з рі з них за кла дів
об’ єд ну ва лись в  ко ман ди, щоб дій ти до пе ре мо ги.

Ко ман дам до ве лось прой ти два ту ри по 18 за пи тань ко жен.
Пе р ший тур скла да в ся з кла си ч них за фо р мою та уні ка ль них за
сут ні с тю за пи тань, а для дру го го ту ру ми під го ту ва ли па кет за пи -
тань, що скла да в ся з 10 фо то, двох від ео та 6 жарт – за пи тань. 

Під час пе ре рви всіх роз ва жа ли мо ло ді гу мо ри с ти з пер -
шо го ку р су, кра щі ко ме ді а н ти кон ку р су «У с пі ш ний пер шо ку -
р с ник ФЕФ».

Го ло вою жу рі в най кра щих тра ди ці ях був ве ль ми ша но в -
ний Дми т ро Пе т ро вич Єф ре мов, ка н ди дат еко но мі ч них на -
ук, аси с тент ка фе д ри «Ма к ро е ко но мі ки та дер жа в но го уп -
рав лін ня». Пе ре мо гу здо бу ла ко ман да «Де мо ті вей ш н . ю а» з
НУ К МА. Дру ге і тре тє мі с ця по сі ли ко ман ди «Смак» та
«Кну с ли ки» від по ві д но. Трій ка лі де рів от ри ма ла цу ке р ки та
ша м пан сь ке у по да ру нок.

Ор га ні за то ри: Юр ко Сє р гє єв та я, Лю бо мир Бре г ман, а та -
кож до по ма га ли ор га ні зу ва ти за хід Оль га Че р ні ге вич, Іри на
Ру де н ко, На та лія Ше н д рик, Ін на До б ро воль сь ка, та го ло ва
проф ко му сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ Оль га Ча ба нюк. Ве -
ли ке вам спа си бі за до по мо гу. Та кож хо чу по дя ку ва ти тво р -
цям ін фо р ма цій но го ли с т ка КНЕУ «Будь в ку р сі»
http://bk�kneu.at.ua/ та Юрію Ду би ку за ін фо р ма цій ну під -
три м ку.

Гра бу ла над зви чай но свя т ко вою, але не за лі ко вою! За лі -
ко ві іг ри роз по ча ли ся 23 жо в т ня.

( h t t p : / / v k o n t a k t e . r u / c l u b 1 1 5 5 7 3 8 4 ,
eureka.kneu@gmail.com).

Лю бо мир БРЕ Г МАН,
сту дент ІІІ ку р су, ФЕФ.

Пе р вин на проф спі л ко ва ор га ні за ція сту де н тів та ас пі ра -
н тів ви сло в лює по дя ку Лю бо ми ру Бре г ма ну  та Юрію Сер -
гє є ву  за ен ту зі азм, на тхнен ня та ви со кий рі вень ор га ні за -
ції ін те ле кт� ігор у на шо му уні вер си те ті. Ми щи ро ра ді за
на ших уча с ни ків та че ка є мо но вих про по зи ції що до роз ви -
т ку на у ко во го на пря м ку ді я ль но с ті ППО СА!

Стартував сезон інтелект�ігор
Не що да в но в сті нах КНЕУ прой шов ту р нір з гри

«Що? Де? Ко ли?». Це бу ла не зви чай на гра, а від крит -
тя се зо ну ін те ле кт� ігор в КНЕУ, участь в якій взя ла ре -
ко р д на для на шо го уні вер си те ту кі ль кість ко манд –
28: тра ди цій но ко ман ди� «с та ро жи ли» – «220�а»,
«United», «МC», «А п рі о рі», «Ба н зай», пі с ля не ве ли кої
пе ре рви по ве р ну лись «Скі фи», «А мо р ти за ці я» та «Їх
роз шу кує мі ліці я», де бю та н ти ін те ле кт� ігор  пер шо ку -
р с ни ки «А ва н гард», «Т�34», а та кож но ва ко ман да
«VCP». Ви ба чай те ко го за був зга да ти.

СПОРТИВНІ  ПРИСТРАСТІ

За га ль нові до мо у здо ро во му ті лі – здо ро вий дух!
Спорт – по мі ч ник!
Спорт –здо ро в’я!
Спорт – гра! 
Всю ди дру зів 

ми зна хо дим! 
З ни ми – 

як од на сі м’я!
Адже нам без дру га

й спо р ту, 
не про жи ти ані дня!

Спорт — не від` єм -
на ча с ти на на шо го
жит тя, він роз ви ває і
за га р то вує не ли ше
фі зи ч но, а й мо ра ль -
но. У нас з’яв ля єть ся
впе в не ність у со бі,
те р пін ня, си ла во лі,
умін ня до ла ти пе ре -
шко ди, ба жан ня пе -
ре ма га ти і до ся га ти
омрі я ної ме ти. Наш
фа ку ль тет під три мує

спор ти в ний дух сво їх сту де н тів, про во -
дя чи рі з ні за хо ди.

На ве с ні з іні ці а ти ви про ф бю ро фі нан -
со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту бу ло за -
по ча т ко ва но Ту р нір з фу т бо лу за «Ку бок
фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту»
або про с то «Фу т бол з де ка ном». Всі сту -
де н ти під три ма ли ідею та до по мо г ли ор -
га ні зу ва ти зма ган ня, у яких взя ли участь
чо ти ри ко ман ди пер шо го, дру го го, тре -
тьо го ку р сів та ко ман да сту де н тів фі нан -
со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту, що про -
жи ва ють у гу р то жи т ку №1. У фі на лі ко -
ман да� пе ре мо жець (І ку р су) зу стрі ла ся
з ко ман дою ви кла да чів, ка пі та ном якої є
де кан фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль -
те ту  Во ло ди мир Ки ри ло вич Хлі в ний.
Гра бу ла за хо п лю ю чою, на пру же ною і
не пе ред ба чу ва ною, але… сту де н ти І ку р -
су в не ле г кій бо ро ть бі все �та ки отри ма -

ли Ку бок фі нан со во� еко но -
мі ч но го фа ку ль те ту.

Ве с ня ний ту р нір так за ці -
ка вив мо ло дих спорт сме нів,
що вже на по ча т ку цьо го ро ку
в кі н ці ве ре с ня бу ло про ве -
де но дру гий ту р нір з фу т бо лу
за «Ку бок фі нан со во� еко но -
мі ч но го фа ку ль те ту». У цьо му
на вча ль но му ро ці участь взя -
ли ко ман ди пер шо го, дру го -
го, тре тьо го та че т ве р то го
ку р сів. Гра в ці по ка за ли не -
аби який рі вень під го то в ки і
то му все ви рі шу ва ло ся ли ше
за ра ху нок пе на ль ті, під час

яких свою май с те р ність по ка за ли во ро -
та рі. Як і ми ну ло го ра зу пе ре мо ж цем ста -
ла ко ман да пер шо го ку р су... Ще б пак,
адже та кої гру пи під три м ки як у них не бу -
ло у жо д но го ку р су – та не ць� при ві тан ня
від  ро ве с ниць – сту де н ток 12 гру пи!!! Че -
м пі о ни отри ма ли Ку бок, ко ман ди ІІ та IV
ку р сів бу ли на го ро дже ні гра мо та ми за 2
та 3 мі с ця від по ві д но, а ко ман да III ку р су –
гра мо та ми за ак ти в ну участь. 

Хо ті ло ся по дя ку ва ти ка -
пі та нам ко манд за ор га ні -
за цію та до по мо гу у про -
ве ден ні ту р ні ру: ка пі та ну
І� го ку р су – Сер гію Ка ню -
рі, ІІ ку р су – Юрію Се мі -
дон сь ко му, ІІІ ку р су – Іва -
ну Та ра се н ко та IV�го ку р -
су – Оле гу Са до во му, а
та кож щи ро при ві та ти ко -
ман ду пер шо го ку р су з
пе ре мо го ю.

Сло ва вдя ч но с ті від іме -
ні Про ф бю ро ФЕФ  ли нуть
та кож де ка ну фі нан со во� -
еко но мі ч но му фа ку ль те ту
Во ло ди ми ру Ки ри ло ви чу

Хлі в но му та спор ти в но му ком пле к су
«Е ко но міст» в осо бі ди ре к то ра  Ана то лія
Ва си льо ви ча Зо то ва, які під три ма ли на -
шу ідею та зро би ли все мо ж ли ве, щоб
ту р нір від бу в ся! 

Що ж фу т бо лі с ти ФЕФ, так три ма ти!
Но вих вам пе ре мог!

Сві т ла на ЛЕ БЕ ДИН СЬ КА,
го ло ва ко мі сії з пи тань спо р ту.

Но вий рі вень під го то в ки мо ло дих бі з не с ме нів
ММ іі   нн іі   сс   тт ее рр   сс   тт   вв оо   уу   сс пп рр аа   вв аа хх   сс іі   мм ’’ її ,,   мм оо   лл оо   дд іі   тт аа   сс пп оо   рр   тт уу ,,   ДД ее рр жж   кк оо   мм   пп іі   дд   пп   рр ии   єє   мм   нн ии   цц   тт   вв аа   тт аа   ВВ ММ ЦЦ ПП   оо фф іі   цц іі йй   нн оо   

пп іі дд   тт рр ии   мм аа   лл ии   пп рр оо   ее кк тт   рр оо зз   шш ии   рр ее нн   нн яя   СС ББ ІІ   КК НН ЕЕ УУ   уу   фф іі   нн аа   лл іі   ВВ сс ее   уу кк   рр аа   її нн   сс ьь   кк оо   гг оо   кк оо нн   кк уу   рр   сс уу   бб іі   зз   нн ее сс ��   пп лл аа   нн іі вв

Усім ві до мо, що КНЕУ го тує не ли ше спе ці а лі с тів з га р ною те о ре ти ч -
ною під го то в кою, а й фа хі в ців� пра к ти ків, які ефе к ти в но за сто со ву ють
свої знан ня та на ви ч ки у ре а ль но му жит ті. Са ме та кі сту де н ти  на ба зі
на шо го уні вер си те ту об’ єд на ли ся  у про гре си в ну гро мад сь ку ор га ні за -
цію «Сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба тор».



На прес – кон фе ре н ції Фі ліп Ко т -
лер від по вів на та кі пи тан ня:

– Ва ша но ва кни га «Ха о ти ка:
управ лін ня та ма р ке тинг в епо ху ту -
р бу ле н т но с ті» – від по відь на те, що
від бу ва єть ся в усьо му сві ті вже бі -
ль ше ро ку. За раз спо жи ва чі де -
мон стру ють зо всім ін шу по ве ді н ку.
Ко ли це «цу на мі» за ли шить ся в ми -
ну ло му, чи бу дуть спо жи ва чі по во -
ди ти ся так, як за раз, або так, як ра -
ні ше, у спо кій ні ші ча си?

По чне мо з то го, як не ство ри ти
но ву еко но мі ч ну кри зу? При чи на ці єї
кри зи – ми за над то лег ко на да ва ли
кре ди ти. Бі д ні лю ди ку пу ва ли все,
що хо ті ли. Ви сно вок: нам по трі б но
ре гу лю ва ти те, ко му і на який час ми
на да є мо кре ди ти.

За раз ком па нії зме н шу ють всі ви -
да т ки. На мою ду м ку, це не пра ви ль -
но, адже це при зве де до руй ну ван ня
бі з не су. На то мість, по трі б но ду ма ти
про те, як пра цю ва ти ефе к ти в ні ше.
Про цес бю дже ту ван ня слід зро би ти
гну ч кі шим. Та кож по трі б но бу ти обі -
зна ним про ри зи ки та мо ж ли во с ті.
За над то ба га то ком па ній яки ми ди -
ре к то ри чи вла с ни ки управ ля ють ви -
хо дя чи ли ше з опе ра ти в них ці лей.
Ме ні по до ба ють ся ком па нії з чі т кою
мі сі єю не за ле ж но від їх роз мі ру.

– Ви щой но го во ри ли про «фі на -
н со ву бу ль ба ш ку». Чи мо же ви ни -
к ну ти «ма р ке ти н го ва бу ль ба ш -
ка»?

Ма р ке ти н го ві ци к ли не
зни к нуть. В США цикл, як
пра ви ло, складає 7 ро ків.
Ще в по не ді лок у вас все
мо же бу ти до б ре, а у ві в -
то рок на сту пить кри за.
Світ став більш вза є мо по -
в’я за ний та гло ба ль ний.
Ком па нії сти ка ють ся з бі -
ль ши ми ри зи ка ми. На при -

клад, но ви ми тех но ло гі я ми, ді я ми
кон ку ре н тів або уря ду. Спо сте рі га -
єть ся но вий фе но мен: ком па нії шу -
ка ють ри зи ки та мо ж ли во с ті. Кри за
за над то га р на мо ж ли вість, щоб її
про пу с ти ти. Ком па нії, що то р гу ють
де ше ви ми то ва ра ми, на при клад,
«Wall Mark», за раз отри му ють ве ли кі
при бу т ки.

– Чи по трі б но за раз го ту ва ти ся
до но вих ви кли ків, на при клад, з
бо ку де ше вих ки тай сь ких то ва рів.
Чи за до во ле ні Ви об ся га ми про -
да жу Ва ших книг в Укра ї ні?

Для ме не сенс не в гро шах, а в ло -
гі ці. Ми хо че мо, щоб уряд об слу го ву -
вав лю дей, а не на впа ки. 

– Що буде ефективнішим в
майбутньому – дирек�маркетинг
(далі ДМ) чи Інтернет маркетинг?
Чи були у Вашій практиці успішні
ДМ проекти?

Да вай те ви зна чи мо ся з по нят тям
ДМ. Він мо же на бу ва ти та ких форм:
роз си л ка че рез Ін тер нет, то р го ві
пред ста в ни ки, що хо дять до до му до
спо жи ва чів, ку пі в ля то ва рів без по се -
ре д ньо у ви ро б ни ка че рез йо го сайт.
Ме ні по до ба єть ся ДМ то му що йо го
ре зуль та ти мо ж на ви мі ря ти. Ме не
за про шу ва ли до ком па ній, що за -
йма ють ся роз си л ко ю. Во ни роз си -
ла ють за над то ба га то по шти. Ба га то
лю дей, що отри му ють ре к ла м не по -
від ом лен ня, не мо жуть до зво ли ти
со бі ку пи ти ре к ла мо ва ні то ва ри. Ро -

бо та та ких ком -
па ній бу ла б
ефе к ти в ні шою,
як би в них бу ло
бі ль ше ін фо р -
ма ці ї. У май бу т -
ньо му бу де ме -
н ше ДМ і бі ль ше
Ін тер нет ма р ке -
ти н гу. Мо лодь
на да ва ти ме пе -
ре ва гу ку пі в лі
то ва рів на сай -
тах роз дрі б них
то р го в ців, ніж в
їх ма га зи нах. Бі -
ль ше лю дей бу -
дуть ку пу ва ти в Ін тер не ті, ніж по за
ним. 

– Що для Вас озна чає ро ди на?
Яку ча с ти ну сво єї сла ви Ви їм від -
да є те?

Між ро ди ною та ро бо тою по ви нен
бу ти ба ланс. Мо їй дру жи ні не по до -
ба єть ся ко ли я їду за ко р дон. А я лю -
б лю по до ро жу ва ти і на вча ти ся. У нас
є бу ди н ки у Чи ка го та Фло ри ді. У ме -
не три за мі ж ні до нь ки і 9 ону ків. 

– Які, на Ва шу ду м ку, ос но в ні
те н де н ції май бу т ньо го? Які ма р -
ке ти н го ві ін стру ме н ти бу дуть най -
бі ль ше ви ко ри с то ву ва ти ся?

Ма р ке тинг при ско рить ся че рез
ре це сі ю. Ком па нії мо жуть ви ко ри с -
то ву ва ти ста н да р т ні ме діа та Ін тер -
нет ме ді а. Ча с т ка Ін тер нет ме діа бу -
де зро с та ти. Я не знаю чи бу де во на
зро с та ти шви д ко з ре це сі єю чи без
не ї. Де які ста рі ме діа пра цю ють. Но -
ві Ін тер нет ме діа теж ва р то спро бу -
ва ти. На та ких пор талах, як face-
book, ба га то по те н цій них спо жи ва -
чів. Во ни мо жуть роз си ла ти ва ші по -
від ом лен ня дру зям. На при клад,
один сайт за про по ну вав від ві ду ва -
чам без ко ш то в ну по шту. Але вни зу

ко ж но го по від ом лен ня, що
від си ла ло ся, роз мі ще на ре к -
ла ма цьо го сай ту. Ме діа мо -
жуть ре к ла му ва ти один од но -
го. На при клад, мо ж на за пу с -
ти ти на ТВ ре к ла м ний ро лик,
кі н ці в ку яко го роз мі ще но в Ін -
тер не ті.

– Укра ї н сь кий ри нок роз ви ва в ся
за ра ху нок зро с тан ня ри н ку. Які
Ви мо же те да ти ма р ке ти н го ві по -
ра ди для укра ї н сь ко го бі з не су за -
раз? Які під хо ди за раз ак ту а ль ні?

Ма р ке тинг но вий для ба га тьох
ком па ній. Че рез ре це сію в ба га тьох
ком па ні ях ско ро чу ють ся ма р ке ти н -
го ві бю дже ти. То му в ма р ке то ло гів
не має гро шей то ді, ко ли во ни їм
по трі б ні. Як що ви пра цю є те на
споживчих ри н ках, вам слід по шу -
ка ти до б ре осві че них мо ло дих лю -
дей у бі з нес шко лах і бу ти го то ви ми
пла ти ти їм. Як що ви пра цю є те на
промислових ри н ках вам по трі б ні і
до сві д че ні про фе сі о на ли, і мо ло ді
ви пу с к ни ки. Не ду май те про ма р ке -
тинг як про про даж. Скі ль ки лю -
дей за йма ють ся ма р ке ти н гом? Як -
що бі ль шість ма р ке ти н го вих під -
роз ді лів за йма ють ся ли ше ко му ні -
ка ці я ми, цьо го не до сить. Ма р ке ти -
н го ві під роз ді ли до по ма га ють зро -
зу мі ти фа к то ри ро с ту бі з не су. Бі ль -
шість ма р ке то ло гів ду ма ють ли ше
про сьо го дні ш ній день. Нам по трі б -
но, щоб од ні ма р ке ти н го ві під роз ді -
ли за йма ли ся по то ч ни ми спра ва -

ми, а ін ші – ви зна чен ням но вих ри -
н ків та се г ме н тів.

– Які ма р ке ти н го ві ін стру ме н ти
бу дуть ак ту а ль ни ми пі с ля кри зи?

Як що ма р ке ти н го вий бю джет зме -
н шу єть ся, зме н шу ють і бю джет на
до слі джен ня і на ре к ла му. Пе ре йдіть
на PR як що не мо же те до зво ли ти со -
бі до ро гу ре к ла му. Але за бу дь те про
30�се ку н д ний ТВ ро лик. Що ро би ти з
ці ною як що ваш кон ку рент зни зив її?
Як що ви не зни жу є те ці ну, то втра ти -
те ба га то клі є н тів. Як що зни жу є те –
роз ми ва є те імідж бре н ду. На мою
ду м ку, слід ма ти де кі ль ка бре н дів:
де ше вий, се ре д ній, до ро гий. То ді
лю ди бу дуть їх ку пу ва ти.

– Кре ди ту ван ня сти му лює спо -
жи ван ня. За раз спо сте рі га єть ся
роз рив між кі ль кі с тю то ва рів та
спо жи ван ням. Чи вва жа є те Ви
пра ви ль ною по лі ти ку ба н ків, ко ли
во ни за бо ро ня ють зні ма ти де по -
зи ти для по крит тя кре ди тів і для
вкла ден ня у ви ро б ни ц т во?

Над ви ро б ни ц т во бу ває на віть в но -
р ма ль ні ча си. Це ба зо ва при чи на та -
кої ве ли кої кі ль ко с ті кре ди тів. Ком па -
нії хо чуть знай ти якнай бі ль ше клі є н -
тів. Скі ль ки по трі б но ви да ва ти кре ди -
тів, щоб це бу ло ефе к ти в но? Ку пу ю чи
бу ди нок, лю ди на по ви нна пла ти ти не
5% пе р ший вне сок, як за раз, а хо ча б
30%. У нас так ба га то де фо л тів. Нам
слід ре гу лю ва ти те, ко му ми да є мо
кре ди ти. Ки тай сь ка еко но мі ка в цьо -
му ро ці зро с ла на 10%, а еко но мі ка
США ли ше на 1%. Як що кре ди ти ви -
да ють ся лег ко, не слід спо ді ва ти ся на
шви д ше еко но мі ч не зро с тан ня. Це
ви бір, який по ви нно зро би ти су с пі ль -
с т во.

Ма р’я на ЛИ ЛИК, 
ас пі ра н т  кафедри маркетингу.
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ПО ГЛЯД БЛО Н ДИ Н КИ
Ще з да в ніх ча сів між пред ста в ни -

ця ми пре кра с ної по ло ви ни люд с т ва
то чить ся го с т ра су пе ре ч ка: хто ж кра -
ще: бло н ди н ки чи брю не т ки? Не що -
да в но цю ди ле му спро бу ва ли ви рі -
ши ти ді в ча та кре ди т но� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту. Об ра ли во ни для цьо го
до сить не зви чай ний спо сіб – фу т бол.

Це бу ло од не з най не за бу т ні ших
ви до вищ, які від бу ва ли ся на ста ді о -
ні на шо го уні вер си те ту. Матч су -
про во джу ва в ся ба дьо рою му зи кою
та до те п ни ми ко мен та ря ми спе ці а -
ль но за про ше но го МС. На ші кра су -
ні до три му ва ли ся всіх пра вил гри в
фу т бол, у них був спра в ж ній су д дя,
м’яч і во ро та (що пра в да від стань
між ни ми зро би ли зна ч но ме н шою
– це щоб ді в ча та не сто ми лись).
Ос но в ний час ма т чу за кін чи в ся з
ра ху н ком 1:1 і ко ман дам до ве ло ся
би ти пе на ль ті. В цьо му брю не т ки
ви яви лись спри т ні ши ми і гра за кін -
чи ла ся на їх ко ристь. 

Пі с ля ма т чу ми по ці ка ви ли ся
ду м кою од но го з ор га ні за то рів
ви ко ну ю чо го обо в’я з ки го ло ви
про ф бю ро КЕФ Оле к сія Стро ка -
ча. Як ви яви ло ся він ду же хви лю -
ва в ся за на ших ді в чат, щоб во ни
не отри ма ли травм і був при єм -
но вра же ний ве ли кою кі ль кі с тю
вбо лі ва ль ни ків (ред.600 сту де н -
тів + го с ті), а та кож ат мо с фе рою,
що па ну ва ла на ста ді о ні. 

Хо ча ко ман да брю не ток пе ре -
мо г ла, цей од ві ч ний по єди нок
ще не за ве р ше ний…

А го ло вним су д дею в цьо му
зма ган ні є са ме ви – ЧО ЛО ВІ КИ.
Тож бло н ди н ки чи брю не т ки – ви рі -
шу ва ти вам…

Юлія БЕ БЕХ,
сту де н т ка ІІ ку р су.

ПО ГЛЯД БРЮ НЕ Т КИ

Са ме під та ким га с лом від бу в ся
матч се ред сту де н тів КНЕУ «Бло н -

ди ки про ти Брю не ток». В цьо му
ма т чі бра ли участь сту де н ти кре ди -
т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту. На -
сам пе ред, хо чу за зна чи ти, що тут
не бу ло від чут тя пе ре мо ж ців і пе ре -
мо же них. Всі отри ма ли не аби який
за ряд по зи тивнх емо цій, а го ло вне —
всім ду же спо до ба лось. 

Пі с ля за кін чен ня ма т чу, що за ве -
р ши в ся з ра ху н ком 2:0, ми по спі л -

ку ва ли ся з уча с ни ка ми і ор га -
ні за то ра ми ма т чу. Гра в цям ко -
манд ідея з са мо го по ча т ку ду -
же спо до ба лась. Во на на да ла
мо ж ли вість про яви ти се бе, по -
гра ти, по спі л ку ва ти ся з ін ши -
ми, під ня ти на стрій гля да чам і
по смі я ти ся в де чо му, на віть, із
се бе. 

Фу т бол зу мів об’ єд на ти сту -
де н ток рі з них ку р сів, во ни ста -
ли од ні єю ко ман дою, яка гра ла
не на пе ре мо гу, а на вті ху гля -
да чів. 

«Зві д ки ж взя ла ся та ка не -
ор ди на р на ідея?» – з та ким пи тан -
ням ми звернулися до од но го з
ор га ні за то рів зма ган ня ви ко ну ю -
чо го обо в’я з ки  го ло ви проф. бю -
ро КЕФ Оле к сія Стро ка ча. І як ви -
яви лось, все ге ні а ль не — про с то.
Ду м ка ор га ні зу ва ти фу т бол ви ни -
к ла пі с ля пе ре гля ду те ле пе ре да чі
«Шо у ма ні я». По тім з ці єю про по -
зи ці єю ор га ні за то ри зве р ну ли ся

за до по мо гою до за сту п ни ка де -
ка на, який з ра ді с тю по го ди в ся. 

Згу р то ва ність, дру ж ня під три м -
ка ко манд і вбо лі ва ль ни ків, азарт
гри ство ри ли свою не пе ре ве р ше -
ну ат мо с фе ра на по лі і три бу нах.
Яс к ра вий при кла дом цьо го, став
мо мент, ко ли всі ді в ча та по се ред
гри про с то сі ли на по ле, щоб трі -
ше ч ки від по чи ли. Це без пе ре ч но
за слу га ор га ні за то рів, які зу мі ли
зро би ти так, що не бу ло від чут тя
за пе к лої бо ро ть би. В свою чер гу
ор га ні за то ри зма ган ня ви сло в лю -
ють свою по дя ку ди ре к то ру спорт -
ко м п ле к су «Е ко но міст» А.В. Зо то ву
за на дан ня по ля для гри, ди ре к то -
ру центру куль ту ри і ми с тецтв
Д.Р. Ба біч, а та кож де ка ну М.І. Ди -
бі та за сту п ни ку де ка на С.М. Бо ро -
де н ку за до по мо гу і під три м ку в
ор га ні за ції та про ве ден ні ма т чу.

Ві та ША Т КОВ СЬ КА,
сту де н т ка І ку р су.

ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА

ДОЗВІЛЛЯ

ІІ   яякк ии йй  жжее   рр аахх уунноо кк??

Не що да в но Укра ї ну з три ден ним ві зи том від ві дав все -
сві т ньо ві до мий гу ру ма р ке ти н гу Фі ліп Ко т лер. Під час
сво го ві зи ту пан Ко т лер про вів в Укра ї ні май с тер – кла -
си «У п ра в лін ня та ма р ке тинг в епо ху змін». На
прес�конференції Філіп Котлер зустрівся з
викладачами кафедри маркетингу КНЕУ та
українськими співавторами свого підручника
«Маркетинговий менеджмент», який побачив світ у 2008
році.

Фі ліп Ко т лер у Ки є ві

Ко жен сту дент кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту чув про фу т бо ль ний матч «Бло н ди н ки про ти
брю не ток», але, на жаль, не всі ма ли змо гу по ба чи ти йо го, а це дій с но бу ло ви до ви ще ва р те ува -
ги. То му ми ви рі ши ли на пи са ти про матч, аж дві стат ті. Чо му аж дві? Для об’ єк ти в но с ті. Як що фу т-
бол був між брю не т ка ми і бло н ди н ка ми, то брю не т ки бу дуть су б’єк ти в ні ші в на пи сан ні стат ті до
бло н ди нок і на впа ки. То му цьо го ра зу ми про по ну є мо вам два по гля ди на од ну по ді ю…

Доцент Ірина Лилик та професор
Ірина Решетнікова на першому
семінарі з Філіпом Котлером.

Філіп Кот лер з про фе со ром На талією
Ку ден ко  та  про фе со ром  Те тя ною
Примак.



№ 28�30 (1297�1299)

Листопад  2009 9

Осві та дає мо ж ли вість про фе сій -
но го роз ви т ку в ра м ках кі ль кох спе ці -
а ль но с тей. Ко жен мо же отри ма ти
осві ту, але не ко жен мо же ста ти ус пі -
ш ним. Один ста не спе ці а лі с том, ін -
ший — ке рі в ни ком, один бу де за йня -
тий у ви ро б ни ц т ві, ін ший у збу ті. Від
то го, чи зро бить лю ди на пра ви ль ний
ви бір, в яко му на пря м ку во на бу де
ру ха тись, за ле жить про фе сій ний ус -
піх і рі вень за до во лен ня ро бо то ю.

Ва ж ли вий крок, який без по се ре д -
ньо впли ва ти ме на все по да ль ше
жит тя лю ди ни, — це крок че рез по ріг
пе в но го на вча ль но го за кла ду, кон к -
ре т но го фа ку ль те ту і ви б ра ної ка фе д -
ри. Від за да но го в 16�17 ро ків ве к то ру
за ле жить, чи бу де мо ло да лю ди на в
по да ль шо му ру ха тись до по ста в ле ної
ме ти з ша ле ною шви д кі с тю, чи ледь
пле н та тись, з пе ре шко да ми про кла -
да ю чи свій жит тє вий шлях.

Як не по ми ли тись на цьо му ета пі?
Як ма к си ма ль но то ч но зро зу мі ти, що
то бі по трі б но в жит ті, і яким чи ном
мо ж на до ся г ти по ста в ле ної ме ти?

Спо ді ва юсь, що бі ль шість сту де н -
тів, які роз по ча ли на вчан ня в на шо му
уні вер си те ті мо жуть да ти чі т кі від по ві -
ді на ці пи тан ня. Але у мо ло дої лю ди ни
мо жуть ви ни ка ти й ін ші пи тан ня що до
по бу до ви сво го май бу т ньо го про фе -
сій но го шля ху. То му на ба зі на шо го
за кла ду ство ре но Центр зв’я з ків з ро -
бо то да в ця ми та спри ян ня пра це вла -
ш ту ван ня сту де н тів «Пе р с пе к ти ва». В
ра м ках ді я ль но с ті Центру «Пе р с пе к ти -
ва» сту де н ти мо жуть отри ма ти кон су -
ль та ції що до ви зна чен ня шля хів  та
мо ж ли во с тей пра це вла ш ту ван ня, до -
по мо гу у ви бо рі на пря му роз ви т ку фа -
хо вої ка р’є ри, ін фо р ма цію про банк
да них ро бо то да в ців та ос но в ні на пря -
ми ді я ль но с ті їх ор га ні за цій, банк да -
них про ва ка н сії та ін. Тут про во дять ся
тре ні н ги з тех но ло гії са мо стій но го по -
шу ку ро бо ти: ефе к ти в на ре пре зе н та -
ція на ри н ку пра ці; скла дан ня ре зю ме
(СV); по ве ді н ка під час спів бе сі ди з ро -
бо то да в ця ми. Що ро ку, на ве с ні, про -
хо дять дні ка р’є ри де сту де н ти ма ють
мо ж ли вість без по се ре д ньо по спі л ку -
ва тись з пред ста в ни ка ми ві до мих сві -
то вих ком па ній і за да ти їм пи тан ня
що до по бу до ви ка р’є ри в омрі я ній
сфе рі, за ли ши ти своє ре зю ме, або
на віть отри ма ти за про шен ня на спів -
бе сі ду чи ста жу ван ня.

Те р мін «про фо рі є н та ці я» зда єть -
ся зро зу мі лим на віть при пер шо му
зна йо мо с ті з ним — це орі є н та ція лю -
дей на ті чи ін ші про фе сі ї. Як що зве р -

ну тись до те о рії, то проф орі є н та ція
— це си с те ма за хо дів, що до по ма гає
мо ло дій лю ди ні сві до мо ви б ра ти
про фе сію і від по ві д ну осві ту.

Проф орі є н та ція і ка р’є р не кон -
су ль ту ван ня має під три ма ти і зо рі є -
н ту ва ти лю ди ну на та ко му ва ж ли во му
ета пі як об ран ня май бу т ньої про фе -
сій ної ді я ль но с ті. В ці ло му, це по слу -
ги, на пра в ле ні на до по мо гу лю дям,
що опи ни ли ся в кри зо вій си ту а ції
роз ви т ку ка р’є ри. То му сло во «кри -
за» слід ро зу мі ти в на йши р шо му змі -
с ті — це не ко ли вже «все по га но», а
ко ли ста ра си ту а ція чи схе ма по ве ді -
н ки від жи ли, а но ва ще не сфо р му ва -
лась. Незва жа ю чи на ба га то спі ль но -
го, у по нять «про фо рі є н та ці я» і «ка -
р’є р не кон су ль ту ван ня» є ряд від мін -
но с тей. Пе р ше і ос но в не — це те, що
проф орі є н та ція — більш ву зь ке по -
нят тя, що сто су єть ся лю дей, які зна -
хо дять ся в си ту а ції ви бо ру ка р’є р но -
го шля ху: це ви бір на вча ль но го за -
кла ду і спе ці а лі за ції, пе ре ква лі фі ка ція
на но ву про фе сі ю. Ка р’є р не кон су ль -
ту ван ня — це су про від лю ди ни на всіх
ета пах ка р’є р но го роз ви т ку, по чи на -
ю чи від ви бо ру шля ху, по бу до ви кон -
к ре т ної схе ми до ся г нен ня ці лей, ре -
ко ме н да цій що до ре а лі за ції ка р’є р -
них пра г нень, до оці н ки і ко ре к ції
жит тє вих пла нів.

Про фе сій ній орі є н та ції не що да в но
ви по в ни лось сто ро ків. Ча сом її на ро -
джен ня вва жа єть ся від крит тя пер шо -
го проф кон суль та цій но го бю ро в
США, де за сно в ник пси хо те х ні ки
аме ри кан сь кий пси хо лог Гу го Мю н с -
те р берг впе р ше став роз ро б ля ти  і
ви ко ри с то ву ва ти пси хо ло гі ч ні те с ти
для оці н ки про фе сій них зді б но с тей
лю ди ни. В цей же час з’яв ля єть ся но -
вий роз діл пси хо ло гі ч ної на у ки —
пси хо ло гія про фе сій.

В Ра дян сь ко му Со ю зі в се ре ди ні
20�х ро ків за за хі д ним зра з ком бу ло
ство ре но ра дян сь кий  ана лог —
проф орі є н та цій не бю ро, про те в на -
шій кра ї ні до ля  но вої слу ж би бу ла
сум ною — не про три ма в шись і де ся -
ти ро ків, во но бу ло за бо ро не не, а

йо го лі де ра Іса а ка Шпи ль рей на, який
отри мав осві ту в уні вер си те тах Гей -
дель бе р га і Лей п ці га, бу ло за а ре ш -
то ва но і роз стрі ля но в 1937 ро ці. Тіль -
ки в 70�х ро ках про фе сій на орі є н та -
ція в СРСР бу ла ре а бі лі то ва на і при -
зве ла до ство рен ня спе ці а ль них
центрів проф орі є н та ції мо ло ді у ве -
ли ких мі с тах.

Пси хо ло ги і спе ці а лі с ти з проф орі -
є н та ції в один го лос стве р джу ють, що
аб со лю т но ко ж на лю ди на на ді ле на
пе в ни ми зді б но с тя ми й ін те ле к ту а ль -
ни ми мо ж ли во с тя ми. Але до по вної
ре а лі за ції сво го по те н ці а лу ба га то
хто, як що не всі, про хо дять че рез
ва ж кі зу сил ля. Зві д ки ж ко рінь та кої
не спра ве д ли во с ті?

Вся спра ва в то му, що ма ло хто
ус ві до м лює від по ві да ль ність за ви -
бір про фе сії, що за дасть на пря мок і
ди на мі ку всьо го на шо го по да ль шо го
жит тя. Спро буй те від по ві с ти на та кі
про с ті й од но ча с но скла д ні пи тан ня:
«Чи від по ві дає те за нят тя, ко т ро му я
при ді ляю за раз так ба га то сил і ча -
су, мо їм осо би с тим ін те ре сам?»,
«Чи не є мій жит тє вий курс дан ню
ба ть ків сь ким очі ку ван ням?», «Чим
би ме ні бу ло ці ка во за йма ти ся по 8
го дин ко ж но го дня най бли ж чі 10�12
ро ків?», «В чо му моя уні ка ль ність як
лю ди ни і май бу т ньо го про фе сі о на -
ла?». І на ре ш ті: «Як ме ні в май бу т -
ньо му знай ти ро бо ту, від якої я б
отри му вав за до во лен ня, а на до да чу
ме ні б за це ще й гро ші пла ти ли?».

Від сфо р мо ва но с ті від по ві дей на ці
пи тан ня за ле жить зрі лість про фе сій -
но го ви бо ру. Як що ж на бі ль шість з
них від по ві ді не має, ви ри зи ку є те ви -
тра ти ти  най кра щі про ду к ти в ні ро ки
сво го жит тя, а по тім до в го й на пру же -
но на здо га ня ти ві д’ї ж джа ю чий по їзд.

Не іс нує уні вер са ль но го рі шен ня
ці єї про бле ми. Ко ж на лю ди на під хо -
дить до ви бо ру про фе сії зі сво го бо -
ку, про те є кла си ч ні по сту ла ти єди ні
для всіх:

1) вивчайте свою осо би с тість у
всій її ба га то гран но с ті. Ін фо р ма ція —
го ло вна не об хід ність для ана лі зу вла -

с них до ся г нень і пла нів на май бу т нє.
Не має ні чо го гі р шо го за рі шен ня,
взя те «зі сте лі»;

2) беріть на се бе від по ві да ль ність
за про бле му ви бо ру май бу т ньої про -
фе сі ї. Жит тя — це ли ше ва ше над -
бан ня, і ні хто не про жи ве йо го за вас.
І всі по ра ди і на по ле г ли ві ре ко ме н да -
ції ба ть ків, зна йо мих і дру зів, яки м би
во ни ав то ри те том не ко ри с ту ва лись,
не по ви нні зби ва ти вас зі шля ху вла с -
но го ви бо ру;

3) па м’я тай те, що ри нок пра ці не
сто їть на мі с ті і са мі мо д ні і ак ту а ль ні
за раз про фе сії мо жуть опи ни тись не -
по трі б ни ми у май бу т ньо му. Спи ра -
тись на свої зді б но с ті і та ла н ти зав -
жди на дій ні ше, ніж на слі ду ва ти на -
строї в су с пі ль с т ві. А як що ви бе ре те
до ува ги  роз ра ху нок си ту а ції на ри н -
ку пра ці, то слід при ди в ля тись не на
по то ч ні про по зи ції, а на пе р с пе к ти в ні
як мі ні мум на п’ять ро ків.

Як що ж ви ус ві до м лю є те всю ва ж -
ливість і скла д ність рі шен ня про бле -
ми, кра ще зве р ну тись за до по мо гою
до спе ці а лі с тів, які змо жуть ком пе-
те н т но про ко н су ль ту ва ти по всіх ас -
пе к тах та ких скла д них по нять як
«про фе сі я» і «ка р’є ра». Ро зу м ний кон -
су ль тант не по са дить вас за ком п’ю -
тер, за ки да в ши ве ли че з ною кі ль кі с -
тю те с тів. Він бу де ра зом з ва ми си с -
те м но і ме то ди ч но ана лі зу ва ти при -
дба ний ва ми ба гаж до сві ду, обо в’я з -
ко во зве р не ува гу на си с те му мо ти -
ва ції, ін те ре сів, жит тє вих цін но с тей.
Ре зуль тат проф орі є н та ції — це чі т ке
ба чен ня то го, ким лю ди на хо че і мо -
же ста ти і яким шля хом мо ж на най лі -
п ше до ся г ти по ста в ле них ці лей.

Що ж на спра в ді за раз від бу ва єть -
ся в сфе рі проф орі є н та ції на прак -
ти ці? Як що не да в но проф орі є н та -
ці єю за йма лись шкі ль ні вчи те лі, що
да ва ли 2�3 те с ти ра дян сь ких ча сів
або ж кон су ль та н тів слу ж би за йня то -
с ті, не зав жди за ці ка в ле них в то му,
щоб зро зу мі ти пра г нен ня і по те н ці ал
ко ж ної лю ди ни що до них при хо дить.

В США, зви ч но го для нас ву зь ко го
те р мі ну «про фе сій на орі є н та ці я» не

іс нує, за мість ньо го ви ко ри с то ву ють
більш ши ро ке по нят тя «ка р’є р не
кон су ль ту ван ня», або «career
development». Во но пред ста в ляє
со бою ши ро ку сфе ру ді я ль но с ті,
якою за йма ють ся до б ре під го то в ле ні
спе ці а лі с ти, що ма ють у своє му роз -
по ря джен ні по ту ж ні ін фо р ма цій ні та
ме то ди ч ні ре сур си. До сить ска за ти,
що курс «Career Development», вклю -
че ний в аме ри кан сь ку си с те му осві -
ти, про во дить ся у ві ці від 5 до 14 ро -
ків, на пра в ле ний на са мо пі знан ня,
зна йом с т во з про фе сі я ми і мо ж ли во -
с тя ми осві ти, пла ну ван ня ка р’є ри.
Ко жен ко ледж і уні вер си тет має в
сво їй стру к ту рі ці лий від діл або центр
«Career Development».

В на шій кра ї ні центри пра це вла ш -
ту ван ня та кож є при ко ж но му уні вер -
си те ті, од нак проф орі є н та ці єю, і тим
бі ль ше роз ви т ком ка р’є ри, во ни, як
пра ви ло, не за йма ю ть ся. На да ний
мо мент які с но фу н к ці о ну ю чих
центрів роз ви т ку ка р’є ри не так вже й
ба га то, і шу ка ти їх мо ж на ли ше у ве -
ли ких мі с тах.

Та слід па м’я та ти, що  які б ро зу мо -
ві та мо ра ль ні яко с ті ви не ма ли — ви,
на сам пе ред, за ли ша є тесь ін ди ві ду а -
ль ні с тю і ша б ло ни або ка те го ри ч ність
у проф орі є н та цій но му пла ні вам ні як
не пі ді йдуть. Зо бо в’я зу ва ти до чо гось
чи на в’я зу ва ти лю ди ні будь� що в пла ні
са мо ви зна чен ня або ви бо ру про фе сії
— хи б на спра ва, адже в ко ж но го свої
уяв лен ня про ща с тя, ро бо ту, пра цю,
гро ші, ус піх, у ко ж но го свої по тре би.
На вко ли ш ній світ, що ви хо вує май бу т -
ньо го про фе сі о на ла, до во дить, що в
жит ті не має ні чо го не мо ж ли во го, що є
без ліч при кла дів, ко т рі су пе ре чать
всім пра ви лам та но р мам. Адже є ба -
га то ви па д ків ко ли не ко му ні ка бе ль ні
лю ди до ся га ють ус пі ху в сфе рі, що ви -
ма гає спі л ку ван ня, не тво р чі лю ди до -
ся га ють зна ч них ус пі хів у ми с те ц т ві,
лю ди з вро дже ни ми ва да ми бу ду ють
ка р’є ру і до ся га ють ус пі хів там, де й
здо ро вій лю ди ні важ ко. 

У будь� яко му ви па д ку, мо ло дій лю -
ди ні, яка є сту де н том уні вер си те ту,
слід па м’я та ти, що всі проф орі є н та -
цій ні за хо ди, які про во дять ся у сті нах
на шо го за кла ду ли ше до по ма га ють у
роз ви т ку ва ших зді б но с тей, і як що
бу ти ува ж ним та сум лін ним, то мо ж -
на, ба га то чо му на вчи тись й на оч но
пе ре ко на тись, в то му, що лю ди на —
са ма кує своє ща с тя й до лю.

Ок са на ЧУБ,
ме не джер центру «Пе р с пе к ти ва». 

Чле ни Сту де нт сь ко го бі з нес� ін ку ба то ру КНЕУ ста ли пе ре мо ж ця ми “Ко н ку р су бі з нес пла нів під при єм -
ни ць кої ді я ль но с ті се ред мо ло ді м. Ки є ва”, що про во ди в ся Ки їв сь ким мо ло ді ж ним центром пра ці за під -
три м ки Го ло вно го управ лін ня у спра вах сі м’ї та мо ло ді,  Ки їв сь кої мі сь кої ра ди (Ки їв сь кої мі сь кої дер -
жа в ної ад мі ні с т ра ції) та Го ло вно го управ лін ня з пи тань ре гу ля то р ної по лі ти ки та під при єм ни ц т ва.

ТВОЯ  КАР’ЄРА

Не що да в но хтось з мо їх дру зів
жа р то ма на звав ко гось его ї с том,
на віть не пі до зрю ю чи, яка роз го -
рить ся з цьо го при во ду дис ку сія,
що й під што в х не ме не до на пи сан -
ня ці єї стат ті. Пі с ля до в го го з’я су -
ван ня то го, що ж та ке его їзм, я зро -
зу мі ла ли ше од не: ко жен ро зу мів і
тлу ма чив те р мін «е го їзм» по �сво є -
му і, як ви яви ло ся пі з ні ше, мав ра -
ці ю. Его їзм (від  лат. ego — «я»,

з’яв и в ся у XVIII сто літ ті ) – по ве ді н -
ка, ці л ком ви зна че на ду м кою про
осо би с ту ко ристь, ви го ду, свої ін -
те ре си ста в лять ся ви ще ін те ре сів
ін ших лю дей. З цьо го ви зна чен ня
ви хо дить, що май же 99,9% на се -
лен ня пла не ти его ї с ти, то му що всі
в пе р шу чер гу ду ма ють про се бе,
про свої по тре би, ба жан ня, ці лі, ін -
те ре си? Зві с но ні, про с то «ва р -
тість» на ших ба жань рі з на. Тоб то,

це мі ра ба жань ін ших, яки ми ти го -
то вий по же р т ву ва ти, щоб отри ма -
ти те, чо го ба жа єш сам. Во на ви -
зна чає, як бли зь ко ти до то го щоб
ста ти по вни м …  его ї с том. 

До ре чі, в на шій дис ку сії зга да ли
его це н т ризм, але це по нят тя не має
ні чо го спі ль но го з его ї з мом, хо ча по -
ве ді н ка лю ди ни его це н т ри с та до -
сить схо жа на по ве ді н ку его ї с та.
Его це н т ри з мом ча с то хи б но на зи ва -
ють «ро зу м ний его їзм», про який пи -
сав Ро ман Че р ни шев сь ко го в своє -
му ро ма ні «Что де лать?». А чи мо ж -
на, вза га лі, на зва ти его їзм ро зу м -
ним, чи це про с то чер го ве ви пра в -
дан ня в сво їх очах і в очах ото чу ю чих
сво єї по ве ді н ки для его ї с тів? 

Его це н т ризм – (від лат. ego «я»,
centrum «центр ко ла») це не зда т -

ність або не спро мо ж ність
лю ди ни по ста ви ти се бе на
мі с це ін шої, при ста ти до
чу жої то ч ки зо ру. Лю ди -
на сприймає свою то ч ку
зо ру, як єди ну іс ну ю чу і не
спро мо ж на до ем па тії,
спів пе ре жи ван ня. 

Але, на жаль, як що на пи -
тан ня: «Хто та кий его їст?»
пра ви ль ну від по відь мо -
жуть да ти всі, то зі зна чен -
ням по нят тя аль т ру їзм ви ни ка ють
скла д но щі. Мо ж ли во, че рез те, що
аль т ру ї с та ми нас на зи ва ють на ба га то
рі д ше ніж его ї с та ми. От же, аль т ру їзм
(лат. Alter — ін ший, вве де ний Огю с -
том Ко н том)– це мо ра ль ний прин цип,
який за бо вя зує до без ко ри с ли вих
дій, спря мо ва них на бла го і за до во -
лен ня по треб ін ших лю дей. Ча с ті ше
за все за сто со ву єть ся для ви зна чен -
ня зда т но с ті при но си ти свою ви го ду в
же р т ву за ра ди за га ль но го бла га.
Прин цип аль т ру ї з му – «Жи ти за ра ди

ін ших», а від се бе я б ще до да ла: « і
отри му ва ти від цьо го за до во лен ня». 

Мій друг роз по вів, що да рує ді в чи ні
кві ти, то му що сам отри мує від цьо го
на со ло ду, стає кра щим в сво їх очах –
его їзм? Але ж він ви тра чає свій час,
си ли, ко ш ти, ро бить лю ди ні при єм но
– аль т ру їзм? Ні те, ні ін ше, це жит тя,
де ко ж ний тро хи аль т ру їст і его їст, го -
ло вне не в па да ти в край но щі і зав жди
за ли ша ти ся ЛЮ ДИ НО Ю…

Оль га КУ ЛІ ЦЬ КА,
сту де н т ка ІІІ ку р су, КЕФ.

ТОЧКА ЗОРУ

Від егоїзму до альтруїзму...
Ось зно ву ве ре сень – по ча ток та про до в жен ня сту де нт сь ко го на -

вчан ня. Зно ву сті ни на шо го Уні вер си те ту на по в нить сту де нт сь кий га -
мір пе ре рв та ле к цій ний  ше піт, роз мі ре ний ви кла да ць кий ре чи та тив,
за пі з ні лий сту кіт ка б лу ків сту де н тів які по спі ша ють на ле к ції та се мі на -
ри, та ти хі роз мо ви за  ка вою в ка фе, не спі ш но кро ку ва ти муть го с ті та
ба ть ки в по шу ках не об хід них ка бі не тів. І зно ву в  ко ри до рах бу дуть де -
фі лю ва ти сто ли ч ні та про ві н цій ні мо д ни ці та мо д ни ки, ви б ли с ку ю чи
но вим вбран ням від ві до мих сві то вих та ві т чи з ня них ди зай не рів.
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Це бу ла мо но гра фія «ВНEШНИЕ
РЫ Н КИ РОС СІ И. 1. ПЕ Р СИ Д С КІЙ
РЫ НОКЪ И ЕГО ЗНА ЧЕ НІЕ ДЛЯ РОС -
СІ И». Роз кри в ши й по го р та в ши кни -
гу,  по мі ти ла, що май же по ло ви ну її
скла да ють таб ли ці до да т ків (на пе в не
ду же цін них для спе ці а лі с тів, мо ж ли -
во, й для те пе рі ш ніх), а ще вмі ще ні
ди в но го ви гля ду ді а г ра ми і на віть
вру ч ну на ма льо ва на ка р та то ді ш ньої
Пе р сі ї. У зміст ра ри те т ної кни ги ду же
не за гли б лю ва лась. Хоч і «чі п ля ла», і
чи та лась (по при ста рий пра во пис)
до во лі лег ко, та бу ло об маль ча су.

Про ав то ра – С.С.О с та пе н ко –  то -
ді аж ні чо го не зна ла (та й у са мій
кни зі не бу ло на віть по в но го іме ні та
по ба ть ко ві). Бі г цем огля ну ла до ві д -
ник «Весь Ки евъ на 1913 г.», у на дру -
ко ва но му там спи с ку ви кла да чів Ки -
їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту та -
ко го прі зви ща не ви яви ло ся. Вза га лі
це міг бу ти хтось із то ді ш ніх ки їв сь -
ких еко но мі с тів, адже у ро бо ті се мі -
на рія К.Во б ло го бра ли участь най -
про г ре си в ні ші вче ні, а Ко ме р цій ний
ін сти тут на той час був ви зна ним (і не
тіль ки в Ки є ві) центром на у ко вої ду -
м ки. На шви д ку спро бу ва ла знай ти
хоч де щи цю в Ін тер не ті, це теж то ді
не вда ло ся. То й від кла ло ся до да т ко -
ве за ці ка в лен ня і ав то ром, і ста ро -
вин ною кни гою «на по тім», аби у
«цей т но ті» не від во лі ка тись від го ло -
вної ме ти по шу ку –  ін фо р ма ти в но го
та ілю с т ра ти в но го ма те рі а лу для за -
мо в ле ної ме ні уні вер си тет сь кою га -
зе тою «Е ко но міст» стат ті про К.Г.Во -
б ло го (див. № 1075–1076, сер пень
2003 «Він очо лив ін сти тут у най скла -
д ні ший час»).

Вже у 2006 ро ці, ко ли отри ма ла
юві лей ну мо не ту з се рії «Ви да т ні
осо би с то с ті Укра ї ни», на ре ве р сі якої
до вко ла пор т ре та бу ли на пи си: «Се -
р гій Ос та пе н ко лю тий� кві тень 1919
Го ло ва Ра ди на род них мі ні с т рів
УНР», зве р ну в шись до «Е н ци к ло пе дії
Укра ї но знав с т ва» під ре да к ці єю
В.Ку бі йо ви ча, до ві да лась:

Ос та пе н ко Сер гій, еко но міст і по -
лі тич ний ді яч ро дом з Во ли ні. До
1917 р. до цент Ки їв сь ко го ко ме р цій -
но го ін сти ту ту, 1917 р. член Центра -
ль ної Ра ди (від есе рів), укра ї н сь кий
пред ста в ник у го с по да р чій ко мі сії на
ми ро вих пе ре го во рах у Бре с ті Ли -
тов сь ко му (1918), мі ністр то р гі в лі й
про ми с ло во с ті у пер шо му уря ді Ди -
ре к то рії УНР (гол. В.Че хів сь кий), з
лю то го до кві т ня 1919 ро ку Го ло ва
Ра ди мі ні с т рів УНР, сфо р мо ва ної з

по мі р ко ва них по лі тич них угру по вань
(на ма га в ся – без ус пі ху – дій ти до
по роз умін ня з Ан та н тою). За ли ши в -
ся на Укра ї ні, ма буть, у 1931 р. був
за а ре ш то ва ний і за ги нув без ві с ті.

З ці єї аж над то ко ро те нь кої до ві д -
ки і роз по ча в ся но вий по шук ін фо р -
ма ції про на шо го ко ли ш ньо го ви кла -
да ча – до це н та Ки їв сь ко го ко ме р цій -
но го ін сти ту ту. Від шу ка ла анонс до
ви пу ще ної мо не ти:

Юві лей на мо не та “Сер гій Ос та пе -
н ко” при свя че на 125�річ чю від дня
на ро джен ня Сер гія Сте па но ви ча Ос -
та пе н ка – укра ї н сь ко го дер жа в но го
ді я ча, еко но мі с та, про фе со ра...

Те пер вже ме ні ста ло ві до ме ім’я  й
по ба ть ко ві – Сер гій Сте па но вич – та
ще не скла д но бу ло ви ра ху ва ти рік
на ро джен ня – 1881. Тро хи по вні шим
на ін фо р ма цію ви яви в ся «Ма лий
сло в ник іс то рії Укра ї ни», що до по в -
нив вже ві до ме ме ні:

ОС ТА ПЕ Н КО Сер гій Сте па но вич
(1881 �1937) — по лі тич ний ді яч,
еко но міст, де мо граф. За кін чив екс -
те р ном Во ло ди мир сь кий ка дет сь -
кий ко р пус у Ки є ві (1909), Ки їв сь кий
ко ме р цій ний ін сти тут (1913). Один із
ке рі в ни ків пар тії укра ї н сь ких есе -
рів... У 1919�1920 — про фе сор Ка -
м’я не ць� По діль сь ко го уні вер си те ту,
де чи тав курс ста ти с ти ки і де мо гра -
фії, зго дом — про фе сор ха р ків сь ких
за кла дів. У 1937 ре п ре со ва ний і роз -
стрі ля ний.

За ма лим сло в ни ком був на че р зі
три то м ник, по тім до ві д ник «У ря ди
Укра ї ни в ХХ сто літ ті», да лі знов Ін -
тер нет, в яко му хоч і бра кує кон к ре т -
ної ін фо р ма ції, а ча сом є й не пе ре ві -
ре ні, й на віть пе ре кру че ні ві до мо с ті,
та все од но рі з ни ми ва рі а н та ми за -
пи тів мо ж на від най ти хоч по си лан ня
на якісь ро бо ти се р йо з них до слі д ни -
ків. Отак по кри х тах і зби ра лась ве р -
ве ч ка фра г ме н тів жит тє пи су ко ли ш -
ньо го на шо го сту де н та, ви кла да ча,
уря до в ця, вче но го� еко но мі с та. І, як
за зви чай, чим бі ль ше опра цьо ву ва -
лось дже рел, тим бі ль ше ви ни ка ло
но вих пи тань і ва рі а н тів но вих на пря -
м ків по шу ку, адже не має в жо д но му
по вної да ти на ро джен ня, а що до
сме р ті, то є на віть роз бі ж но с ті ро ку
(1931, 1933, 1937). Так са мо про по -
хо джен ня у рі з них до ві д ни ках є не -
сти ку ван ня, на при клад на сай ті «У ка -
за тель имен» вка за но, що С.О с та пе -
н ко «из дво рян». Ці ка во ді з на тись хоч
де що про ба ть ків і про ди тя чі ро ки, і
про рі вень осві ти на мо мент йо го
всту пу до Ко ме р цій но го, і, бе з у мо в -
но, яким бу ло сту де нт сь ке на вчан ня
в 1909 –   1913 ро ки. Та й не ме н ше
ці ка вить, як ви ко ри с то ву вав на бу ті
еко но мі ч ні знан ня у по да ль шо му
жит ті, та ще й у та кі не про с ті ча си.

По сту по во ви ма льо ву ва лась біо -
гра фія: на ро ди в ся Сер гій Ос та пе н ко
в ли с то па ді (чи с ла?) 1881 ро ку в мі с -
те ч ку Тро я нів на Во ли ні (те пер це се -
ло Тро я нів, Жи то мир сь кої обл.) в ро -
ди ні не за мо ж но го се ля ни на. Про ба -
ть ка, крім іме ні Сте пан, ві до мо, що
під ро б ляв гу жо вим пе ре ве зен ням
ва н та жів, про ма тір не ві до мо ні чо го,
так са мо про бра тів чи се с тер. У два -
на дця ти рі ч но му ві ці всту пив до мі с -
це вої по ча т ко вої шко ли, а по за кін -
чен ні її в 1897 ро ці по їхав на вча ти ся

до Бі ло кри ни ць кої чо ти ри кла с ної
сіль сь ко го с по дар сь кої шко ли, що на
Кре ме не ч чи ні. Пі с ля ви пу с ку з ці єї
шко ли тро хи вчи те лю вав у мі с те ч ку
Ту рійськ, до по ки за по лі тич ні по гля -
ди не по тра пив на три ро ки до ув’я з -
нен ня, а, зві ль ни в шись, у по шу ках
ро бо ти пе ре бра в ся до Ки є ва.

Про ді я ль ність С.О с та пе н ка, крім
зга да них до ві д ни ків, мо ж на знай ти
вже те пер у Ін тер не ті на Уря до во му
пор талі:

До 1917 при ват� до цент Сер гій
Сте па но вич Ос та пе н ко ви кла дав по -
лі тич ну еко но мію у Ки їв сь ко му ко ме -
р цій но му ін сти ту ті. У ре во лю цій них
по ді ях 1917 ро ку ак ти в ної уча с ті не
брав. У сі ч ні 1918 р. С. Ос та пе н ка
вклю че но як еко но мі ч но го ра д ни ка
до го с по да р чої ко мі сії укра ї н сь кої
ми р ної де ле га ції на пе ре го во рах у
Бре ст� Ли тов сь ко му (ни ні Брест, Бі -
ло русь). В бе ре з ні 1918 р. увійшов
до ко мі сії з то ва ро об мі ну з Центра -
ль ни ми дер жа ва ми, яка бу ла утво ре -
на при РНМ УНР і отри ма ла до сить
ши ро кі по в но ва жен ня на пе ре го во ри
й під пи сан ня умов. За ча сів ге ть ма -
на ту Па в ла Ско ро пад сь ко го Сер гій
Ос та пе н ко від тра в ня 1918 р. пра цю -
вав у скла ді еко но мі ч ної ко мі сії при
укра ї н сь кій ми р ній де ле га ції на пе ре -
го во рах з де ле га ці єю ра дян сь кої Ро -
сії у Києві. В сі ч ні 1919 р. С. Ос та пе н -
ка при зна чи ли мі ні с т ром на род но го
го с по дар с т ва у скла ді пер шо го уря -
ду Ди ре к то рії, в лю то му (на цей час
С.О с та пе н ко вже став по за па р тій -
ним) до ві ри ли укла с ти но вий Ка бі нет
на род них мі ні с т рів, який очо лю вав
до кві т ня.

Па ра ле ль но з уря до вою С.С.О с та -
пе н ко вів ви кла да ць ку ді я ль ність, чи -
тав ле к ції з по лі тич ної еко но мії, еко -
но мі ч ної гео гра фії Укра ї ни, еко но мі -
ч ної по лі ти ки та еко но мі ки про ми с -
ло во с ті для сту де н тів еко но мі ч но� -
ад мі ні с т ра ти в но го ін сти ту ту, уч нів
ко о пе ра ти в ної шко ли, слу ха чів кон -
суль сь ких ку р сів і ку р сів фа хі в ців із
тва рин ни ц т ва.

Пі с ля кві т ня 1919 ро ку, ко ли очо -
лю ва ний ним уряд від пра ви ли у від -
ста в ку, Сер гій Сте па но вич за йма в ся
тіль ки ви кла да ць кою та до слі д ни ць -
кою ро бо то ю. Ви кла дав у Ка м’я н ці� -
По діль сь ко му в Укра ї н сь ко му уні вер -
си те ті, ре к то ром яко го був Іван Огі є -
н ко, але з при хо дом бі ль шо ви ків від
емі г ра ції за ко р дон ра зом з ін ши ми
ви кла да ча ми від мо ви в ся, на пе в не
не очі ку вав не без пе ки з бо ку но вої
вла ди, на при кі н ці 1920 р. по ве р ну в -
ся до Ки є ва. 

Ко ли в 1921 р. роз по ча ли ся у Вер -
хо в но му над зви чай но му три бу на лі
слу хан ня справ над ді я ча ми пар тії
со ці ал� ре во лю ці о не рів, про фе со ра
С.О с та пе н ка за про си ли спо ча т ку як
сві д ка, але пе ре ве ли до ла ви під су д -
них. І хоч ні якої ви ни не ви знав, отри -
мав 5 ро ків та бо рів. Та взя в ши до
ува ги «цін ність Ос та пе н ка як на у ко -
вої си ли», ви рок змінили, при зна чи -
в ши за мість за слан ня при му со ві ро -
бо ти за фа хом. Сер гій Сте па но вич
вла ш ту ва в ся  пра ців ни ком з еко но -
мі ч них пи тань жу р на лу “Че р во ний
шлях” і про фе со ром Ін сти ту ту на -
род но го го с по дар с т ва. Є ве р сія, що
в 1931 ро ці       С. Ос та пе н ка знов за -

а ре ш ту ва ли і він по тра пив до та бо -
рів, де й зник без ві с ті, за ін шою ве р -
сі єю – за ги нув у 1937 ро ці.

Се ред на у ко во го до ро б ку
С.С. Остапенка дру ко ва ні та еле к т -
ро нні до ві д ни ки вка зу ють: мо но гра -
фії з пи тань зо в ні ш ньої то р гі в лі сіль -
госп про ду к та ми – «Мя с ной эк с порт»
(1912), «Э ко но мия ско то вод с т ва и
хле б ные по шли ны» (1914); під ру ч ни -
ки: «Е ко но мі ч на гео гра фія Укра ї ни»
(1919), «По лі ти ч на еко но мі я»
(1920),”Курс ста ти с ти ки і де мо гра -
фії” (1920), до слі д ни ць кі пра ці: «Ва ж -
ли ві ші вла с ти во с ті укра ї н сь ко го на -
ро ду в по рі в нян ні з ін ши ми на ро да -
ми» (1920), “Ене р ге ти ка гро мад сь -
ко го го с по да рю ван ня за 1913 та
1923 ро ки” (1925).

С. Остапенко був по пу ля ри за то ром
знань, дру ку ва в ся в еко но мі ч них ви -
дан нях, у лі те ра ту р но� по лі ти ч но му
жу р на лі «Че р во ний шлях» (№ 1�2
1924) опу б лі ко ва но йо го ро бо ту «Ка -
пі та лізм на Укра ї ні». 

І хоч се ред біб ліо гра фі ч но го пе ре лі -
ку зна йо мої на зви кни ги про Пе р сид -
сь кий ри нок, що за ці ка ви ла ме не ще у
2003 ро ці, я не знай шла, та бу ла впе в -
не на, що ав тор С.С. Ос та пе н ко са ме
Сер гій Сте па но вич. Як ви яви ло ся, на -
пи са на мо но гра фія бу ла не вче ним
еко но мі с том, а сту де н том� ви пу с к ни -
ком 1913 ро ку. Опу б лі ко ва на ро бо та
бу ла спо ча т ку у жу р на лі «И з ве с тія Ки е -
в с ка го Ко м ме р че с ка го Ин с ти ту та» і, за
ви зна чен ням Уч бо во го ко мі те ту ККІ (на
чо лі з ди ре к то ром ін сти ту ту М.До в -
нар� За поль сь ким), ре ко ме н до ва на до
дру ку окре мою кни гою в ру б ри ці «Тру -
ды эко но ми че с ка го се ми на рія про фе -
со ра К.Г.Во б ла го при Кі е в с комъ Ко м -
ме р че с комъ Ин с ти ту те», та ще й по -
зна че на гри фом: «У до с то є на пре міи
Кі е в с ка го Ко м ме р че с ка го Ин с ти ту та».
Ці ка во, що са ме в 1913 ро ці сту де н та
еко но мі ч но го від ді лен ня С.О с та пе н ка,
згі д но з ух ва лою на у ко вої ра ди ін сти -
ту ту,  від ря ди ли до Ні ме ч чи ни для по -
гли б лен ня знань з еко но мі ки.

Слід за зна чи ти, що у спи с ку ви ко -
ри с та них при на пи сан ні ро бо ти
дже рел із 22 на зв чо ти ри – це ори гі -
на ль ні пра ці то го ча с них ні ме ць ких
еко но мі с тів. Мо ж на при пу с ти ти, що

Сер гій Сте па но вич не по га но во ло -
дів ці єю іно зе м ною мо вою, оскі ль ки
по хо ду те к с ту ви ко ри с та но чи ма ло
фраз ні ме ць ко ю. Та ще й із по яс нен -
ням: «При во жу ци та ты в ори ги на ле,
ко то рый все гда лу ч ше со х ра ня ет
от те н ки смы с ла, и по ме щаю в сно с -
ке пе ре вод». А як що вза га лі го во ри -
ти про стиль ви кла ден ня на у ко во го
ма те рі а лу, то про с то ди в но, якою
жи вою об ра з ною мо вою на пи са но.
На ве ду для при кла ду не ве ли ч кий
ури вок (мо вою ори гі на лу, але у су -
час ній транс кри п ції): 

«... не об хо ди мо, что бы бу ду щий
по тре би тель знал, что су ще с т ву ет
та кой� то про дукт, ко то рый мо жет
удо в ле т во рить его по тре б ность. На
этой по чве со з да лась со в ре мен ная
ре к ла ма, ко то рая, на чи ная с не хи т -
рых га зе т ных об ъ я в ле ний, про хо дя
сна ру жи и вну т ри все до сту п ные
зда ния, сто л бы и за бо ры, ше с т вуя  в
ви де ра з ли ч но го ро да про цес сий и
ра з ъ е з жая по ули цам  на ра зу к ра -
шен ных ав то мо би лях, фи к си ру ясь
ра з ли ч но го ро да све то вы ми эф фе к -
та ми, и кон чая ра з зо ло чен ны ми  ви -
три на ми ма га зи нов, всю ду ры щет за
по тре би те лем, не ос та в ляя его ни
днем, ни но чь ю».

По го дь те ся, зву чить ду же су час но.
Не бу ду пе ре об тя жу ва ти га зе т ну
стат тю ін ши ми при кла да ми, але по ві -
р те, цьо го ра зу про чи та ла кни ж ку ду -
же ува ж но й ді з на ла ся ба га то ці ка во -
го. Ав тор (хоч і сту дент, але вже зрі ла
сві то гля д но та й про фе сій но сфо р мо -
ва на осо би с тість) де та ль но роз гля -
дає роз ви ток то р го вих від но син Ро сії
з Пе р сі єю, що за ро ди ли ся ще в
XVI�му сто літ ті, але ці ле с п ря мо ва не
про ни к нен ня ро сій сь ких під при єм ців
на ри н ки Пе р сії по су ті по чи на єть ся
ли ше у 80�х ро ках XIX�го ст., а до то го
ви ро би з Ро сії по тра п ля ли до Іра ну
ви клю ч но за вдя ки пе р сид сь ким та ві -
р мен сь ким то р го в цям. С.О с та пе н ко
про ана лі зу вав при чи ну ус пі ш но го за -
хва ту Ро сі єю пер шо го схі д но го ри н ку,
тим не ме н ше, ро бив ви сно вок, що
ро сій сь кі то ва ри знай шли по пит ли ше
у пів ні ч них ра йо нах Іра ну, бо кон ку ру -
ва ти з ан г лій сь ки ми в ра йо ні Пер сь кої
за то ки не мо г ли. В ро бо ті на ве де но
чи ма ло кон к ре т них про по зи цій та ба -
га тю щий ма те рі ал для прак ти ч но го
ви ко ри с тан ня. Зро зу мі ло, чо му во на
бу ла од ра зу так ви со ко оці не на. Впе -
в не на, що й сьо го дні во на мо же ці ка -
ви ти до слі д ни ків з пи тань іс то рії роз -
ви т ку між на ро д ної то р гі в лі.

При зна ю ся, що ще ду же хо четь ся
по чи та ти ро бо ту С.С.О с та пе н ка «Ва -
ж ли ві ші вла с ти во с ті укра ї н сь ко го на -
ро ду в по рі в нян ні з ін ши ми на ро да -
ми», ви дан ня якої в 1920 ро ці фі нан -
су ва ла Ка м’я не ць� По діль сь ка гу бе -
рн сь ка на род на ка са держ кре диту.
Спо ді ва юсь, цю кни ж ку, ви да ну на -
кла дом 1500 при мі р ни ків, мо ж на
знай ти.

Сло вом, по шук три ва є.

Лю д ми ла РІ Н ГІС,
го ло ва пра в лін ня клу бу 

«До ро га ми до пре кра с но го».

ІСТОРИЧНІ  РОЗВІДКИ

Удостоєна премії Київського Комерційного інституту
Ро ків шість то му, ко ли ви шу ку ва ла ін фо р ма цію про од но го з на ших ко ли ш ніх ре к то рів Ко с тя н ти -

на Гри го ро ви ча Во б ло го, у від ді лі рі д кі с них та цін них книг На ці о на ль ної Па р ла ме нт сь кої бі б лі о те -
ки Укра ї ни на тра пи ла на ви дан ня 1913 ро ку, що од ра зу  за ці ка ви ло на сам пе ред на пи са ми на об -
кла ди н ці: «Тру ды эко но ми че с ка го се ми на рія проф. К.Г.Во б ла го при Кі е в с комъ Ко м ме р че с комъ
Ии н с ти тутћ» та   «У до с то е на пре міи Кі е в с ка го Ко м ме р че с ка го Ин с ти ту та». 

ƒÓÓ„‡ÏË
‰Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó
Газета культурологічного клубу КНЕУ

Прекрасне не потребує доказів.
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С. С. ОСТАПЕНКО, 1920.



Ніч – не тіль ки 
ча с ти на до би...

Ніч – це час спо кою ду ші чи са ме� са ме час
во г ню для дво х… 

Ніч – це мо ж ли вість по тра пи ти у осо б ли вий
світ мрій або до та є м них ку то ч ків се р ця...

Ніч – це єд нан ня з мі ль йо на ми, що та кож по -
ри ну ли в обі йми Мор фе я...

Ніч – це час, ко ли са ме мо в чан ня вже схо же на
мо ли т ву...

Ніч – це світ без сліз, світ без слів...
Хай то бі за в т ра, щой но від кри єш очі, усмі х неть -

ся ма ле нь ке ща с тя.

Що роз би ває дру ж бу...
– Що роз би ває дру ж бу? Дру ж бу спра в ж ню,

а не збу до ва ну на те ре ве нях ко лег про за в т -
ра ш ню пре зе н та цію чи вчо ра ш ній роз нос
ше фа. 

Дру ж бу, а не при ві т не ста в лен ня су сі дів
(яке зу мо в ле не тіль ки тим, що ти жи веш по -
ряд). Дру ж бу, а не що ні ч ні сма ку ван ня пи в ка
з “та ва рі ща мі” на гой да л ці у дво рі дит са до ч -
ку. 

Дру ж бу, а не пу с ті сло ва та ін ші роз фа р бо -
ва ні пши ки. То що зни щує дру ж бу?

– Зра да?
– Ні! Бо як що хтось зра див, то це був не друг,

ти по ми ли в ся, це чу жа лю ди на, що ма с ку ва -
лась чи са ма в со бі за плу та лась. І то ва риш цей
то бі ні хто, а то му пе ред то бою і зо бо в’я зань  не
не се. То ж, пе ред тим, як на ді ли ти ко гось іме -
нем друг, від чу вай, а не ду май. І сам ви нен, що
на зи ва єш дру зя ми всіх, хто то бі усмі х ну в ся,
дав спи са ти ро бо ту чи до дав до спи с ку «Вко н -
та к ті»: 

А як що спра в ж ній друг зро бив крок, який ти
на зи ва єш зра дою, то ти его їст, який не ба -
чить да лі но са і не ці ка вить ся жит тям сво го

дру га. Не знає мо ти ва і при -
чин цьо го кро ку, не хо че йо го
ви слу ха ти і зро зу мі ти. Бо як -
що друг був дій с но дру гом,
то він би ні ко ли в жит ті то бі не
на шко див про с то че рез свою
пи ху чи спо ку су. І то ді ти сам
не друг.

– Іде о ло гія?
– На вря д чи. Бо іде о ло гія

ство рю єть ся си с те мою, щоб
ор га ні зу ва ти лю дей в один
по кі р ний гурт. Це шту ч на річ,
від якої стра ж да ють обо є. “Ти
ко му ні с том став! Як ти міг?
Те пер ти ме ні не друг!” – ча с -
то чу ли? Іде о ло гія під мі няє
іде а ли, ви кри в ляє на свою

ко ристь і за слі п лю є.
За слі п лює від спра в ж -
ньо го, то го, що йде з
се р ця, з го ло су ва ших
душ. І як що ти ки да єш
дру га че рез змі ну йо го
по гля дів, то ти ні хто,
бо за був про го ло вне в
сто су н ках –  про до ві ру
і по ва гу, вза є м ну. А
по ва га –  це ви знан ня
пра ва ін шо го на те
жит тя, яко го він пра г -
не.

– Від стань?..  Час?..
Ро ди чі?..

– Що ще ви га да єш, що зга да єш і до даси до
спи с ку? Чи ти не зна єш про си лу Спра в ж ньо го?
Все на зва не ви ще – це умо ви, об ста ви ни і во ни
зни щу ють не дру ж бу, а те бе. Тоб то не во ни ни -
щать, а твоя лінь і не ба жан ня мі ня тись, бо ро тись,
пра г ну ти, шу ка ти.

– То що ж то ді?
– Ли ше дві ре чі, не змін ні де кі ль ка сто річ, пі -

с ля яких ли шає ть ся по піл від дру ж би (осо б -
ли во між дру зя ми рі з ної ста ті), і рі д ко на ро -
джу єть ся щось кра ще, но ве. 

Це гро шо вий борг і слова ... і ”Я те бе ко -
хаю”. 

Ко ли зву чить 
ща с тя?

Ко жен для чо гось є тут...  Спо сте рі га ю чи
се бе в рі з них си ту а ці ях, ці ка в ля чись рі з ни -
ми по ді я ми, чи та ю чи і про с то спо гля да ю чи
за ін ши ми, і роз мо в ля ю чи з со бою, від ме жу -
ва в шись від зо в ні ш ньо го ти с ку і шу му чу жих
ба жань, лю ди на по сту по во зна хо дить себе.
Від чу ває своє при зна чен ня, те, що по до ба -
єть ся і при но сить ща с тя хоч би на мить, але
не за бу т ню мить. Від чу ває се бе по трі б ною,
ві ль ною від не ві до мо ким при ду ма них конс -
тру к цій із пра вил і стра хів. Від чу ває свою
справжність. 

То ді й ус ві до м лює ра п том, що не су чи до -
б ро ін шим, не че ка ю чи на віть по дя ки у від -
по відь, по мі ча ю чи, що бли зь кі по смі ха ють -
ся і пи ша ють ся то бою, ти роз кри ва єш се бе
сві то ві.  Чим би ти не за йма в ся. Від чи ня єш
се р ця ін ших для щи ро го спі л ку ван ня, для
до б ра. 

Тут і зна хо диш за кла де не Бо гом, а по тім
роз ви ну те вла с ни ми си ла ми і ві рою в лю -
дей. І че рез де який (не ві до мо – ко ро т кий чи
до в гий) час, си дя чи десь у за ти ш но му мі с ці
і трі ше ч ки мрі я чи пе ред сном, ти уяв ля єш
се бе на ма ле нь ко му ос т ро ві в оке а ні. Ні де
ні ко го. Але з�за де рев ледь чу т но до ли нає
якась му зи ка, якісь при єм ні ду ше в ні зву ки.
Ти спо ча т ку хо чеш ді з на тись, що це і зві д ки,
але по сту по во за спо ко ю є ш ся і зно ву сі да єш
у своє зру ч не нь ке мі с це, бо ро зу мі єш: так
зву чить щастя.

Оле к сій ХОХУН,
сту дент IV ку р су, ФМЕ іМ.
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Коли звучить щастя?

Про щай, со б ра те по пе ру,
По ки нув ти ве р ба ль ну гру...
А втім, сло ва – не тіль ки гра
Для жу р на лі ст сь ко го пе ра,
А го с т ра зброя у бою, 
Як тво риш мі сію сво ю...

Зі сло вом ві р но ти дру жив
І гі д ну спа д щи ну ли шив.
Чи все, що ти хо тів, ска зав?
Чи все, що мрі яв, на пи сав...
А скі ль ки вра жень до в гих літ
Взяв із со бою в ін ший світ...

Мо ж ли во, за по вів бра там
Зро би ти, що не встиг ти сам.
І щи ре, й до б ре се р це мав,
Всім, ко му міг, до по ма гав,
Да вав під три м ку за лю б ки,
То ж сві т ла па м’ять на ві ки.

Як вда сть ся, нас не за бу вай,
Про до в жуй вчи ти й на ди хай
Гли бин но ба чить і спо гля да ти,
Яс к ра во ду м ку ви кла да ти, 
Щоб з�під пе ра ве р ве ч ку слів
Се р цям не сти, як ти це вмів.

ЗОЛОТІ КЛЮЧІ

«Е ко но міст» про до в жує пре зе н та цію кра щих тво р чих ро біт сту де н тів на шо го уні вер си те ту

ТУГА

œœÓÓ   ̆̆ ‡‡ÈÈ   ÒÒ ÓÓ   ··   ‡‡   ÚÚ ÂÂ   ÔÔ ÓÓ   ÔÔ ÂÂ   ÛÛ
14 жо в т ня пі шов із жит тя ко ли ш ній ре да к тор «Е ко но мі с та», до цент

ка фе д ри фі ло со фії Ро ман Ми хай ло вич Ве чі р ко.
Ми ну ло го лі та Ро ман Ми хай ло вич з па ло м ни ка ми по бу вав в Із ра ї лі,

Еги п ті, Фран ції, Іта лії, Ав с т рії, Че хі ї. Свої вра жен ня зби ра в ся ви кла -
с ти на сто рі н ках на шої га зе ти, але не встиг...
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ЮВІЛЯРИ

Ве ль ми ша но в ний Сте па не Іль ко -
ви чу! Ко ле к тив ка фе д ри щи ро ві тає
Вас з Юві ле єм! На шу гли бо ку по ва -
гу ви кли кає Ваш ви со кий рі вень
про фе сі о на лі з му, ба га тий до свід та
та лант на у ко вця! При йміть на ші
сло ва вдя ч но с ті за не оці нен ну під -
три м ку, яку Ви зав жди, не шко ду ю -
чи се бе, на да є те сво їм ко ле гам та
уч ням. Від усьо го се р ця ба жа є мо
Вам здо ро в’я, бла го по луч чя, тво р -
чо го на тхнен ня та ро дин но го за ти -
ш ку!

Го ды про ле та ют 
в ви хре ура ган ном,

Ине ем за ме т но во лос се ре б рят,
Про жи то не ма ло, 

про жи то не да ром – 
Ва ши до сти же ния са ми го во рят!

Ка фе д ра с Ва ми жи вет 
не ра з ры в но,

Мно гие го ды, с ро ж де нья по чти,
Им пульс Вы за да ли ей 

не пре ры в ный –
Как ра з ви вать ся, ку да ей ид ти.
Ще д ро Вы зе р на идей за се ва ли –
Ни ва ка кая из них про ро с ла: 
Ка ж дый ро с ток Вы 

те п лом со г ре ва ли,
Шко ла на у ч ная в си лу во ш ла!

Ка ж до му сло во свое на хо ди ли
Стро гое, те п лое, до б рый со вет,
Му д ро, «по� ба ть ків сь ки» 

жи з ни учи ли,
Не за бы вая ска зать ком п ли мент!

Сча с тья, здо ро вья на до л гие го ды,
Ра до с т ных, те п лых 

и со л не ч ных дней,
Пусть не тре во жат про бле мы, 

не вз го ды,
Гре ют улы б ки ро д ных и дру зей!

Від іме ні та за до ру чен ням 
ко ле к ти ву ка фе д ри 

еко но мі ко� ма те ма ти ч но го 
мо де лю ван ня 

І.Ф ША ТАР СЬ КА.

Степану Ільковичу

Наконечному, 

професору кафедри

економіко�математичного

моделювання  – 70 !

Ці ле с п ря мо ва ність, на по -
ле г ли вість та пра цьо ви тість
до по мо г ли Оль зі Іго рі в ні Па -
сі ч ник (Лю бо вич) за 32 ро ки
ро бо ти в уні вер си те ті здо бу -
ти ви щу осві ту та здо ла ти ка -
р’є р ні схо ди н ки від опе ра то -
ра пер фо ра цій но� кла ві ш ної
тех ні ки до ди ре к то ра 1�ї фі лії
Го ло вно го центру ін фо р ма -
цій них си с тем.

Ба жа є мо мі ц но го здо ро в’я,
сі мей но го бла го по луч чя та
по да ль ших ус пі хів у ро бо ті.

Ко ле к тив ГЦІС.

ВВ іі тт аа єє мм оо   зз   ЮЮ вв іі лл ее єє мм !!

Пра ви ло дру ге – на ма гай тесь об ра ти ва -
ка н сію з ча йо ви ми, оскі ль ки будь� який офі -
ці ант з пре зир с т вом до ан г лій сь кої отри -
має більше за, на при клад, «cute accent». Та
й на яр ма р ку обе ре ж но, оскі ль ки зав жди є
мо ж ли вість за пи са ти «про всяк ви па -
док» двадцять п’я тим ва рі а н том ва ка н сію,
на яку ін ших бажаючих, вза га лі, не ма є. Чи
ва р то ка за ти, що вре ш ті� решт ви отри ма є те
са ме її? Отримання ві зи за зви чай про хо дить
спо кій но, без екс це сів. Ні яких
там 40�хвилинних роз мов чи за дач на ін те г -

ра ли. Займає це хви лин п’ять, як що, зви чай -
но, не бра ти до ува ги при бли з но 2�го дин не
очі ку ван ня спів бе сі ди під кон су ль с т вом о 7�й
ра н ку десь на по ча т ку бе ре з ня …  А ле ж для
аме ри кан сь кої ві зи і не на та ке мо ж на пі ти,
пра в да?

Правило тре тє – ду ма ти, ку ди їде те ба жа -
но з Ін тер не том і ма по ю. У мо є му ви па д ку
мі с том на зи ва ла ся ву ли ця вздовж бе ре га,
якою хо ди ли од ні пред ста в ни ки су сі д ньої
Ме к си ки. До ї ха ти до Нью� Йо р ка звід ти уяв -
ля ло ся про с то ге рой с т вом, до то го ж ко ш ту -

ва ло не злі чен ної кі ль ко с ті ви хі д них, а зна чить
гро шей, а мо же, на віть са мої ро бо ти… Що до
кви т ків, то ва р то теж по ду ма ти зав ча с но.
Пра цю ва ти пі с ля 31�го сер п ня не мо ж на, це
не ле га ль но, і , що ще гі р ше, всі аме ри кан сь кі
пра це да в ці це зна ють. А то му ко ли і ку ди їха -
ти тре ба зна ти на пе в не ще пе ред отри ман -
ням ві зи. Кви т ки змі ни ти мо ж на, але це ко ш -
ту ва ти ме від 100 до ла рів. У де яких уні ка ль них
ви па д ках змі на кви т ка ко ш тує до ро ж че, ніж
сам кви ток. Не ва р то роз ри ва ти по в’я за ні
рей си, оскі ль ки не з’яв и в шись на лі та ку
«Хью с тон – Нью�Йорк» мо ж на ав то ма ти ч но
втра ти ти мі с це на бо р ту «Нью� Йорк – Ки їв».

Пра ви ло че т ве р те – бра ти з со бою но у т -
бук. Будь� які про бле ми з роз ет ка ми ви рі шу -
ють ся ку пі в лею пе ре хі д но го при строю при -
бли з но за три до л ла ри і у вас зни ка ють
скла д но с ті з ко му ні ка ці єю, до звіл лям і
реєстрацією в SEVIS.

Пра ви ло п’я те – бу ти мо ра ль но го то вим,
по �пе р ше, до економічної кри зи, а зна чить –
без ро біт тя, по �дру ге – до мо ж ли вої по стій -
ної мо ра ль ної на пру ги з ду м ка ми ти пу «Хоч
би сьо го дні не зві ль ни ли». Але це як що не
по ща с тить, як, на при клад, ме ні…

Правило шо с те і, ма буть, остан нє. Не па -
да ти ду хом ні за яких об ста вин. Та ко го «сму -
га с то го» жит тя, як там, не має більше ніде, і
як що сьо го дні зо всім по га но, то за в т ра не -
од мін но бу де кра ще. І вза га лі, бі ль шість уча -
с ни ків про гра ми, за по в ню ю чи жу р нал в
аге нтс т ві пі с ля при їз ду, ста ран но ви во дять у
гра фі «вра жен ня» щось ти пу «ду же спо до ба -
лось» і «кра ще лі то в мо є му жит ті». Так що,
па но ве, їха ти по трі б но. І як що це бу де не лі -
то ва ших мрій, то, в будь� яко му ра зі, га р ний
до свід.

Ана с та сія ТВЕР ДО ХЛІБ, 
сту де н т ка II ку р су, ЮФ.

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ

ДДоозз оовв аанн аа   аамм ее ррии ккаанн ссьь ккаа   мм ррііяя
А чи бу ли ви в Аме ри ці? Горде «Так!» і від су т ність по дро биць – пе р ша озна -

ка досвіду «Work and Travel». Ви ба ч те, що пе си мі с ти ч но, та хі ба ж є що при хо ву -
ва ти? З ви пу с к ни ків про гра ми не бе руть пись мо ву обі ця н ку мо в ча ти, а то му ві зь -
му на се бе від по ві да ль ність роз по ві с ти, як і що бу ло у мо є му ви па д ку. Оми ну всі -
ля ку ме ту ш ню з до ку ме н та ми, гро ши ма і за га ль ним пе ре ля ком, і пе ре йду од ра зу
до ви бо ру ва ка н сі ї. Так от, па но ве, не їдь те ви ха у с кі пе ра ми ні в яко му ра зі. Це,
так би мо ви ти, пе р ше правило.

Ли с то па до ва за ме тіль
…І хо дить осінь по тра ві. 
Яке ще там у бі са го ре, 
Ко ли се р ця у нас жи ві, 

Ви со кі кві ти, не бо си нє, 
Твій по гляд ми лий і яс ний…
Це все бу ло в чу жій кра ї ні.

Але не знаю я в якій.
Що з то го, що осін нім ча рам при йде кі нець!...

ЮВІ ЛЯ РИ ВЕ РЕ С НЯ:

Ди б ко ва Лю д ми ла Ми ко ла ї в на, до цент ка фе д ри ін фо р ма ти ки;
За го ро д ній Ігор Пе т ро вич, ста р ший ви кла дач ка фе д ри між на ро д ної еко но мі ки;
За го руй ко Лю д ми ла Гри го рі в на, бі б лі о те кар 1�ої ка те го рії бі б лі о те ки;
Ка мін сь кий Єв ген Ле о на р до вич, про ві д ний ін же нер ла бо ра то рії тех ні ч них за без пе чень на вча ль но го
про це су, на вча ль но го центру;
Кли ме н ко Оль га Фе до рі в на, до цент ка фе д ри ін фо р ма ти ки;
Ку зь ме н ко Лю д ми ла Гри го рі в на, за сту п ник про ре к то ра з еко но мі ч них пи тань, на ча ль ник ФЕВ;
Ма ка ре н ко Ва ле н ти на Ва си лі в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су №1;
По по вич Ні на Ми ко ла ї в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри іно зе м них мов фа ку ль те ту управ лін ням пе р со -
на лом та ма р ке ти н гу;
Са фо но ва Лю д ми ла Дми т рі в на, до цент ка фе д ри фі нан сів;
Сми с лов Ана то лій Іва но вич, про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти;
Тка че н ко Оле на Ва ди мі в на, до цент ка фе д ри по літ еко но мії ОЕФ;
Фе до сов Ві к тор Ми хай ло вич, за ві ду вач ка фе д ри фі нан сів;
Че бо та рьо ва Лю д ми ла Іва ні в на, до цент ка фе д ри іно зе м них мов МЕ іМ;
Че р він сь ка Ла ри са Ми хай лі в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри іно зе м них мов фа ку ль те ту управ лін ня пе -
р со на лом та ма р ке ти н гу;
Хри с те н ко Ла ри са Бо ри сі в на, аси с тент ка фе д ри ін фо р ма ти ки;
Шу ль же н ко Фе дір Пи ли по вич, за ві ду вач ка фе д ри те о рії та іс то рії дер жа ви і пра ва;
Шу пик Ка те ри на Пе т рі в на, ка с те ля н ша гу р то жи т ку №3 сту д мі с те ч ка;
Юр че н ко Ві к тор Ми хай ло вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни.

ЮВІ ЛЯ РИ ЖО В Т НЯ:

Бо н да ре н ко Сер гій Ана то лі йо вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;
Во с к ре сен сь кий Во ло ди мир Оле го вич, РВК СГЕ не р ге ти ка;
Гай ду че н ко Ні на Оле к сі ї в на, при би ра ль ни ця ФСК  «Е ко но міст»;
Глу зь ка Лю д ми ла Ми хай лі в на, про ві д ний бу х га л тер бу х га л те рії;
Гри щук Оле к сандр Ва си льо вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;
Гу нь ко Те тя на Іва ні в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри ні ме ць кої мо ви;
Гу па ло Те тя на Ле о ні ді в на, ке рі в ник фі лії № 2 го ло вно го центру ін фо р ма цій них си с тем;
Зе м с ков Єв ге ній Ва ле н ти но вич, май с тер ко те ль ні;
Ко че т ко ва Оль га Ми хай лі в на, до цент ка фе д ри ви щої ма те ма ти ки ФУ ПіМ;
Мі ро ш ни че н ко Ган на Па в лі в на, при би ра ль ни ця екс плу а та цій но� те х ні ч но го від ді лу по пр. Пе ре мо ги, 10;
Но ре н ко Ла ри са Ми ко ла ї в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри ні ме ць кої мо ви;
Па сі ч ник Оль га Іго рі в на, ке рі в ник фі лії №1 го ло вно го центру ін фо р ма цій них си с тем;
Пе т рик Ка те ри на Гри го рі в на, ро бі т ник ви со кої ква лі фі ка ції ді ль ни ці по то ч но го ре мо н ту;
Сі кан Оле на Ми ко ла ї в на, за ві ду вач НКП ка фе д ри об лі ку під при єм ни ць кої ді я ль но с ті;
Ту зов Оле к сандр Ни ка н д ро вич, до цент ка фе д ри ви щої ма те ма ти ки;
Усте н ко Ста ні с лав    Ве ні а мі но вич, за ві ду ю чий ка фе д рою ін фо р ма цій них си с тем в еко но мі ці;
Фо ро с то вець Оле к сандр Бо ри со вич, ро бі т ник ви со кої ква лі фі ка ції гу р то жи т ку № 2 сту д мі с те ч ка;
Юнь ко ва Оле на Оле к са н д рі в на, до цент ка фе д ри еко но мі ко� ма те ма ти ч но го мо де лю ван ня.


