
З 17 по 19 бе ре з ня у Па ла ці ді тей та юна ц т ва на Пе чер сь ку від -
бу ла ся Між на ро д на ви ста в ка «Су ча с ні на вча ль ні за кла ди –
2010». Це по ва ж не зі бран ня про хо ди ло під егі дою Мі ні с тер с т ва
осві ти і на у ки Укра ї ни та Ака де мії пе да го гі ч них на ук Укра ї ни. На
ви ста в ці пре зе н ту ва лись ва го мі здо бу т ки ві т чи з ня ної осві ти і на -
у ки, пред ста в ля лись найа в то ри те т ні ші на вча ль ні за кла ди, осві т -
ні уста но ви, що до ся г ли єв ро пей сь ких ста н да р тів на те ре нах
осві тян сь кої ді я ль но с ті. 

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 пре зе н ту вав свої над бан ня: пе да го гі ч ний до свід, прак ти -
ку впро ва джен ня іноваційного оновлення змісту освіти та
компетентні засади підготовки фахівців. А Ди п лом ГРАН� ПРІ «Лі дер
ви щої осві ти» за ре зуль та та ми рей ти н го во го кон ку р су Між на ро д ної
осві тян сь кої ви ста в ки «Су ча с ні на вча ль ні за кла ди�2010»  став чер -
го вим до казом лі дер с т ва КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на у ві т чи з ня но -
му осві тян сь ко му про с то рі.
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НЕЗАБУТНЄ

Від щи ро го се р  ця ві та є мо вас зі свя том до бле с ті й ге -
ро ї з му, свя том ве ли ко го по дви гу па т рі о тів –Днем Пе -
ре мо ги!

Цей день на за в ж ди за ли шить ся взі р цем на ці о на ль но го
трі у м фу, си м во лом ге ро ї ч но го ми ну ло го, ве ли чі ду ху.
Стій кість, му ж ність, са мо ві дданість стар шо го по ко лін ня
на по лях битв і на тру до во му фро н ті в ім’я пе ре мо ги
– істин ний при клад па т рі о ти з му для на ща д ків.

9 тра в ня для на шої на ції – це пе чаль і ра дість. За
чо ти ри ро ки вій ни Укра ї на за пла ти ла за свою сво бо ду,
за право жи ти на сво їй зе м лі мі ль йо на ми люд сь ких
жит тів. Це не сте р пи мо ви со ка пла та за сво бо ду. Але
це єди на й най ви ща пла та, яку на ція мо г ла зро би ти
за д ля сво го май бу т ньо го. Сьо го дні ми ни зь ко схи ля є мо

го ло ви пе ред сві т лою па м’ят тю тих, хто не х ту ю чи
смерть, зу пи нив фа ши ст сь ку на ва лу ці ною, вла с но го
жит тя. Скла да є мо гли бо ку ша ну тим, хто ви бо рю вав
пе ре мо гу в жо р с то ких бо ях і са мо від да но тру ди в ся в ти -
лу. Адже це во ни сво ї ми ру ка ми під ня ли з по пе лу
вщент зруй но ва ні мі с та й се ла, за во ди й фа б ри ки, від -
ро ди ли май же зни ще ну кра ї ну.

Па м’ять про це не під вла д на ча су. Так бу ло і бу -
де зав жди – і че рез де сять ро ків, і че рез сто. Не -
хай 9 тра в ня слу жи ти ме на га ду ван ням – не має бі -
ль шої цін но с ті, ніж ра дість жит тя на ві ль ній зе м лі!

Ві ч на сла ва пе ре мо ж цям! Не хай мир і зла го да
завжди жи вуть па ряд з на ми!

Ра да ве те ра нів
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 ро гі ве те ра ни, уча с ни ки Ве ли кої Ві т чи з ня ної
вій ни з 65�ти річ чям Ве ли кої Пе ре мо ги!

ВИСТАВКА

«Су ча с ні на вча ль ні за кла ди – 2010» —
зна чу щий фо рум осві тян

Галузь освіти формує майбутні покоління незалежної України,
активно впливає на соціально�економічний розвиток
українського суспільства, збагачує інтелектуальний потенціал
держави. Кращі надбання вітчизняної освіти і творчі
можливості педагогічних і наукових кадрів є основою розвитку
національної освіти на рівні міжнародних стандартів.
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ВІЙСЬКОВА
НОРМА

У шафі в нього місце є святе,
Такий собі звичайний закуточок.
Призначення, повірте, не просте,
Бо саме тут ще є снаги ковточок.
Ховає весь парадний ритуал – 
В погонах кітель тут із орденами,
Кашкет, який обрамлює овал,
І асидолу кілька грамів.
До блиску ним начистить ордени,
Одягне стрій цей істинно парадний,
З яким колись він вийшов із війни,
І стане в ньому знову воїн ладний.

Нічого, що зборола сивина.
Нічого, що вже крок такий недужий.
Але ж не скорений іще, хто зна,
Можливо, він ще чимось

і послужить.
Адже у нього спогадів сповна.
Не втрачене ще бойове завзяття.
Те, що навік полишила війна,
Те, чим ділилися солдати�браття.
Ятрить ще душу скровлена земля.
Не гояться його сердечні рани.
Ще бій до нього часто промовля,
Бо цим живуть живі ще ветерани.

Смертельно�грізні постріли війни
Не вщухли ще, тривожать

його мозок,
Немов шрапнель, вриваються у сни,
Нестримно викликають гіркі сльози.
Отож, в який то, в котрий іще раз
Одягне він свою парадну форму.
Наснажений, окрилений в цей час,
Почується ізнов в військовій нормі.

Микола ХОРУНЖИЙ,
професор кафедри ФЕАПК

БОЛЬ
ВЕТЕРАНА

Былые заслуги – как
старые новости,

А их пересказы –
скучнее нет

повести…
Кому это слушать,

где память не свята,
Где не уважают
героя�солдата,
Внимания ноль к
ветерану труда,
У сына к отцу и у

внуков к их деду,
И знать не хотят про войну

и Победу…
Какой героизм? И какие

лишенья? – 
Нет ни сострадания,

ни восхищенья…
Когда грош цена всем трудам и

победам,
Рассказы о них сочтут старческим

бредом.

Порушена память, порушена
совесть:

Что было когда�то – скучнейшая
повесть…

Похоже, напрасны все жертвы
и муки,

Ведь нет эстафеты в надежные
руки…

Так больно смотреть,
как безжалостно ныне

И честь унижают, и рушат
святыни…

Вандалы и варвары
так поступали…

За то ли боролись?
О том ли мечтали?..

Неужто, разорвана цепь
поколений?

Вождей и героев снесли
с пьедесталов,

Историю наново переписали…

Приходят невежды –
«Калифы на час» –  

И нам заявляют, что не было нас,
А если и жили, то точно «не так»,
И наши заслуги – ненужный пустяк:
Кто хочет «блестяшки» на грудь

нацепить,
На Спуске Андреевском может

купить.
Все эти награды теперь не важны 
От несуществующей больше

страны…
По праздникам с гордостью их

надевали…
Уж и на подушках наград не несут,
Похоже, боятся, а вдруг засмеют…

А что теперь ценят?!
Мучительно больно,

Бестселлеры все – о космических
войнах,

Герои  там – плод воспаленных
фантазий,

Циничны, бездушны в поступке и
фразе.

Любить и ценить они учат едва ли…
А из сочинителей думал хоть кто�то,
Как этим примером растить

патриотов?
Чтоб ради любимой,

во имя Отчизны
Могли идти в бой не щадя своей

жизни…
И что ни вопрос – раны ноют

больней,
Не может солдат позабыть

о войне…

Людмила РИНГИС

БАЛ ЛА ДА
О ВЫ ПУ С К НОМ

БА ЛЕ
Не при шлось мне быть на ба ле

вы пу с к ном – 
В со рок пе р вом был я лишь

в де ся том…
Как ча с то со жа лел о нем по том,
Ко г да на фро н те был…

и в со рок пя том,
Ко г да бро сал шта н да р ты

к Ма в зо лею,
И у рейх ста га, по мня о бы лом,
Мы по кля лись, что бо ль ше

не до пу с тим,
Чтоб бал сры ва ли де тям вы пу с к ной.
Мой юный друг, те перь,

ко г да сво бо да
И не бо чи с тое над го ло вой,
Бо рись за мир и сча с тие на ро да,
Чтоб со с то я л ся бал не то ль ко твой.

Ни ко лай ТВЕР ДО ХЛЕБ

Твер до хліб Ми ко ла Гри го ро вич
(1926�2002) — ве те ран Ве ли кої Ві т чи з ня -
ної вій ни, у КНЕУ пра цю вав з 1963 по
2002 рік, за ві ду вав ка фе д рою, ві до мий
уче ний, про фе сор, до к тор еко но мі ч них
на ук, ре да к тор на у ко во го жу р на лу.

Гортаючи пам’яті сторінки

ТИ ТА РЕ Н КО Яків Ав ра мо вич
Про фе сор ка фе д ри по лі тич ної іс то рі ї. 
У ро ки вій ни: по мі ч ник на ча ль ни ка

шта бу пол ку по роз ві д ці.
На го ро дже ний: ор де на ми «За му же с т -

во», «О те че с т вен ной вой ны ІІ ст.», 2�ма
ор де на ми «Кра с ной зве з ды», та 21 ме -
дал лю. Уча с ник Па ра ду Пе ре мо ги у Мо с -
к ві 24 че р в ня 1945 ро ку.

ОГО РО Д НИК Са ва Яко вич
Про фе сор ка фе д ри фі нан сів. За слу же -

ний еко но міст Укра ї ни.
Мо ло д ший лей те нант у від ста в ці. 
У ро ки вій ни: за ві ду вач ді ло вод с т ва

шта бу тан ко во го пол ку.
На го ро дже ний: ор де на ми «О те че с т -

вен ной вой ны І ст.», «Кра с ной зве з ды»,
«Знак По че та» та 18 ме да ля ми.

НЕЗАБУТНЄ

Колектив кафедри МОЕІ, в центрі професор
М. Г. Твердохліб. 9 травня 1975 р.
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*     *     *

Давно завяла  вишня у порога,
Которую он в детстве посадил.
Давно травою поросла дорога,
Которой он в ту осень уходил.

Но до сих пор не верят в его гибель

Ни дом родной, ни ветер в синеве,

Ни мать с отцом – 

те каждой ночью видят,

Как он мальчишкой бегал по траве,

Как шёл тогда по выжженному

полю 

И как в последний раз на дом

взглянул,

И как конверт с известием

тяжёлым 

Им почтальон  понуро  протянул …

На темный мрамор прибраной

могилы

Печаль свою роняет тихо дождь,
Смывая слёзы той, что не забыла, 
В тоске о том, кого уж не вернешь.

Весной плита укрыта белым
цветом,

Чистейшим, как погибшая мечта,
Упал солдат – не всколыхнулась

ветром
Его невесты белая фата…

Букет ромашек детская ручонка 
Кладёт, дрожа, на алую звезду.
Не знает этот светленький

мальчонка,  
Как он согрел холодную плиту …

Инна Федоровна ШАТАРСКАЯ, 
ст.преп.кафедры ЭММ

*  *  *

Квітує рясно Батьківщина�мати,
Діди подарували нам чарівний світ.
Тож не забудьмо пам’ять

вшанувати
Тих, хто ніколи не побачить

первоцвіт.

Ти можеш бачити як яблука поспіють
На яблунях, що розцвітали навесні,
Але ніколи вже побачить не зумієш
Людей, що згинули у полум’ї війни.

Щоб бачив ти усю чарівність саду,
Ходив полями, слухав солов’їв,
Вони пройшли крізь попелища аду
І полягли на тій страшній війні...

Минувшої війни жахи вже розумієм:
Загинули діди, батьки, брати,
І оминуть могил героїв ми не смієм,
Не маєм права їх спокійно обійти!

Максим ДЕРЖАВІН,
студент I курсу, ФЕФ

*  *  *

Фронтовики! Наденьте боевые
ордена, 

Начистите до блеска все ваши
медали.

Вам в трудный час дала приказ
страна – 

Вы лютому врагу отпор достойный
дали.

Бессмертны подвиги героев
ветеранов,

И в памяти народной их не сотрут
года.

Пусть волосы седы и часто ноют
раны,

Душой вы остаетесь молоды
всегда.

Евгений ТРУСОВ,
доцент кафедры философии,

полковник запаса

ЛИ Ч КО Оле к сій Де ни со вич
Пра цю вав ста р шим ви кла да чем ци ві ль -

ної обо ро ни.
Пол ко в ник у від ста в ці.
У ро ки вій ни: ко ман дир ар ти ле рій сь кої

ба та ре ї.
На го ро дже ний: ор де на ми «О те че с т -

вен ной вой ны І та ІІ ст.», «Кра с ной зве з -
ды», та 16 ме да ля ми.

БА БА Є ВА Оле к са н д ра Ка пі то ні в на
Ка н ди дат еко но мі ч них на ук, до цент.

Пра цю ва ла ви кла да чем по лі тич ної еко -
но мі ї.

У ро ки вій ни: сан ін стру к тор, мед се с т -
ра.

На го ро дже на: ор де на ми «О те че с т вен -
ной вой ны ІІ ст.», «За му же с т во», та 15
ме да ля ми.

Про тя гом п’я ти мі ся ців уча с ни ки прой ш -
ли ком плекс тре ні н гів з бі з нес� пла ну ван ня.
На вчан ня бу ло про ве де не ви кла да ча ми і бі -
з нес� тре не ра ми уні вер си те ту та ор га ні за -
цій� па р т не рів кон ку р су.

Цей за хід став пе р шим ета пом у що рі ч но му
Все ук ра їн сь ко му кон ку р сі бі з нес� пла нів,
який про во дить ся Мі ні с тер с т вом у спра вах
сі м’ї, мо ло ді та спо р ту, Дер жа в ним ко мі те -
том під при єм ни ц т ва, Ки їв сь ким мо ло ді ж ним
центром пра ці.

У кон ку р сі взя ли участь бли зь ко ста уча с -
ни ків, які бу ли по ді ле ні на 24 ко ман ди. До
уча с ті у фі на лі кон ку р су бу ло ві ді бра но 5 бі -
з нес� пла нів. Ва р то від зна чи ти, що сту де н -
там як тех ні ч них ВНЗ так і КНЕУ іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на вда ло ся об’ єд на ти зу сил ля і
на пи са ти ус пі ш ні бі з нес� пла ни. Крім то го
що про е к ти ма ють спри я т ли ві еко но мі ч ні
про гно зи, во ни  на ці ле ні на до ся г нен ня со -
ці а ль но го ефе к ту.

На за клю ч ній кон фе ре н ції кон ку р су «Ста р -
туй у бі з нес» уча с ни ки, чиї ро бо ти прой ш ли

від бір Екс пе р т ної ра ди, пу б лі ч но пред ста ви -
ли їх. Кон фе ре н цію від крив за сту п ник го ло ви
СБІ Пе т ро Га лу ш ко. Зі всту п ним сло вом ви -
сту пи ли: про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної
ро бо ти КНЕУ іме ні В.Ге ть ма на Те тя на Єв ге -
ні в на Обо лен сь ка; за сту п ник про ре к то ра з
на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти КНЕУ іме ні
В.Ге ть ма на Іри на Ана то лі ї в на Ба ля гі на; ке ру -
ю чий пар т нер ін ве с ти цій но го аге нт с т ва
«AnalytAgency» Дми т ро Ве р би ць кий.

При зо ві мі с ця бу ли роз по ді ле ні на сту п -
ним чи ном: 

І мі с це – «TQWP Sound». О. К ри во ше є ва,
В.Зу бар; 

ІІ мі с це – «Що є не скін чен ність?». О. Ба -
бич, І. Ко ва льо ва; 

ІІІ мі с це – «Си с те ма шту ч но го мі к ро клі ма -
ту». С.Кри в ко , Р.Грі бов. 

Ди п ло ми бу ли вру че ні від іме ні СБІ КНЕУ
іме ні В.Ге ть ма на та КМДА і на да ють пра во
бра ти участь на Ки їв сь ко му ета пі кон ку р су
під при єм ни ць кої ді я ль но с ті.

Всім фі на лі с там та -
кож бу ли вру че ні ди п -
ло ми, які на да ють їм
пра во ре а лі за ції сво їх
про е к тів в сті нах Сту -
де нт сь ко го Бі з нес� Ін -
ку ба то ру КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на.

Про ект «Family
Place» Оле к са н д ра
Па да л кі на та Ка те ри -

ни Гу р то ве н ко пе ре міг у спе ці а ль ній но мі -
на ції від пар т не ра кон ку р су «Deloitte». Ці
сту де н ти отри ма ли змо гу прой ти на вча ль не
ста жу ван ня у да ній ор га ні за ці ї.

Під во дя чи під су м ки мо ж на ска за ти, що
між ву зів сь кий кон курс бі з нес� пла нів «Ста р -
туй у бі з нес» ус пі ш но ре а лі зу ва в ся і вті лив у
жит тя всі очі ку ван ня ор га ні за то рів. Він мав і

осві т ній, і со ці а ль ний ефект,
адже  як дав змо гу про яви ти ко -
ж но му сту де н ту свої зді б но с ті в
під при єм ни ц т ві. Цей про ект СБІ
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на до -
по міг ви яви ти най більш пе р с пе -
к ти в ні ідеї, які при ре че ні на ус піх
у ін ве с то рів.  Дій с но, в КНЕУ іме -
ні В.Ге ть ма на та ін ших ви щих
на вча ль них за кла дах є ве ли ка кі -

ль кість та ла но ви тих сту де н тів. Са ме ці мо ло -
ді лю ди є май бу т нім укра ї н сь кої еко но мі ки та
змо жуть її не тіль ки оздо ро ви ти, а й ви ве с ти
на сві то вий рі вень.

Іри на ВО ЛО ВИК,
сту де н т ка ІІ ку р су, ФЕФ,

На та лія Ку ш нір,
сту де н т ка І ку р су, ФУ П таМ.

Наприкінці березня відбувся фінал міжвузівського конкурсу бізнес�планів
«Стартуй у бізнес».  Проект  полягав у написанні бізнес�планів студентами
КНЕУ за інноваційними  розробками та при участі студентів технічних
ВНЗ.  Конкурс став логічним доповненням навчального процесу і дозволив
учасникам реалізувати набуті знання на практиці. Поєднання інженерної
та економічної думки дозволить ефективно комерціоналізувати продукт та
прискорити інноваційний процес загалом.

ГОТУЄМО МАЙБУТНЄ

Переможці конкурсу.

Оргкомітет — «Стартуй у  бізнес».
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До скла ду проф ко му увійш ли 85
пред ста в ни ків від май же ко ж но го
стру к ту р но го під роз ді лу уні вер си -
те ту. Від на шої ор га ні за ції об ра ні
де ле га ти на зві т но� ви бо р ну Кон -
фе ре н цію Ки їв сь кої мі сь кої ор га ні -
за ції Проф спі л ки пра ців ни ків осві -
ти і на у ки Укра ї ни в осо бі М.С. Ру -
де н ка і С.Б. По го рє ло ва За по са дою
М.С. Ру де н ка де ле го ва но пред ста в -
ля ти на шу проф спі л ко ву ор га ні за цію
у Ра ді Ки їв сь кої мі сь кої
ор га ні за ції Проф спі л ки
пра ців ни ків осві ти і на у -
ки Укра ї ни.

Се ред ос но в них пи -
тань по ряд ку ден но го
Кон фе ре н ції бу ли: звіт
про ро бо ту проф ко му
за пе рі од з бе ре з ня
2005 ро ку по бе ре зень
2010 ро ку, який зро бив
йо го го ло ва М.С.Ру де н -
ко, об го во рен ня зві т ної
до по ві ді та до по ві ді ре -
ві зій ної ко мі сії проф ко -
му, а та кож ви бо ри до
но во го скла ду проф ко -
му уні вер си те ту.

Центра ль не мі с це у до по ві ді про
ро бо ту проф ко му за зві т ний пе рі од
бу ло від ве де но ха ра к те ри с ти ці ос но -
в них на пря мів проф спі л ко вої ді я ль -
но с ті по за хи с ту тру до вих та со ці а ль -
но� еко но мі ч них прав та  ін те ре сів
осві тян. Од ним з цих на пря мів бу ла
ро бо та проф ко му без по се ре д ньо в
уні вер си те ті та йо го під роз ді лах, на
фа ку ль те тах та ка фе д рах. Дру гим
на пря мом бу ли спі ль ні дії на шої ор -
га ні за ції з ре с пу б лі кан сь кою та мі сь -
кою проф спі л кою осві ти і на у ки,
спря мо ва ні на від сто ю ван ня со ці а ль -
но� еко но мі ч них ін те ре сів пра ців ни ків
осві тян сь кої га лу зі на рі в ні мі ні с тер с -
т ва, за ко но да в чих, уря до вих та ін ших
ви ко нав чих ор га нів. 

Ха ра к те ри зу ю чи зроб ле не про тя -
гом зві т но го пе рі оду, М.С.Ру де н ко
охо пив всі на пря м ки ро бо ти, що
про во ди ла ся проф ко мом та йо го
по стій ни ми ко мі сі я ми на рі в ні
стру к ту р них під роз ді лів та фа ку ль -
те тів уні вер си те ту. На рі жним ка ме -
нем ці єї ро бо ти бу ло ви ко нан ня
умов ко ле к ти в них до го во рів. За зна -
чи в ши, що ви ко ри с тан ня ко ш тів уні -
вер си те ту но си ло со ці а ль ну спря -
мо ва ність, до по ві дач під кре с лив, що
за вдя ки ефе к ти в ній фі нан со во� еко -
но мі ч ній ді я ль но с ті ке рі в ни ц т ва уні -
вер си те том та ра ці о на ль но му ви ко -
ри с тан ню на яв них ко ш тів, у на шо му
за кла ді не бу ло ви па д ків за три мок у
ви пла ті за ро бі т ної пла ти, від пу с к -
них, сти му лю ю чих над ба вок та до -
плат. Ба га тьом пра ців ни кам уні вер -
си те ту, що опи ни лись у скру т них об -
ста ви нах, ре к то ром або проф ко мом
на да ва лась ма те рі а ль на до по мо га.
До да т ко во сти му лю ва лось на пи сан -
ня під ру ч ни ків та на вча ль них по сі б -

ни ків. Але си с те ма опла ти та сти му -
лю ван ня пра ці в на шо му за кла ді, як
за зна чив до по ві дач, по тре бує по да -
ль шо го удо ско на лен ня з вра ху ван -
ням не об хід но с ті вве ден ня ко н т ра к т -
ної фо р ми тру до во го до го во ру, яка
за без пе чу ва ти ме у до го ві р но му пе рі -
оді зв’я зок за вдань та об в’я з ків пра -
ців ни ка з роз мі ром за ро бі т ної пла ти.
Вве ден ня та кої прин ци по во но вої для

нас до го ві р ної фо р ми тру до вих від -
но син до зво лить уно р му ва ти і за без -
пе чи ти на ле ж ну ор га ні за цію ма те рі а -
ль но го та мо ра ль но го за охо чен ня
всіх ка те го рій пра ців ни ків уні вер си -
те ту, ре а лі зу ва ти ін ди ві ду а ль ні мо ж -
ли во с ті і зді б но с ті ко ж но го пра ців ни -
ка та сти му лю ва ти їх ре а лі за ці ю.

Зна ч на ро бо та про ве де на у на -
пря м ку по ліп шен ня умов пра ці та
до три ман ня її без пе ки. В уні вер си -
те ті по слі до в но ство рю ють ся умо ви
для пе ре хо ду на ін но ва цій ну мо дель
роз ви т ку. Від ре мо н то ва но ау ди то р -
ний фонд, по кра ще но умо ви ро бо ти
на ка фе д рах, в біб ліо те ці, у ви да в ни -
ц т ві, бу х га л те рії, оно в лю єть ся ком -
п’ю те р на ба за та про гра м не за без -
пе чен ня, ре ко н с т ру йо ва но спор ти в -
ні спо ру ди, са на то рій� про фі ла к то -
рій, мі с ця гро мад сь ко го ха р чу ван ня.

Ве ли ка ро бо та здій с не на по оздо -
ро в лен ню та лі ку ван ню на ших пра -
ців ни ків. Не зва жа ю чи на ускла д нен -
ня ви рі шен ня пи тань у при дбан ні пу -
ті вок, спі ль ни ми з ре к то ра том зу сил -
ля ми що ро ку ус пі ш но про во ди ла ся
від пу с к на ка м па ні я. Про тя гом 5 ро ків
за піль го ви ми пу ті в ка ми оздо ро в ле -
но 1605 пра ців ни ків уні вер си те ту,
зо к ре ма у 2009 ро ці � 278 осіб. За до -
по мо гою мі сь ких проф спі л ко вих
стру к тур за 5 ро ків оздо ро в ле но 234
ди ти ни в ди тя чих оздо ро в чих та бо -
рах. Ре к то ра том і проф ко мом на да -
ва ла ся ма те рі а ль на до по мо га у ра зі
важ ко го за хво рю ван ня спів ро бі т ни -
ка: у 2009 р. з фо н ду ре к то ра на да но
на та ку до по мо гу 164,5 тис. грн., з
ко ш тів проф ко му – 19,6 тис. грн.

З ме тою за лу чен ня яко мо га бі ль шої
кі ль ко с ті на ших пра ців ни ків до здо ро -

во го спо со бу жит тя проф ком при ді -
ляв зна ч ну ро бо ту ор га ні за ції спор ти -
в но� ма со вої ро бо ти на фа ку ль те тах
та в уні вер си те ті. По кищо фі з ку ль ту р -
но� спо р ти в ний ак тив на шо го за кла ду
становить близько 20% від за га ль ної
кі ль ко с ті пра ців ни ків, то му не об хід но
на по ле г ли во  збі ль шу ва ти йо го ча с т -
ку, адже, як по ка зує ана ліз, у той же
час бі ля 15% на шо го ко ле к ти ву що рі -
ч но пе ре бу ває на лі ка р ня них.

Проф ком на по ле г -
ли во пра цю вав у на -
пря м ку ви рі шен ня
со ці а ль но� по бу то вих
пи тань, се ред яких
най більш ак ту а ль ним
за ли ша єть ся жи т ло -
ве. На да ний пе рі од
бі ль ше 200 осіб зна -

хо дить ся на об лі ку у ко н т ро ль но му
спи с ку. Мо ло дим ви кла да чам ви ді -
ле но мі с ця в гу р то жи т ках, але ка р -
ди на ль не ви рі шен ня про бле ми мо г -
ло б від бу ти ся за ра ху нок бу ді в ни ц т -
ва жи т ло вих бу ди н ків. Ад мі ні с т ра� ці -
єю та проф ко мом уні вер си те ту ве -
деть ся ак ти в ний по шук мо ж ли вих
ва рі а н тів оп ти ма ль но го ви рі шен ня
пи тан ня фі нан су ван ня та ко го бу ді в -
ни ц т ва.

Проф ком при ді ляв ве ли ку ува гу
ви хо в ній та куль ту р но� про с ві т ни ць -
кій ро бо ті, до якої проф спі л ки всіх
рі в нів зно ву по ве р ну лись об лич чям.
Ство ре на у стру к ту рі проф ко му від -
по ві д на по стій на ко мі сія ор га ні зо ву -
ва ла ши ро кий спектр за хо дів, спря -
мо ва них на все бі ч ний та га р мо ній -
ний роз ви ток на ших пра ців ни ків. На -
да лі для по кра щен ня ду хо в но� ку ль -
ту р но го ви хо ван ня ба жа но об’ єд на -
ти зу сил ля з бо ку проф ко му та
Центру куль ту ри і ми с тецтв.

На за ве р шен ня до по ві дач зу пи ни -
в ся на ор га ні за цій ній ро бо ті проф ко -
му. Сьо го дні на ша уні вер си тет сь ка
проф спі л ко ва ор га ні за ція на лі чує
2657 чле нів і як стру к ту р на лан ка
вхо дить до Ки їв сь кої мі сь кої ор га ні -
за ції Проф спі л ки пра ців ни ків осві ти і
на у ки Укра ї ни. До скла ду проф ко му
вхо ди ло 57 осіб, з яких 19 пра цю ва ло
у скла ді Пре зи дії проф ко му. В стру к -
ту рі проф ко му пра цю ва ло 6 по стій -
них ко мі сій. Про тя гом зві т но го пе рі -
оду від бу лось 57 за сі дань проф ко му.
Що рі ч ні пе ре ві р ки, що про во ди ли ся
мі сь кко мом проф спі л ки, по ру шень в
ді я ль но с ті проф ко му не ви яви ли. 

Сьо го дні по тре бує не об хід но с ті
ви ве ден ня ор га ні за цій ної ро бо ти на
но вий рі вень в усіх проф спі л ко вих

під роз ді лах. Як що ра ні ше ос но в ною
лан кою ви сту па ли ка фе д ри та стру к -
ту р ні під роз ді ли, то сьо го дні, з вра -
ху ван ням сут тє вих стру к ту р них змін,
що від бу ли ся остан нім ча сом в уні -
вер си те ті, під ви щу єть ся роль фа ку -
ль те тів та їх про ф бю ро. Во ни по ви нні
ово ло ді ти всі ма ак ту а ль ни ми пи тан -
ня ми, що хви лю ють ко ле к ти ви фа ку -
ль те тів, та за без пе чу ва ти їх ви рі -
шен ня. Ва ж ли вим на пря мом та кої

ро бо ти є ін фо р -
ма цій не за без пе -
чен ня, для здій с -
нен ня яко го в уні -
вер си те ті ство -
ре но си с те му ін -
ф о  р  м а  ц і й  н и х
сте н дів. На сту п -
ним за вдан ням
проф ко му є їх нє
на си чен ня змі с -
то в ною ін фо р ма -
ці єю про проф -
спі л ко ве жит тя,
дії проф спі л ко -
вих ор га нів всіх
рі в нів по за хи с ту
ін те ре сів тру дя -
щих. Ще од не ак -
ту а ль не ор га ні -

за цій не пи тан ня
по в’я за не з пе ре -
орі є н та ці єю ро бо -
ти проф ко му спів -
ро бі т ни ків на
більш ті с ну спів -
пра цю з проф ко -

мом сту де н тів, осо б ли во у пи тан нях
куль ту р но� ви хо в ної та спор ти в но� -
оз до ро в чої ро бо ти. 

В по ряд ку об го во рен ня до по ві ді ви -
сту пи ли до сві д че ні проф ак ти ві с ти на -
шої ор га ні за ції, які роз кри ли де та ль ні -
ше ро бо ту проф ко му за ос но в ни ми
на пря м ка ми, та ре к тор А. Ф . Па в ле н ко і
го ло ва Ки їв сь кої мі сь кої ор га ні за ції
осві тян сь кої Проф спі л ки О. М . Я цунь.
Так, член проф ко му про фе сор
Г.О . Пу х та є вич від зна чи ла осо б ли -
вість ро бо ти проф ко му у зві т ний пе рі -
од, по в’я за ну з під нят тям ро лі про ф -
бю ро фа ку ль те тів та пе ре тво рен ням
їх на пе р вин ні лан ки проф спі л ко вої ді -
я ль но с ті. Про фе сор Г.О . Пу х та є вич
під кре с ли ла не об хід ність че рез під го -
то в ку умов Ко ле к ти в но го до го во ру на
но вий те р мін при йн ят тя обо в’я з ко вої
ді є вої уча с ті фа ку ль тет сь ких про ф бю -
ро та їх проф ак ти ву у за без пе чен ні
пра во вої та со ці а ль ної за хи ще но с ті
на ших пра ців ни ків при впро ва джен ні
ко н т ра к т ної фо р ми до го ві р них від но -
син. На пря мом осо б ли во го зна чен ня
у ді я ль но с ті проф ко му, від зна чи ла во -
на, та кож є за без пе чен ня здо ро вих і
без пе ч них умов пра ці.

У ро бо ті проф ко му важ ко ви ді ли ти
щось окре мо як най більш ва ж ли ве, �
за зна чив де кан фа ку ль те ту Еко но мі -
ки АПК про фе сор М.М.Ко цу па т рий.
Ор га ні за ція спор ти в ної та куль ту р -
но� ма со вої ро бо ти на фа ку ль те тах і
на рі в ні уні вер си те ту, спри ян ня
оздо ро в лен ню та са на то р но� ку ро р т -
но му лі ку ван ню, ма те рі а ль на під три -
м ка в ра зі не об хід но с ті, ко н т роль за
ви ко нан ням умов Ко ле к ти в но го до го -
во ру – все ва ж ли во і все це за без пе -
чу ва лось на шим проф ко мом на на -
ле ж но му рі в ні. То му єди но мо ж ли -
вим він вва жає при єд на ти ся до по зи -
ти в ної оці н ки, на да ної йо го ро бо ті. 

Про про бле ми куль ту р но� ду хо в -
но го ви хо ван ня та шля хи йо го по -
кра щен ня у своє му ви сту пі ска за ла
ди ре к тор Центру куль ту ри та ми с -
тецтв Д.Р.Ба біч. Во на від зна чи ла
об ме же ні мо ж ли во с ті у роз ви т ку ро -
бо ти ми с те ць ких сту дій, що пра цю -

ють при Центрі, за рі з ни ми на пря м -
ка ми. По тре бує ді є вої до по мо ги з
бо ку проф ко му та ад мі ні с т ра ції ви рі -
шен ня про блем, по в’я за них з про ве -
ден ням по то ч них ре мо н тів при мі -
щень, в яких за йма ють ся уча с ни ки
ми с те ць ких сту дій. Це до зво лить
збе ре г ти і при мно жи ти ми с те ць кі
тра ди ції в на шо му уні вер си те ті. Цьо -
му мо жуть і по ви нні спри я ти ви кла -
да чі і спів ро бі т ни ки, яким не об хід но
до лу ча ти ся до та ких ве ли ких за га ль -
но уні ве р си тет сь ких свят, як «Пі сен -
на фе є рі я», «О сін ня ка з ка», «Сту де -
нт сь кий БУМ», ве с ня ний кон курс
кра си «Міс КНЕ У», рок� фе с ти валь,
дні фа ку ль те тів.

З по зи цій го ло ви про ф бю ро фа ку -
ль те ту ви сло вив свою оці н ку ро бо ти
проф ко му про фе сор Л.Д.Бу ряк.
Вва жа ю чи ос но вою проф спі л ко вої
ді я ль но с ті за без пе чен ня на ле ж них
умов пра ці та від по чи н ку, він від зна -
чив ва ж ли ву роль ра ці о на ль но го ви -
ко ри с тан ня ад мі ні с т ра ці єю уні вер -
си те ту ко ш тів са ме на ви рі шен ня цих
за вдань. За вдя ки ефе к ти в ній фі нан -
со во� еко но мі ч ній ді я ль но с ті ке рі в -
ни ц т ва уні вер си те том та ра ці о на ль -
но му ви ко ри с тан ню ко ш тів для під -
ви щен ня ре зуль та ти в но с ті ро бо ти
ко ле к ти ву  ми уни ка є мо ви па д ків за -
три ман ня ви пла ти за ро бі т ної пла ти,
своє ча с но отри му є мо від пу с к ні, до -
пла ти та над ба в ки, пе ред ба че ні Ко -
ле к ти в ним до го во ром. 

Оці н ку ді я ль но с ті проф ко му по ор -
га ні за ції спор ти в но� ма со вої ро бо ти
на дав ди ре к тор ФСК «Е ко но міст»,
за слу же ний тре нер Укра ї ни А. В . Зо -
тов. Він оха ра к те ри зу вав на яв ну ма -
те рі а ль но� те х ні ч ну ба зу для про ве -
ден ня спор ти в них за хо дів як од ну з
кра щих се ред ВНЗ кра ї ни, що до -
зво ляє про во ди ти спор ти в ні зма ган -
ня між на ро д но го рі в ня. Від на ших
сту де н тів у спор ти в них до ся г нен нях
не від ста ють і на ші ви кла да чі. Осо б -
ли во ак ти в но в цьо му се н сі здій с нює
свою ро бо ту се к ція з фу т бо лу, в якій
тон за да ють на ші де ка ни. Участь у
фі з ку ль ту р но� спо р ти в них за хо дах
під ви щує пра це зда т ність та ді ло ву
ак ти в ність, до дає ав то ри те ту про -
фе сор сь ко� ви к ла да ць ко му скла ду в
очах сту де н тів. Спор ти в ність спів ро -
бі т ни ків уні вер си те ту сві д чить про
їх ню від по ві д ність ви со ко му ста ту су
пра ців ни ка КНЕУ, а участь у рі з но ма -
ні т них зма ган нях ство рює по зи ти в -
ний імідж уні вер си те ту.

Від ве те ран сь кої ор га ні за ції уні вер -
си те ту ви сту пив на ча ль ник шта бу ци -
ві ль ної обо ро ни В.М.Ма р ти нюк. Він
від зна чив, що в сво їй ді я ль но с ті ве ли -
ку ува гу проф ком при ді ляв ро бо ті з
ве те ра на ми уні вер си те ту в пи тан нях
їх оздо ро в лен ня та на дан ня ма те рі а -
ль ної до по мо ги. За пу ті в ка ми в са на -
то рі ях оздо ро в ле но 68 ве те ра нів на -
шо го уні вер си те ту. До всіх зна мен них
дат від проф ко му ве те ра ни отри му ва -
ли ма те рі а ль ну до по мо гу. Окре ма
тур бо та при ді ля ла ся уча с ни кам бо йо -
вих дій та ін ва лі дам вій ни, яких у нас
на об лі ку 12 осіб. Го ло ва ве те ран сь кої
ор га ні за ції та кож від зна чив, що до 65
рі ч ни ці Пе ре мо ги у Ве ли кій Ві т чи з ня -
ній вій ні Ра да ве те ра нів спі ль но з
проф ко мом роз по ча ла ак ти в ну під го -
то в ку до свя т ку ван ня ці єї да ти. Він ви -
сло вив спо ді ван ня, що но вий склад
проф ко му не тіль ки про до в жить цю
ро бо ту, але й під ні ме її на но вий рі -
вень.

В об го во рен ні зві т ної до по ві ді
приймав участь го ло ва Ки їв сь кої
мі сь кої ор га ні за ції Проф спі л ки
пра ців ни ків осві ти і на у ки Укра ї ни
О. М . Я цунь. Він від зна чив рі з но бі ч -

За ма те рі а ла ми проф спі л ко вої
зві т но� ви бо р ної кон фе ре н ції

В житті нашої університетської Первинної
профспілкової організації настав черговий етап –
24 лютого відбулася 23 звітно�виборна
профспілкова Конференція, рішенням якої роботу
попереднього складу профкому університету було
визнано задовільною. Конференцією обрано
оновлений склад профспілкового комітету,
затверджено склад ревізійної комісії профкому.
Головою профспілкової організації на наступні
п’ять років роботи було знову обрано доцента
Миколу Степановича Руденка. 

ОФІЦІОЗ

М. С. Руденко, голова профспілкової
організації КНЕУ,

О. М. Яцунь, голова Київської міської
організації профспілок працівників освіти

і науки України,
А. Ф. Павленко академік,

ректор КНЕУ ім. В. Гетьмана.



Не що да в но у КНЕУ за сту де нт сь -
кої іні ці а ти ви з’яв и в ся Кейс� Клуб.
До ува ги чи та чів «Е ко но міст» про по -
нує ін тер в’ю з од ним із ор га ні за то рів
КНЕУ Кейс�Клу бу Оле к са н д ром Ав -
ра ме н ком.

Роз ка жіть, будь� ла с ка,
як ви ник Кейс� Клуб, чим
він є та  хто йо го ор га ні за -
тор?

По чну з то го, що ідея ви -
ни к ла ви па д ко во. Ак ти в ні
сту де н ти від чу ли не за до во -
лен ня від су хої те о рі ї. Про -
с то при хо ди ти на па ри сту -
де н там вже не ці ка во. Ви -
ни к ла по тре ба урі з но ма ні т -
ни ти на вча ль ний про цес
чи мось прак ти ч ним та ці ка -
вим. Пе р ши ми на це зве р -
ну ли ува гу сту де н ти III ку р -
су фа ку ль те ту еко но мі ки та управ -
лін ня Ва силь По смі т ний та Ма к сим
Си до ре н ко, що по ча ли роз в’я зу ва -
ти кей си для роз ви т ку сво го еко но -
мі ч но го ми с лен ня. Зго дом во ни по -
ді ли ли ся ці єю іде єю зі сво ї ми ко ле -

га ми� сту де н та ми, що роз ді ли ли їх -
ню ду м ку та на мі ри ство ри ти
Кейс� Клуб. Оскі ль ки Кейс� Клуб та
ор га ні за тор сь кий склад по стій но
по пов ню єть ся но ви ми чле на ми, ми
дій ш ли  ви сно в ку, що цей про ект

не об хід но ре а лі зу ва ти на рі в ні уні -
вер си те ту. От же,  КНЕУ Кейс� Клуб,
на сьо го дні ш ній день по ки що є не -
фо р ма ль ною ор га ні за ці єю, яку вже
си с те ма ти ч но від ві ду ють по над 20
сту де н тів.

На шим чи та чам бу де ці ка во ді -
з на ти ся  про Кейс� ме тод. Мо ж на
де кі ль ка слів про ньо го…

… Кейс� ме тод є про ві д ним ме то -
дом у на вчан ні еко но мі с тів по всьо -
му сві ту та вклю че ний  у прак ти ку
про ві д них бі з нес� шкіл. Він яв ляє со -
бою ви рі шен ня про бле м них си ту а -
цій ма к си ма ль но на бли же них до ре -
а ль но с ті: тоб то як ін фо р ма ція про

си ту а цію так і мо ж ли ві шля хи ви рі -
шен ня ви ма га ють по бу до ви гі по тез
та при йн ят тя управ лін сь ких рі шень
на їх ос но ві.

В якій фо р мі від бу ва ють ся Ва ші
зі бран ня?

У Кейс� Клу бі є два на пря м ки ді я -
ль но с ті:  кейс іг ри та ор га ні за ція
при кла д них ле к цій бі з не с ме нів, ме -
не дже рів про ві д них ком па ній, іні ці а -
ти в них ви кла да чів.  Кейс іг ри пе ред -
ба ча ють що ти ж не ві зі бран ня  сфо р -

мо ва них ко манд сту де н тів та роз в’я -
зок кей сів на ос но ві кла си ч них де ба -
тів. 

Які кей си Ви ви ко ри с то ву є те?
Під час на ших зі брань ми ви рі шу є -

мо Га р ва рд сь кі кей си та кей си Бо с -
тон сь кої кон са л ти н го вої гру пи.

Яку під три м ку отри мує Кейс� -
Клуб у  стру к ту рі КНЕУ?

Бу ли вста но в лен ні зв’я з ки з ка -
фе д ра ми еко но мі ки під при єм с т ва,
стра те гії під при єм с т ва та ме не дж -
ме н ту, що нам за про по ну ва ли у
ви гля ді під три м ки на сту п не: участь
в екс пе р т ній гру пі для су дій с т ва
кейс� гри, про ве ден ня те ма ти ч них

ле к цій та ор га ні за ція
ін ших про е к тів.  Та кож
за ці ка в ле ні у роз ви т ку
про е к ту та ак ти в но нам
до по ма га ють де кан
ФЕ таУ Ана то лій Пе т ро -
вич На ли вай ко, САР, НСТ.

Які Ви ма є те пла ни
на май бу т нє?

У най бли ж чий час ми
пра г не мо:

Роз ши ри ти свою ді я -
ль ність до за га ль но уні -
вер си тет сь ко го рі в ня.
Для цьо го бу де про ве де -
но офі цій на пре зе н та ція
КНЕУ Кейс� Клу бу.

Про ве с ти че м пі о нат
КНЕУ з ви рі шен ня бі з нес
кей сів.

До лу чи ти ви кла да чів
та під при єм ців до спі ль -

ної ді я ль но с ті, а са ме до уча с ті у екс -
пе р т ній гру пі, на дан ня ре а ль них
про блем укра ї н сь ких під при ємств та
про ве ден ня те ма ти ч них ле к цій.

Що Ви хо ті ли б до да ти до ви -
ще ска за но го?

КНЕУ Кейс� Клуб при зна че ний для
іні ці а ти в них сту де н тів, які пра г нуть
вдо с ко на лю ва ти своє еко но мі ч не
ми с лен ня. 

Усіх охо чих роз ви ва ти ся ра зом з
на ми за про шу є мо до нас на чер го ві
що ти ж не ві збо ри ін фо р ма цію про

час та мі с це про ве ден ня яких шу кай -
те на сте н дах ого ло шень І� го ко р пу -
су КНЕУ та гру пі «Vkontakte.ru»
«KNEU Case Club»

Лі за ЖА ДЬ КО,
сту де н т ка  ІІІ ку р су, ФЕ та У.
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Центр «ПЕ Р С ПЕ К ТИ ВА» КНЕУ 
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на

за про шує сту де н тів та ви пу с к ни ків від ві да ти
27 кві т ня

з 11.30 до 16.30
у  кон фе ре нц� за лі

яр ма р ку ва ка н сій «ДЕНЬ КА Р’Є РИ – 2010»

Ба жа є те отри ма ти:

� МІ С ЦЕ  ДЛЯ ПРО ХО ДЖЕН НЯ СТА ЖУ ВАН НЯ ТА НА БУТ ТЯ ПРО ФЕ -
СІЙ НО ГО ДО СВІ ДУ?

� МІ С ЦЕ МАЙ БУ ТЬ НОЇ РО БО ТИ?

� АК ТУ А ЛЬ НУ ІН ФО Р МА ЦІЮ ПРО ПО ТРЕ БУ В МО ЛО ДИХ ВИ ПУ С К -
НИ КАХ НА РИ Н КУ ПРА ЦІ?

� ІН ФО Р МА ЦІЮ ПРО ВИ МО ГИ РО БО ТО ДА В ЦІВ ДО СУ ЧАС НИХ МО -
ЛО ДИХ ФА ХІ В ЦІВ?

ТО ДІ БЕ РІТЬ З СО БОЮ РЕ ЗЮ МЕ ТА ПРИ ХО ДЬ ТЕ!

До зво ль те пред ста ви ти
КНЕУ КЕЙС�КЛУБ     

ність до по ві ді, ви сві т лен ня в ній ос но -
в них на пря м ків проф спі л ко вої ро бо -
ти не тіль ки в уні вер си те ті, а й по за
йо го ме жа ми. За хист со ці а ль но� еко -
но мі ч них прав осві тян по тре бує спі -
ль них зу силь на рі з них рі в нях, які не -
об хід но спря мо ву ва ти перш за все на
за про ва джен ня в по в но му об ся зі дії
57 стат ті За ко ну «Про осві ту». На за -
хист прав та ін те ре сів на сам пе ред в
пи тан нях за ро бі т ної пла ти спря мо ва -
на і ро бо та Ки їв сь ко го мі ськ ко му
осві тян сь кої Проф спі л ки, і ро бо та її
Цен т ра ль но го ко мі те ту. Під кре с лю ю -
чи ва ж ли вість при цьо му по слі до в них
та со лі да р них дій осві тян, він та кож
від зна чив ак ти в ну участь пред ста в -
ни ків проф спі л ко вої ор га ні за ції на -
шо го уні вер си те ту. Осо б ли во го зна -
чен ня сьо го дні на бу ває по кра щен ня
ін фо р ма цій ної ро бо ти, то му до ве -
ден ня си с те ма ти зо ва ної ін фо р ма ції
до кож но го під роз ді лу, до ко ж но го
чле на проф спі л ки про те, що здій с -
ню єть ся у на шо му про фе сій но му со -
ю зі по за хи с ту ін те ре сів та за кон них
прав осві тян всі єї кра ї ни, � на сту п ний
крок у ро бо ті но во об ра но го проф ко -
му. Си с те ма до ве ден ня ін фо р ма ції
по тре бує мо де р ні за ції, урі з но ма ні т -
нен ня форм. Ва ж ли во ство ри ти ме -
ха ні з ми, які б до зво ля ли проф спі л -
кам пра ців ни ків осві ти та сту де н тів
ре а ль но впли ва ти на змі ни та спря -
мо ву ва ти дії на за хист сво їх со ці а ль -
них прав. В цьо му од ним з та ких ва -
же лів впли ву ма ють ста ти кру г лі сто -
ли, бри фі н ги. Шко лу проф спі л ко вих
лі де рів, об мін кра щим до сві дом у

проф спі л ко вій ро бо ті мо ж на бу ло б
ство ри ти на ба зі КНЕУ як пе ре до во го
проф спі л ко во го осе р д ку.

Ре к тор уні вер си те ту А. Ф . Па в ле н -
ко у своє му ви сту пі від зна чив ва ж ли -
вість умов Ко ле к ти в но го до го во ру,
ви ко нан ня яких до зво ляє кра ще об -
слу го ву ва ти наш пе р со нал. Оці ни в -
ши  ро бо ту проф ко му як плі д ну, він
за зна чив, що уні вер си те ту на да но
но вий ста тус – ав то но м но го са мо -
вря д но го до слі д ни ць ко го ВНЗ. Це
по кла дає на ко ле к тив но ві за вдан ня.
Но вий ста тус пе ред ба чає ус ві до м -
лен ня ви со кої від по ві да ль но с ті за
здій с нен ня гли бин них ін но ва цій них
змін у тех но ло гії під го то в ки еко но мі -
с тів су час но го рі в ня. Го во ря чи про
не об хід ність гли бо ко го ре фо р му -
ван ня на вча ль но� на у ко вої ді я ль но с -
ті, ре к тор ви сло вив про по зи цію що -
до вве ден ня з но во го на вча ль но го
ро ку прин ци по во но вої для нас до -
го ві р ної фо р ми тру до вих від но син.
Ко н т ра к т на фо р ма до го во ру вклю -
ча ти ме кон к ре т ні за вдан ня, що ви ті -
ка ють з по са до вих обо в’я з ків ви кла -
да чів, які не об хід но ви ко ну ва ти у до -
го ві р но му пе рі оді. Опла та за кі ль -
кість і якість ви ко ну ва ної ро бо ти бу -
де здій с ню ва ти ся за ра ху нок ко ш тів,
які отри мує уні вер си тет. Ре к тор під -
кре с лив, що до го ві р на си с те ма ши -
ро ко ви ко ри с то ву єть ся в за хі д них
уні вер си те тах рі з них форм вла с но с -
ті і за ре ко ме н ду ва ла се бе як най -
більш ефе к ти в на. Як по зи ти в ну на -
ла ш то ва ність на ро зу мін ня за вдань,
що по ста ють в най бли ж чий пе рі од

пе ред тру до вим ко ле к ти вом, ре к тор
від зна чив зміст ви сту пів уча с ни ків
об го во рен ня ос но в ної до по ві ді.

Ана то лій Фе до ро вич за зна чив не -
об хід ність до ся г нен ня на шим за кла -
дом фі нан со вої ав то но мі ї. Що до по -
да ль шо го збе ре жен ня над ба вок за
ін те н си в ність та на пру же ність пра ці,
то в цьо му пи тан ні по тре бує пе ре -
гля ду са ма си с те ма сти му лю ван ня,
яка по ви нна ста ти зо рі є н то ва ною на
за про ва джен ня но вих на вча ль них
тех но ло гій. На да ю чи по зи ти в ну оці -
н ку ро бо ті проф ко му і всьо го тру до -
во го ко ле к ти ву уні вер си те ту, ви ко -
на ній за ми ну лі п’ять ро ків, та ви зна -
ча ю чи стра те гі ч ні за вдан ня, що про -
ди к то ва ні ча сом і сто ять на по ряд ку
ден но му у най бли ж чий пе рі од, ре к -
тор ак це н ту вав ува гу на не об хід но с ті
під ви щен ня від по ві да ль но с ті в ор га -
ні за ції на вча ль но го про це су.

Кон фе ре н ція при йн я ла по ста но -
ву, в якій за твер дже но за до ві ль ну
оці н ку ро бо ти проф ко му за пе рі од з
бе ре з ня 2005 ро ку по бе ре зень 2010
ро ку. В по ста но ві від зна че но, що
проф спі л ко вий ко мі тет, про ф бю ро
фа ку ль те тів у спі ль ній спів пра ці з ре -
к то ра том на за са дах со ці а ль но го
пар т нер с т ва до ся г ли сут тє во го по -
кра щен ня змі с ту і ме то дів сво єї ді я -
ль но с ті по за хи с ту еко но мі ч них та
со ці а ль них ін те ре сів спів ро бі т ни ків
уні вер си те ту. Про до в жу єть ся ре а лі -
за ція ді ю чо го Ко ле к ти в но го до го во -
ру, при йн я то го на 2007�2010 ро ки, в
на пря м ку за без пе чен ня со ці а ль но го
та пра во во го за хи с ту пра ців ни ків,

удо ско на лен ня си с те ми опла ти пра -
ці, по кра щен ня її умов та охо ро ни,
ор га ні за ції са на то р но� ку ро р т но го
лі ку ван ня та оздо ро в лен ня, під нят тя
на но вий рі вень куль ту р но� ма со вої
та спор ти в но� оз до ро в чої ро бо ти.
Під ке р в ни ц т вом ре к то ра ту та спі ль -
ни ми з тру до вим ко ле к ти вом зу сил -
ля ми в уні вер си те ті здій с не но до ко -
рін ну ре о р га ні за цію на вча ль но го
про це су від по ві д но до ви мог Бо лон -
сь кої де кла ра ці ї. Са ме в цей пе рі од
від бу ва в ся тво р чий по ступ від впро -
ва джен ня осві т ньо� про фе сій них
про грам та на вча ль них пла нів но во -
го по ко лін ня до при йн ят тя ці лі с ної
ком пле к с ної про гра ми ін но ва цій но -
го роз ви т ку уні вер си те ту, в ре зуль -
та ті чо го йо му на да но ста тус са мо -
вря д но го (ав то но м но го) до слі д ни -
ць ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту.

За по ста но вою 23 зві т но� ви бо р ної
проф спі л ко вої Кон фе ре н ції ос но в -
ним на пря м ком по да ль шої ро бо ти
проф спі л ко вої ор га ні за ції ви зна че но
за без пе чен ня та за хист пра во вих і
со ці а ль них га ра н тій спів ро бі т ни ків
уні вер си те ту з при ді лен ня осо б ли вої
ува ги ви ко нан ню в по в но му об ся зі
умов Ко ле к ти в но го до го во ру на
2007�2010 ро ки. Но во му скла ду
проф ко му до ру че но ак ти ві зу ва ти ро -
бо ту з пе р вин ни ми проф спі л ко ви ми
лан ка ми уні вер си те ту по від сто ю ван -
ню прав та со ці а ль но� еко но мі ч них ін -
те ре сів чле нів проф спі л ки, ви ко нан -
ню ви мог за ко нів Укра ї ни та ін ших за -
ко но да в чих до ку ме н тів, що ре г ла ме -
н ту ють со ці а ль но� еко но мі ч ні пра ва

пра ців ни ків. Кон фе ре н ці єю до ру че но
но во об ра но му проф ко му при йн я ти
ак ти в ну участь у ро бо ті ад мі ні с т ра ції
по удо ско на лен ню опла ти пра ці на
ос но ві но вої та ри ф ної сі т ки. З вра ху -
ван ням на дан ня уні вер си те ту ста ту су
са мо вря д но го (ав то но м но го) до слі д -
ни ць ко го за кла ду спря му ва ти зу сил -
ля на за без пе чен ні під ви щен ня роз -
мі ру за ро бі т ної пла т ні спів ро бі т ни ків
уні вер си те ту шля хом вта но в лен ня
по двій них ста вок та окла дів. При роз -
ро б ці Ко ле к ти в но го до го во ру на пе -
рі од до 2012 ро ку знай ти ві до бра -
жен ня умов пе ре хо ду до ко н т ра к т ної
фо р ми опла ти пра ці, за без пе чи ти
при цьо му за хист еко но мі ч них та со -
ці а ль них ін те ре сів пра ців ни ків, а та -
кож си с те м ний ха ра к тер ці єї ро бо ти,
її спря му ван ня на роз крит тя тво р чо го
по те н ці а лу та зді б но с тей ко ж но го на -
у ко во� пе да го гі ч но го пра ців ни ка. У
ви рі шен ні всіх пи тань проф спі л ко вої
ро бо ти за без пе чи ти під ви щен ня ро лі
про ф бю ро фа ку ль те тів, а та кож шля -
хом удо ско на лен ня сти лю, форм і
ме то дів ор га ні за цій ної ро бо ти під ви -
щу ва ти роль і ді є вість проф спі л ко вих
ор га ні за цій ка федр та ін ших стру к ту -
р них під роз ді лів. 

Но во об ра но му проф ко му до ру че -
но про до в жи ти спі ль ну з ад мі ні с т ра -
ці єю уні вер си те ту ро бо ту з ор га ні за -
ції са на то р но� ку ро р т но го лі ку ван ня
та оздо ро в лен ня спів ро бі т ни ків і
чле нів їх сі мей, ви ко ри с то ву ю чи на -
ла го дже ні ко н та к ти. 

Ін фо р ма цію під го ту вав
за сту п ник го ло ви проф ко му

С.Б.ПО ГО РЄ ЛОВ.
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За вдя ки по єд нан ню пра ва та еко но мі -
ки, те о рії та прак ти ки, на у ко вої та на вча -
ль ної ді я ль но с ті фа ку ль тет ство рив свій
не по вто р ний імідж се ред юри ди ч них ви -
щих на вча ль них за кла дів Укра ї ни та юри -
ди ч них фа ку ль те тів окре мих ВНЗ як на -
шої, так і ін ших дер жа в.

Ви пе ре джа ти час, умі ти спро г но зу ва -
ти по тре би су с пі ль но го жит тя, від по ві да -
ти йо го ви со ким ста н да р там – це ви мо ги
су час но с ті, яким і від по ві дає юри ди ч ний
фа ку ль тет. З ча су від ро джен ня фа ку ль -
тет очо лює  йо го де кан В.Ф. Опри ш ко,
до к тор юри ди ч них на ук, про фе сор,
член� ко ре с по н дент НАН Укра ї ни, ві до -
мий юрист, зна ний і ша но ва ний в Укра ї ні
і сві ті вче ний. Під йо го ке рі в ни ц т вом про -
фе сор сь ко� ви к ла да ць кий склад по стій но
вдо с ко на лює но ві фо р ми ор га ні за ції на -
вча ль но го про це су, ро бо ту зі сту де н та -
ми.

Чи ма ло зу силь до кла да єть ся для роз -
ви т ку юри ди ч ної на у ки – від кри та ас пі ра -
н ту ра, ство ре но спе ці а лі зо ва ну Вче ну
ра ду для за хи с ту ка н ди дат сь ких ди се р -
та цій з трьох юри ди ч них спе ці а ль но с тей:
12.00.02 – кон сти ту цій не пра во; му ні ци -
па ль не пра во: 12.00.07 – ад мі ні с т ра ти в -
не пра во і про цес; фі нан со ве пра во; ін -
фо р ма цій не пра во; 12.00.04 – го с по дар -
сь ке пра во; го с по дар сь ке про це су а ль не
пра во.

Ви да єть ся що рі ч но збі р ник на у ко вих
праць «Пра во ве ре гу лю ван ня еко но мі -
ки».

До на у ко вої ро бо ти ак ти в но за лу ча -
єть ся мо лодь че рез фу н к ці о ну ю чу на фа -
ку ль те ті ши ро ку ме ре жу на у ко вих осе ре -
д ків  (18 гу р т ків  та 16 про бле м них груп).

Но ва ці єю в пра в ни чих на у ко вих до слі -
джен нях як в Укра ї ні, так і СНД є ре а лі за -
ція, за іні ці а ти вою де ка на фа ку ль те ту,
но вої фа ку ль тет сь кої те ми: «За ко но да в -
че за без пе чен ня ви рі шен ня про блем,
по в’я за них з по до лан ням на с лід ків Чо р -
но биль сь кої ка та с т ро фи» шля хом за лу -
чен ня до її ро бо ти ви кла да чів фа ку ль те -
ту, ас пі ра н тів і здо бу ва чів, сту де н тів, усіх
тих, хто без по се ре д ньо за йма єть ся до -
слі джен ня ми ви ще за зна че ної про бле ми.

Зро зу мі ло, що ус пі ш не ви рі шен ня Чо -
р но биль сь ких про блем у зна ч ній мі рі за -
ле жить від ста ну за ко но дав ст ва, яке ре -
гу лює від но си ни у цій сфе рі. Нажаль, во -
но є да ле ко не до ско на лим і ба га то в чо -
му не від по ві дає по тре бам лю дей, ін те -
ре си яких по кли ка но за хи ща ти. І в цьо му
є, по ряд з ін ши ми фа к то ра ми, і се р йо з на

«про ви на» юри ди ч ної на у ки. Її пред ста в -
ни ки за ро ки, що ми ну ли пі с ля Чо р но -
биль сь кої ава рії, май же не до слі джу ва ли
стан, ефе к ти в ність та пе р с пе к ти ви роз -
ви т ку від по ві д но го за ко но дав ст ва. Прак -
ти ч но юри с та ми не за хи ща ли ся ані ка н -
ди дат сь кі, ані до к тор сь кі ди се р та ції з Чо -
р но биль сь кої про бле ма ти ки. І це при то -
му, що тут є не ма ло до сить ак ту а ль них і
зде бі ль шо го го с т рих пи тань у пред ста в -
ни ків на у ки кон сти ту цій но го, ад мі ні с т ра -
ти в но го, фі нан со во го, тру до во го, ци ві ль -
но го, го с по дар сь ко го, кри мі на ль но го та
ін ших га лу зей пра ва.

Вра хо ву ю чи це, вче ні 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 і по ста ви ли за ме ту здій с ни ти на -
у ко ві до слі джен ня у цій сфе рі пра во во го
ре гу лю ван ня.

Слід за зна чи ти, що із ро ку в рік на у ко -
ва тво р чість сту де н тів по си лю є ть ся. Про
це сві д чить в пе р шу чер гу ак ти в ність ро -
бо ти їх як в на у ко вих гу р т ках і про бле м -
них гру пах, так і в на у ко вих кон фе ре н ці -
ях, олім пі а дах з пра во знав с т ва і на віть в
між на ро д них су до вих де ба тах з пра ва
СОТ. До ре чі ми ма є мо сво їх при зе рів,
зо к ре ма Все ук ра їн сь ких олім пі ад. І це
вже стає те н де н ці єю: так у кві т ні 2007 р.
сту де н т ки V ку р су юри ди ч но го фа ку ль те -
ту Ва ле рія Ра л ду гі на та Іри на Со т ні ко ва
ста ли пе ре мо ж ця ми Все ук ра їн сь кої
олім пі а ди з пра во знав с т ва, за клю ч ний
етап якої від бу в ся в м. Че р ні в цях, і за йня -
ли від по ві д но 1 і 2 мі с ця, при то му, що тут
бра ли участь бли зь ко 400 сту де н тів про -
ві д них юри ди ч них ВНЗ та фа ку ль те тів
Укра ї ни.

У цьо му ро ці від бу в ся за га ль но ву зів -
сь кий етап олім пі а ди се ред сту де н тів
юри ди ч но го фа ку ль те ту, на яко му пе р ші
мі с ця за йня ли сту де н т ки IV ку р су Да рія
Опри ш ко і Ла ри са Ко ва ле н ко, а та кож
сту де н т ка V ку р су Ві к то рія Мі хе є н ко. Во -
ни ві ді бра ні для уча с ті у за клю ч но му ета -
пі Все ук ра їн сь кої олім пі а ди, який спла -
но ва но на кі нець кві т ня 2010 ро ку на ба зі
Оде сь кої На ці о на ль ної юри ди ч ної ака де -
мі ї. 

Те н де н ці єю та кож став усе зро с та ю чий
ін те рес сту де н тів до уча с ті у що рі ч ній на у -
ко вій кон фе ре н ції сту де н тів КНЕУ, день
про ве ден ня якої са мі уча с ни ки на зва ли
«Днем на у ки». Від юри ди ч но го фа ку ль те ту
в Кон фе ре н ції  2009 ро ку бра ли участь бі -
ль ше 200 сту де н тів.

Ко жен рік у кві т ні на се к ці ях фа ку ль те -
ту об го во рю ють ся на у ко ві до по ві ді і по -
від ом лен ня сту де н тів. Тіль ки за ка фе д -
рою пра во во го ре гу лю ван ня еко но мі ки в
ми ну ло му ро ці на трьох під се к ці ях ви сту -
пи ло більш ніж 50 сту де н тів. У цьо му ро ці
го ту ють ся до ви сту пів від ка фе д ри 83
уча с ни ки. За ре зуль та та ми кон фе ре н ції
пе ре мо ж ці – бі ль ше 20 сту де н тів дру ку -
ють ся у на у ко во му збі р ни ку: «Со ці а ль -
но� еко но мі ч ний роз ви ток Укра ї ни на по -
ча т ку ХХІ сто літ тя», зна ч на ча с ти на на го -
ро джу єть ся гра мо та ми, цін ни ми по да ру -
н ка ми.

В ар се на лі ка фе д ри, за іні ці а ти вою де -
ка на, по ряд з ви кла да ча ми, ас пі ра н та ми,
і пу б лі ка ції ви зна них пе ре мо ж ців кон фе -
ре н ції – най кра щих сту де н тів. Так у  № 8
за 2008 рік збі р ни ка «Пра во ве ре гу лю -
ван ня еко но мі ки» на дру ко ва на стат тя
сту де н т ки V ку р су Н.О . За ха ре н ко у спів -
ав то р с т ві з на у ко вим ке рі в ни ком «За ко -
но да в че за крі п лен ня від по ві да ль но с ті за
рей дер с т во як пе р с пе к ти ва роз ви т ку та
вдо с ко на лен ня ін сти ту ту кри мі на ль ної
від по ві да ль но с ті», а у № 9 збі р ни ка за
2009 р. від по ві д на стат тя сту де н т ки V ку -
р су І. Я . За до ро ж ньої «Пра во ві за са ди бо -
ро ть би з ка р те ль ни ми змо ва ми в Укра ї -
ні». 

Слід за зна чи ти, що з вве ден ням но вої
ма гі с тер сь кої спе ці а ль но с ті з між на ро д -
но го еко но мі ч но го пра ва, яка ре а лі зу єть -
ся на фа ку ль те ті з 2006 ро ку, зна ч но по -
си ли в ся ін те рес сту де н тів до про блем
між на ро д но го еко но мі ч но го спів ро бі т ни -
ц т ва, осо б ли во пі с ля всту пу Укра ї ни до
СОТ. Цьо му спри я ло і на яв ність від по ві д -
ної шко ли з за зна че ної га лу зі між на ро д -
но го пу б лі ч но го пра ва, яку за по ча т ку вав
ще у 1994 р. про фе сор В.Ф. Опри ш ко.
Йо го під ру ч ни ки «Мі ж на ро д не еко но мі ч -
не пра во» (пе р ший і дру гий ви пу с ки) ста -
ли ба зою для під го то в ки як ба ка ла в рів,
так і ма гі с т рів � юри с тів і фахі в ців з між -
на ро д ної еко но мі ки та ме не дж ме н ту. До -
ці ль но за ува жи ти, що ці під ру ч ни ки бу ли
пе р ши ми на у ко ви ми пу б лі ка ці я ми як в
Укра ї ні, так і на те ре ні СНД. 

Зна ч ну роль, по ряд з ви ще за зна че ни -
ми пра ця ми, ві ді грав під ру ч ник, як ре -
зуль тат плі д ної ро бо ти в ра м ках єв ро пей -
сь ко го про е к ту «Но ві на вча ль ні про гра ми
з між на ро д но го еко но мі ч но го пра ва» за
про гра мою «TEMPUS – TACIS»
(2003�2006 рр.) про ві д них уні вер си те тів
Схі д ної та За хі д ної Єв ро пи: 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 (Укра ї на), Уні вер -
си те ту Но са м б рія м. Нью� Кастл (Ве ли ка
Бри та нія) та Уні вер си те ту Пар те но пе м.
Не а по ль (Іта лія). Ке рі в ник ав то рсь ко го
ко ле к ти ву В.Ф. Опри ш ко. Під ру ч ник на -
дру ко ва но укра ї н сь кою та ан г лій сь кою
мо ва ми. 

Фа хо ве ви кла дан ня пред ме ту на ба зі
ство ре ної на у ко вої шко ли фа хі в ця ми ка -
фе д ри «Мі ж на ро д но го та єв ро пей сь ко го
пра ва» спри я ло під ви щен ню яко с ті знань
сту де н тів, їх на у ко во го по шу ку  у сфе рі
ре гу лю ван ня від но син, що ви ни ка ють в
про це сі між на ро д но го еко но мі ч но го
спів ро бі т ни ц т ва.

Про це сві д чить ґрун то вна юри ди ч на
під го то в ка сту де н ток на шо го фа ку ль те ту
Іри ни По ло вець, Те тя ни Хе ру ві мо вої та
Ка те ри ни Ні кі пє ло вої, які на ос но ві ті с но -
го спів ро бі т ни ц т ва фа ку ль те ту і ад во кат -
сь ко го об’ єд нан ня «Во л ков Ко зь я ков і
Пар т не ри» взя ли участь у Між на ро д них
су до вих де ба тах з пра ва СОТ та пе ре мо -
г ли на На ці о на ль но му ра у н ді у Льво ві та
Ре гі о на ль но му ра у н ді в Бель гі ї. За раз
ко ман да го ту єть ся до Між на ро д но го
ра у н ду су до вих зма гань з пра ва СОТ,
що від бу деть ся 24�30 тра в ня 2010 ро ку
в м. Сан то� До мі н го  у Ре с пу б лі ці До мі ні -
ка на. Ду же при єм но ус ві до м лю ва ти, що
на ші сту де н ти по ка за ли до ся г нен ня фа -
ку ль те ту як на на ці о на ль но му, так і єв ро -
пей сь ко му рі в ні, здо бу в ши пе ре ко н ли ву
пе ре мо гу. На наш по гляд, су до ві де ба ти,
як вид на у ко вої ді я ль но с ті, по трі б но роз -
гля ну ти більш де та ль но.

Су до ві де ба ти, або moot court compe-
titiong – один із ви дів зма гань сту де н тів –
пра в ни ків; не зва жа ю чи на свій до ста т ньо
юний вік, стає по ши ре ною фо р мою на у -
ко вих зма гань у фо р мі кон ку р сів.

На сьо го дні в Укра ї ні їх про ве де но
більш де ся ти, окре мі з яких ма ють ха ра к -
тер між на ро д них та да ють мо ж ли вість
уча с ни кам за хи ща ти честь сво єї дер жа -
ви та на вча ль но го за кла ду, зма га ю чись з
кра щи ми ко ман да ми з усьо го сві ту. 

Од ним із най по пу ля р ні ших су до вих
де ба тів, як уже за зна ча лось, є де ба ти з
пра ва СОТ (the ELSA Moot Court
Comoetition (EMCC) on WTO Law), що
про во дять ся Єв ро пей сь кою асо ці а ці єю
сту де н тів пра ва (ELSA), по чи на ю чи з
2003 ро ку. Їх ва ж ли вість обу мо в ле на
тим, що у 2008 ро ці Укра ї на ста ла чле ном
СОТ, то му да на га лузь пра ва є пріо ри те -
т ною для ви вчен ня та по да ль шої роз ро б -
ки.

Отри ма в ши пе ре мо гу на на ці о на ль но -
му ра у н ді на ші сту де н т ки Іри на По ло -
вець, Те тя на Хе ру ві  мо ва та Ка те ри на Ні -

кі пє ло ва здо бу ли пра во пред ста в ля ти
Укра ї ну Єв ро пі, се ред кращих ко манд
єв ро пей сь ко го ко н ти не н ту – пред ста в -
ни ків уні вер си те тів Ма а с т ри х ту, Ам с те р -
да му, Ло н до ну, Афін, Гель сін кі, Бу ха ре с -
ту, Па ле р мо. 

Мо ж ли вість ви сту па ти пе ред  ві до ми -
ми юри с та ми Єв ро пи, зма га ти ся з най -
си ль ні ши ми пра во ви ми шко ла ми, по ка -
за ти свою рі д ну між на ро д но� пра во ву
шко лу юри ди ч но го фа ку ль те ту КНЕУ та
увійти в чи с ло пе ре мо ж ців Ре гі о на ль но го
ра у н ду – все це ста ло зна ч ним до ся г нен -
ням для на шої ко ман ди, по да ру н ком на -
шим ді в ча там, який во ни зро би ли са мі
со бі на пе ре до дні свя та 8 бе ре з ня.

На ета пі під го то в ки до фі на лу зма гань,
що від бу деть ся 24�30 тра в ня, Ре с пу б лі ка
До мі ні ка на, від усьо го ко ле к ти ву юри ди -
ч но го фа ку ль те ту КНЕУ ба жа є мо на шим
уча с ни цям ви три м ки, пси хо ло гі ч но го на -
строю, адже зма га ти ся до ве деть ся з 15
най кра щи ми ко ман да ми з усьо го сві ту.

Яким би не був ре зуль тат, а ми  спо -
ді ва є мо ся, що на ші ді в ча та здо бу дуть
пе ре мо гу і «за с ві тять пе ре мо ж ну зір ку»
юри ди ч но го фа ку ль те ту на сві то во му
рі в ні. А це го во рить про те, що ми мо -
же мо, вмі є мо і зро би мо. Бо ми то го ва -
р ті, у нас є і роз ви ва єть ся пре кра с на
юри ди ч на шко ла з рі з но бі ч них на пря м -
ків під го то в ки ви со ко ква лі фі ко ва но го
фа хі в ця – юри с та, який ви тре бу ва ний,
по трі б ний, який з гі д ні с тю, не тіль ки
сьо го дні, а і че рез ба га то ро ків мо же
ска за ти – «Я ви пу с к ник  юри ди ч но го
фа ку ль те ту КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на. Прой шов по трі б ну, ці ка ву фа хо ву і
на у ко ву шко лу, ко ли був сту де н том».

Ви хід  на ших  сту де н тів на зма ган ня
сві то во го рі в ня – пе ре ко н ли во впе в нює
нас у цьо му. 

О. Ю. НЕЧИ ПО РЕ Н КО,
за сту п ник за ві ду ва ча ка фе д ри

пра во во го ре гу лю ван ня

Лю ди, бу дь те лю дя ні. Ж.Рус со

Ми студенти юридичного
факультету і, здається, що ми,
діти Феміди, повинні  нести в
світ приклад справедливості,
почуття обов’язку,
патріотизму…Але все�таки це
поняття індивідуальне і
залежить від багатьох чинників:
від сім’ї, виховання, середовища.
Воно приходить повною мірою
вже в зрілому віці.

Я об ра ла цю те му, адже во на ак ту а ль -
на для сьо го ден ня. У сві ті за ли ши ло ся
не ба га то лю дей, які б по же р т ву ва ли со -
бою за ра ди ін ших. Але ж ні хто не при му -
шує всіх бу ти гу ма ні с та ми, ге ро я ми. Мо -
ж на зро би ти й ма ле нь кий ко ри с ний вчи -

нок, та він ста не мо гу т нім для су с пі ль с т -
ва.

У сві ті жи вуть рі з ні лю ди, з рі з ни ми ха ра -
к те ра ми, ін те ре са ми, сма ка ми. І ко жен по -
�сво є му мо же бу ти ла с ка вим і гру бим,
чуй ним і бай ду жим, ми ло се р д ним і жо р с -
то ким… Од нак, яким би хто не був і яки ми
б ін те ре са ми не жив, ко жен по ви нен тво -
ри ти до б ро, бу ти ми ло се р д ним і до по ма -
га ти лю дям. Са ме вмін ня щи ро, чуй но ста -
ви ти ся до ін ших, бу ти ува ж ним до їх ніх по -
треб, ба чи ти, ви зна ва ти й по ва жа ти їх ні

по зи ти в ні яко с ті, а го ло вне – не чи ни ти їм
шко ди за будь� яких об ста вин і є спра в ж -
ньою лю дя ні с тю, спра в ж нім гу ма ні з мом.

Ан ти гу ман ність, на жаль, та кож при -
су т ня у ба га тьох лю дей. Ми ду же ці ну є -
мо лю дей тур бо тли вих, го то вих до по -
мо г ти, чуй них і спів чу т ли вих, зав жди
хо че мо ма ти та ких дру зів, але чи са мі
ми є та ки ми? Чи не від мо в ля є мо ми в
до по мо зі тим, хто її по тре бує, чи не
про хо ди мо бай ду же по вз тих ко го об -
ра жа ють, чи зва жу є мо на чу же го ре? Не

слід за бу ва ти, що як не пра г нуть лю ди
до до б ра, лю дя но с ті, жо р с то кість і бай -
ду жість ще при су т ня. Ми ба чи мо що дня
їх про яви. Зне ва гу до бі д них, ста рих і
не мі ч них, пре зир с т во до ін ва лі дів. Бай -
ду жість чи но в ни ків, що хі ба че рез суд
ви ко ну ва ти муть вла с ні обо в’я з ки, у то -
му чи с лі по кла де ні на них са ме для до -
по мо ги най не за хи ще ні шим з лю дей. Це
бу ло зав жди. Але зав жди іс ну ва ли й ін -
ші лю ди. Хо ті ло ся б, щоб бі ль ше бу ло
остан ніх.

У су час но му сві ті, на жаль, ду же тя ж -
ко роз пі зна ти дій с но по ря д ну лю ди ну.
А от як що роз гля ну ти ва ж кі ро ки вій ни,
то мо ж на ви яви ти ве ли кі по дви ги, які
бу ли ство ре ні зви чай ни ми лю дь ми.
Ледь жи ві від го ло ду, во ни ді ли ли ся
остан ньою ско ри н кою з ти ми, ко му бу -
ло най тя ж че. Ба га то ді т ні ма те рі ви хо -
ву ва ли ще й чу жих ді тей� си ріт. Му ж ні
со л да ти та кож ро би ли по двиг, за хи ща -
ю чи свою Ві т чи з ну. 

Лю ди на за ли ша єть ся Лю ди ною, ко ли
во на зда т на чи ни ти до б ро. І не тіль ки в
умо вах вій ни – хі ба ма ло мо ра ль них ви -
про бу вань ви па дає ви три ма ти лю ди ні у
по всяк ден но му жит ті? От же, ви бір яки -
ми бу ти за ле жить від нас са мих.

Ок са на ГУ МЕ НЮК,
сту де н т ка І ку р су, ЮФ.

Сту де нт сь ка на у ка юри ди ч но го фа ку ль те ту –
на між на ро д но му рі в ні

Гу ман ність і ан ти гу ман ність
у люд сь ких вза є мо від но си нах

МИ І СВІТ

Декан юридичного факультету В. Ф. Опришко консультує учасниць команди,
студенток V курсу Ірину Полоцевь, Тетяну Херувімову, Катерину Нікіпєлову,

щодо участі у Міжнародному раунді судових змагань з права СОТ, який
відбудеться 24�30 травня 2010 р. в м. Санто�Домінго, Руспубліка Домінікана.

Складно знайти в Україні людину, яка б не знала,
яку роль в освітній та науковій діяльності відіграє Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана, який відзначив у 2006 році свій
100�річний ювілей. Як відомо, це один із найкращих
економічних ВНЗ, не лише в Україні, але й за її межами.
Втім, популярності університету надають не тільки
спеціальності економічного профілю, а й функціонування
відродженого у 1993 році юридичного факультету, який сягає
традиціями глибоко у ХХ століття.
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Драйв� Ак тив.
Або ЮФ

та ла но ви тий
у всьо му

На юридичному факультеті Київського
національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана вчаться
найталановитіші студенти. Талановиті
вони не лише у навчанні, а й  у творчому
житті факультету та університету в
цілому.

Юри ди ч ний фа ку ль тет – один з най пре с ти ж ні ших фа ку ль -
те тів уні вер си те ту, про це сві д чать як га р на ус пі ш ність май -
бу т ніх юри с тів, так і  їх ня не вто м на ак ти в ність у куль ту р но му
жит ті ВНЗ.

Сту де н ти ЮФ із за до во лен ням беруть участь у рі з но ма ні -
т них на у ко вих кон фе ре н ці ях, Брейн� ри н гах, тво р чих кон ку -
р сах та ви сту пах. Се ред них, особливо ці ка вим для пер шо -
ку р с ни ків, є кон курс «О сін ня ка з ка». У під го то в ці якого
основним завданням студентів є підготовка те а т ра лі зо ва ної
ви ста ви за сце на рі єм пе в ної ка з ки. На жаль, минулорічна
«Осіння казка» че рез ка ра н тин, не від бу лася.

На сту п ним улю б ле ним за хо дом юри с тів є «Ко н ку рс� ог -
ляд». Цей захід про во дить ся ли ше на на шо му фа ку ль те ті.
Ро дзи н ку в «Ко н ку рс� ог ляд» вно сить без по се ре д ня участь
у зма ган ні ви кла да чів. На мою ду м ку, це спри яє, перш за
все, зна йом с т ву сту де н тів з ви кла да ча ми, та на ла го джен ню
сто су н ків між ни ми. На «Ко н ку р сі� ог ля ді» ко ман ди по ка зу -
ють свої та ла н ти в укра ї н сь кій пі с ні, ін стру ме н та ль ній му зи -
ці та тан цях. Цьо го рі ч ний кон курс, за сло ва ми гля да чів, був
над зви чай но до б ре під го то в ле ний. Го ло вний приз шо с то го
що рі ч но го кон ку р су ді с та в ся ко ман ді че т ве р то го ку р су. За
сло ва ми су д дів, їх ви ступ був най до с ко на лі шим. Всі уча с ни -
ки щи ро ві та ли пе ре мо ж ців. Та головна осо б ли вість на шо го
фа ку ль те ту по ля гає в то му, що на кон ку р сах, які ми про во -
ди мо, не має пе ре мо же них, є ли ше пе ре мо ж ці. І пе ре мо ж ці
– ми всі, адже всі уча с ни ки кон ку р сів вкла да ють в них свою
ду шу. Це і об’ єд нує нас в од ну ве ли ку і мі ц ну ро ди ну.

Пе ре по чи в ши трі ш ки пі с ля до в гих, але на по в не них емо ці -
я ми ре пе ти цій, ак ти ві с ти юри ди ч но го фа ку ль те ту ус пі ш но
ви сту пи ли на від крит ті що рі ч но го кон ку р су «Сту де нт сь кий
Бум», пре зе н ту ю чи гля да чам та кон ку р са н там свою по зи -
ти в ну ві зи т ку. 

Варто зазначити, що незабаром в КНЕУ проходиме  «Міс
КНЕУ».

Пе ре лік куль ту р них за хо дів, про грам, ту ри с ти ч них екс ку р -
сій, по хо дів, по до ро жей на юри ди ч но му фа ку ль те ті КНЕУ
не скін чен ний. На ші сту де н ти із за до во лен ням по єд ну ють
на вчан ня з до б ре спла но ва ним до звіл лям в уні вер си те ті.

Ві к то рія КИ РИ ЛЬ ЧУК,
сту де н т ка І ку р су, ЮФ.

Конституція – основний
та найголовніший закон
більшості держав світу. 

Кон сти ту ція ви сту пає як дже ре -
ло пра ва. Во на за крі п лює від но -
си ни, що скла ли ся, на пря м ки
роз ви т ку, во на вста но в лює фу н -
да ме н та ль ні, прин ци по ві по ло -
жен ня ор га ні за ції і ді я ль но с ті, дає
пе р с пе к ти ви як для дер жа ви, так і
для су с пі ль с т ва вза га лі, кон с та -
тує пра во вий ста тус осо би с то с ті.
Кон сти ту ція мі с тить в со бі не ли -
ше фо р му дер жа в но го ла ду, ор -
га ні за цію пу б лі ч ної, ле гі ти м ної
вла ди, суть її не ви че р п но ве ли ка,
хо ча б з огля ду на те, що скі ль ки
лю дей на пла не ті – сті ль ки ду мок,
а ще бі ль ше дій, то му, щоб знай ти
якийсь мі ні мум си с те ма ти за ції, а
не об ме жен ня бу ло здій с не но та кі
ма с ш та б ні кон сти ту цій ні зна чи -
мо с ті!

Укра ї на – дер жа ва ду же мо ло да.
Адже, що та ке 19 ро ків на шої дер -
жа в но с ті по рі в нян ні, на при клад, із
сі мо ма сто річ чя ми дер жа в но с ті
Ве ли кої Бри та нії, яка є ма ті р’ю су -
час них кон сти ту цій но� де мо к ра -
ти ч них мо де лей.? І, на  жаль, кон -
сти ту цій ний до свід на шої кра ї ни
до сить сум ний: укра ї н цям не вда -
ва ло ся ство ри ти ос но в ний за кон
з пер шо го ра зу, а ко ли при йн я ли
йо го вдру ге, то са мі не зав жди
йо го ви ко ну є мо (бі ль шість за ко нів
в на шій дер жа ві роз бі га ють ся з
Кон сти ту ці єю, а іно ді – пря мо їй
су пе ре чать). Чо му так? Адже ні би
всі на ма га ють ся ро би ти, як най -
кра ще, а ви хо дить – як зав жди. 

По стає пи тан ня: «А чи зав жди
так бу ло? Не вже до вла ди ні ко ли
не при хо ди ла лю ди на, яка ма ла
до ста т ній та лант та осві ту, щоб
щось змі ни ти на кра ще?»… 

І са ме в цей мо мент ви ни кає де -
що ба на ль не не ба жан ня ана лі зу -
ва ти по дії, ли ше су хе ви вчен ня
фа к тів, прак ти ка яко го ду же ча с то
ви ко ри с то ву єть ся як у шко лі, так і

пі с ля не ї. Ча с то ми за бу ва є мо,
що ми, укра ї н ці є єв ро пей сь -
кою на ці єю, яка зав жди тя г ну -
ла ся у своє му роз ви т ку на За -
хід, хо ча до ля іно ді роз по ря -
джа ла ся  ін ак ше. А то му, ко ли
ста ре нь кій Єв ро пі бу ло не до
сна ги до по мо г ти – ця на ція
не рі д ко в мо мент ве ли ких не -
щасть і по тря сінь бу ла зда т на
на ро ди ти по лі ти ка за хід но го
ти пу, який міг про ве с ти свій
на род до Єв ро пи не че рез «ві -
к но», а ши ро кою  до ро гою
своє ча с но го про гре су. В сла -
ве т но му ря ду та ких лю дей, по -
ряд з Ма зе пою та Хме ль ни ць -
ким, сто їть ге ть ман Пи лип Ор -
лик, ав тор пер шо го у сві ті кон -
сти ту цій но го тво ру. Як не кру -
ти, як не пе ре пи суй іс то рію
шля хом за пе ре чень, від ки -
дань чи во з ве ли чень, але
укра ї н сь кий на род вже тре тю

со т ню ро ків у па м’я ті бе ре же сла -
в ну ми ну в ши ну, од ну із най при є -
м ні ших сто рі нок не ли ше на шої іс -
то рії, а й сві то вих знань та кож!!!

Ві сім на д ця те сто літ тя, а то ч ні -
ше, йо го остан ні два де ся ти річ чя,
– це час, ко ли схва лю ва ли ся кон -
сти ту ції: 1787 – кон сти ту ція Спо -
лу че них шта тів Аме ри ки, 1791 –
кон сти ту ції Фран ції та Поль щі. В
Ро сій сь кій ім пе рії спро би ство ри -
ти кон сти ту цію ма ли мі с це тіль ки
у пе р шій чве р ті ХІХ ст. Але за кін -
чи ли ся тра гі ч ним по вс тан ням де -

ка б ри с тів 1825 р. І тут ми мо же мо
з го р ді с тю стве р джу ва ти, що
Укра ї на пе ре бу ва ла на пе ре до вих
мі с цях. На ша кон сти ту ція бу ла
схва ле на 5 кві т ня 1710 р. Це був
один із най ви да т ні ших ді я чів ХV ІІ� -
ХVІ ІІ ст., са мо від да ний укра ї н сь -
кий па т рі от Пи лип Ор лик.

Зна мен ний до ку мент укра ї н сь -
кої по лі тич ної ду м ки скла в ся як
до го вір по між трьо ма ос но в ни ми
по лі тич ни ми си ла ми ко за ць кої
дер жа ви: ге ть ма ном, ге не ра ль -
ною ста р ши ною та вій сь ком за по -
ро зь ким. Го ло вна ідея її – по вна
не за ле ж ність Укра ї ни від Поль щі
та Ро сії, при чо му ко р до ни з Поль -
щею ви зна ча ли ся по рі ч ку Случ,
як за Бог да на Хме ль ни ць ко го.
Крім ви зна чен ня те ри то рії укра ї н -
сь кої дер жа ви, цей до ку мент ви -
зна чав пра ва усіх верств на се лен -
ня Укра ї ни, не за ле ж не ста но ви ще
За по ро зь кої Сі чі від Поль щі та Ро -
сі ї. Ге ть ман при зна ча в ся гла вою
дер жа ви, по ряд з ним ма ла ді я ти
Ге не ра ль на ста р шин сь ка Ра да,
що пе в ною мі рою об ме жу ва ла

вла ду ге ть ма на й ре гу лю ва ла йо го
від но си ни з на ро до м. Крім ста р -
ши ни до Ра ди ма ли увійти пред -
ста в ни ки від ко ж но го пол ку. Дер -
жа в ний скарб від ді ля в ся від ге ть -
ман сь ко го, на утри ман ня ге ть ма -
на ви ді ля ли ся стро го ви зна че ні
окре мі зе м лі та ко ш ти. Пол ко в ни -
ки та со т ни ки по ви нні бу ли оби ра -
ти ся де мо к ра ти ч но – ві ль ни ми го -
ло са ми ко за ків чи со т ні. Ге ть ман
зо бо в’я зу ва в ся сте жи ти за спра -
ве д ли вим роз по ді лом і зби ран -
ням дер жа в них по да т ків, що спла -
чу ва ли ся ко за ць ки ми під по мі ч ни -
ка ми, се ля на ми, мі ща на ми, ку пе -
ц т вом. Ви зна ча ль ною ри сою Ор -
ли ко вої Кон сти ту ції, яка, вла с не,
ро бить її од ні єю з най де мо к ра ти -
ч ні ших се ред усіх то го ча с них по -
ді б них дер жа в них ак тів, є пун к ти,
ко т рі об ме жу ва ли ге ть ман сь ку
вла ду на ко ристь ста р шин сь кої
ра ди – своє рі д но го ко за ць ко го
па р ла ме н ту, до яко го ма ли увійти
не ли ше ге не ра ль на ста р ши на й
пол ко в ни ки, а й пред ста в ни ки За -
по рож жя та пол ків – від ко ж но го
по од ній за слу же ній осо бі. Кон -
сти ту цію Укра ї ни од ра зу по її при -
йн ят тю ви зна ли уря ди Шве ції і Ту -
ре ч чи ни.

Ось це вла с не і є ко ро т кий
опис� ог ляд, але го ло вним за ли -
ша єть ся од не пи тан ня – пи тан ня
ва ж ли во с ті в наш час да но го до -
ку ме н та, які знан ня він дає нам
сьо го дні і чим він до по мо же нам
за в т ра?

На жаль, а мо же й на кра ще у
ХVІ І І� му сто річ чі Укра ї на не пе -
ре тво ри ла ся ні на Ан г лію, ні на
Фран цію, ні на США, та це ще
зо всім не озна чає що ми щось
не зво ро т ньо втра ти ли. У 1991
ро ці до ля знову да ла укра ї н сь кій
на ції шанс ста ти на но ги та йти
сво їм, ві ль ним шля хом, яким би
те р ни с тим та не про с тим він був. 

От же на ше за вдан ня сьо го дні: до -
б ре орі є н ту ва ти ся  в іс то ри ч них по -
ді ях, а го ло вне ана лі зу ва ти їх, не за -
ле ж но від то го, на яко му фа ку ль те ті
на вча є ш ся чи то ЮФ, чи ФМЕ ІМ.

Ми по ви нні зна ти все, що бу ло
в іс то рії до б ро го та по га но го,
сла ве т но го та  га не б но го, ре а ль -
но го та не здій с нен но го, бо тіль -
ки то ді бу де мо то ч но зна ти  хто
ми, ку ди ми йде мо та чо го пра г -
не мо. Бо сьогодні ми творимо
майбутнє, а завтра ми в ньому
живемо! Будьмо розумними та
мудрими!

На та лія ВА СИ ЛЕ Н КО,
сту де н т ка І ку р су, ЮФ.

ББ ее зз   ООрр  ллии   ккаа
вв   ммаа йй   бб уу   тт   ннєє   нніі   нн оо  ггооюю

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ ДОЗВІЛЛЯ
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Минули президентські вибори. Україна перегортає нову
сторінку своєї історії. Знову з’являється шанс
репрезентувати себе по новому, відкритися світу з
кращого боку, який досі залишається «новою українською
загадкою».

Ще до не да в на укра ї н ці ді ли ли ся на «бю ті в ців» та «ре гі о -
на лів», а за раз вже на, від по ві д но, ске п ти ків і оп ти мі с тів,
на зи ва ю чи са мі се бе ре а лі с та ми. Зно ву в хід йдуть обо пі -
ль ні об ра зи та пу с ті сло ва. Бе зу пин ні су пе ре ч ки за во дять
нас все гли б ше і гли б ше в кри зо ву яму.

Але чи до ці ль но це? Чи є по трі б ни ми фра зи, що ді лять
нас на во ро жі та бо ри. Ще хто знає ко ли бу ло до ве де но на
прак ти ці, що бра ти не по ви нні спе ре ча ти ся один з од ним.
Три ва лий час ми бу ли по рі з ні сто ро ни ба ри кад, чи не на -
став час їх зруй ну ва ти? 

Пред ста в ни ки рі з них по гля дів ма ють ра цію в де яких
де та лях, але да ле ко не в усіх. По лі тич на бо ро ть ба по ро -
джує без ліч мі фів, що по ши рю ють ся се ред на се лен ня.
Са мі ж ке рі в ни ки цих двох ос но в них ру хів на віть не за ми -
с лю ють ся над тим, що пу с ка ю чи в на род та кі ду м ки, во ни
ли ша ють ся «фу н да ме н ту, на яко му са мі й сто ять». Мо же
не ва р то бу ти в них на по во ду?

А чи все за ле жить від тих, хто си дить в ши ка р них ка бі не -
тах? Ду ма є мо, що ні, і ду же спо ді ва є мось, що ви  по го ди -
тесь. Бо на віть за най кра щої вла ди, в кра ї ні, де не має ві -
ри в май бу т нє, йо го ні ко ли і не бу де. Чи не об’ єд на ти ся
нам всім і про с то під три ма ти Не нь ку� Ук ра ї ну, а не ста ва -
ти на за хист окре мої по лі тич ної си ли чи про гра ми? Чи не
бу де са ме це, сла в но з ві с ним «У к ра їн сь ким про ри вом» чи
«Спра в ж нім укра ї н сь ким ди вом»? 

Так чи ін ак ше, ми за кли ка є мо усіх вас ві ри ти в на шу Ба ть -
кі в щи ну. Ще в 1963 ро ці свою ді я ль ність та ким чи ном по чи -
нав Ма р тін Лю тер Кінг, а йо го фра за «I have a dream» ста ла
по сту ла том усіх над ва ж ли вих пе ре тво рень на кра ще.   Бо
са ме з мрії і ві ри в неї, по чи на єть ся будь�що.  А ві ри ти є в
що. Тож ми про по ну є мо вам спи сок ре чей, які б до по мо г ли
вам ці мрії об ґру н ту ва ти.

Мрію фо р мує об’ єк ти в на ре а ль ність. 
От же, ре а ль ність пе р ша: уні ка ль на при ро да Укра ї ни.

Так, мо ж ли во в нас не Гі ма лаї і ми не ма є мо Ве ли ко го
Ба р’є р но го Ри фу, за те  при ро д ні ре сур си у нас над то
до ро го цін ні. Най ро дю чі ші чо р но зе ми, лі ку ва ль ні во ди
При ка р пат тя та За ка р пат тя, Ас ка нія Но ва то що. Цим не
мо ж на не пи ша ти ся. Го ло вне ли ше ра ці о на ль но ви ко ри -
с то ву ва ти. Адже вже сьо го дні ми ма є мо втра ти се ред ві -

зи ті вок на шої дер жа ви. Зо к ре ма, пе р ша з них, це ста тус
Ки є ва як най зе ле ні шої сто ли ці. Сьо го дні він, на жаль,
вже да ле ко за ме жа ми лі ди ру ю чих по зи цій за цим по ка -
з ни ком. Тож бе ре жі мо, що ма є мо!

Ре а ль ність дру га: уні ка ль не роз та шу ван ня.

Укра ї на має без ліч су сі дів. До то го ж, по су ті, ми з’єд ну є -
мо Єв ро пу та Азі ю. Ма є мо ви хід до двох мо рів та рі чок� ар -
те рій, та ких як Дніп ро, Дні с тер та Ду най. Це все зав жди, з
по кон ві ків, до зво ля ло нам за йма ти ви гі д ні по зи ції в то р гі в -
лі, транс по р ту ван ні, тра н зи ті. І сьо го дні ми ма є мо чи не
най при ва б ли ві ші пе р с пе к ти ви для по да ль шо го роз ви т ку
га зо� та на ф то� транс по р т них си с тем. Не зво лі кай мо!
Шлях «з ва ряг у гре ки» ще не за гу би в ся.

Ре а ль ність третя: уні ка ль ні лю ди.

…ва р то ска за ти,
що уні ка ль ні в усіх
від но шен нях. Ге ні а -
ль ні, та ла но ви ті,
пра це лю б ні… і вро д-
ли ві. Са ме це сто су -
єть ся на ших пред -
ста в ниць пре кра с -
ної ста ті. Будь� яка
Міс Все світ не зрі в -
ня єть ся  кра сою з
Міс КНЕ У. От це вже
на пе в но!

Ре а ль ність че т -
ве р та: уні ка ль ний
му зи ч ний ге но -
фонд.

Му зи ка і пі с ня в
Укра ї ні зав жди про -

АКТУАЛЬНО

«I have a dream»

ЗЗ   ЮЮВВ ІІ   ЛЛЕЕ   ЄЄММ  ––
ФФ ЕЕ тт ааУУ !!

65 ро ків – це вже по ва ж ний вік,
але, не зва жа ю чи на ці об ста ви -
ни, ФЕ таУ вда єть ся за ли ша ти ся
зав жди мо ло ди м та ене р гій ни м.
І це важ ко не по мі ти ти, адже вже
за хо дя чи до за ли ЦКМ КНЕУ, по -
чи на єш ро зу мі ти, що го ту ва ти ся
тре ба до чо гось гра н ді о з но го.
Ба чиш ве ли ку кі ль кість фе та у в -
ців, а та кож їх ніх го с тей. Остан ні
пе в но при йш ли на кон церт, як
до ос но в них кон ку ре н тів на фе с -
ти ва лі «Студентський БУМ». Бо
са ме та ки ми вва жа ють фа ку ль -
тет еко но мі ки та управ лін ня бі -
ль шість сту де н тів КНЕ У. Та їх
(зо к ре ма і мій) ске п ти ч ний по -
гляд зни кає від ра зу як роз кри -
ва ють ся ку лі си. Са ме з цьо го
мо ме н ту по тра п ля єш у не са мо -
ви тий вир драй ву та емо цій, ча -
рі в ну, а го ло вне, спра в ді свя т ко -
ву ат мо с фе ру Дня На ро джен ня.

Від си ль но го фа ку ль те ту зав -
жди че ка єш чо гось не за бу т ньо -
го,  хо чеш, щоб те бе зди ву ва ли. 

І ва р то ска за ти, що в іме нин -
ни ків це ви йш ло. Від них че ка ли
не пе ре ве р ше ної хо ре о г ра фі ї. Її
бу ло вдо с таль. А плюс до цьо го
– су пе ро ві во ка ль ні но ме ри, до -
те п ний щи рий гу мор, від ве р -
тість та від кри тість ви сту пів.
Зда єть ся не бу ло жо д них за бо -
рон – бу ла і по лі ти ка, і жа р ти над
ви кла да ча ми й де ка на том… І, о
ди во, від су т ність ву ль га р но го. 

Ко ро т ше ка жу чи бу ло і ці ка во, і
ве се ло. В очі ки ну ла ся дру ж ність
та зі гра ність ко ман ди, як сту де -
н тів, так і ад мі ні с т ра ці ї. Од ним
сло вом, мо ло д ці. 

За ли ша єть ся ска за ти, що не -
да ре м но ж та ки на свя ті ФЕ таУ
був концертний но мер у по да ру -
нок від ФЕФ. Спра в ді від щи ро го
се р ця, ми ба жа є мо майбутнім
ме не дже рам та під при єм цям не
зу пи ня ти ся на до ся г ну то му,
кро ку ва ти впе ред… З ДНЕМ НА -
РО ДЖЕН НЯ, ФЕ таУ!

Ан тон ГУ РІН, 
го ло ва ін фо р ма цій ної

ко мі сії
про ф бю ро ФЕФ.
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В цей ве чір мо ж на бу ло по спі -
ва ти і по слу ха ти на род них пі -
сень, по та н цю ва ти ста ро вин них
тан ців, бу ли та кож  рі з ні кон ку р -
си та за ба ви. Ті хто ви сна жи в ся,
мо г ли в пе ре рві по пи ти уз ва ру й
по ку ш ту ва ти  мли н ців  та ва ре -
ни ків, при го то в лен ні ко ор ди на -
то ром Клу бу па ні ма т кою ве чо р -
ниць Оль гою Ва ле н ти ні в ною
Сту пак та на ши ми скі фя но ч ка -
ми. А на ос та нок до нас за ві тав
ві до мий ко б зар Та рас Си ле н ко,

у ви ко нан ні яко го ми по чу ли
ста ро да в ні ду ми, ури в ки зі
«Сло ва о пол ку Іго ре вім», ві до мі
й ма ло ві до мі пі с ні. 

Бу ло ці ка во й ве се ло  – і все це
без жо д ної кра п ли ни ал ко го лю.
Для спра ги ма ли чай та уз вар, а
для га р но го на строю – тво р чу
іні ці а ти ву.

…Зда в на в Укра ї ні з  на стан -
ням до в гих осін ніх та зи мо вих
ве чо рів, мо лодь, не ма ю чи  мо -
ж ли во с ті зби ра ти ся «на ву ли -

ці», ор га ні зо ву ва ла для се бе
ве чо р ни ці.  Для цьо го ви би ра -
ли ха ту,  де жи ве не ба га то лю -
дей. Ді в ча та дба ли за ча с ту -
ван ня, а хло п ці на й ма ли му зик.
На ве чо р ни ці по чи на ли хо ди ти
з 16�17 ро ків. Три ва ли ве чо р -
ни ці десь з 7 до 10�11 го ди ни
ве чо ра. При го ту ва в ши в скла д -
чи ну ве че рю, ді в ча та сі да ли за
ро бо ту: ви ши ва ли, пря ли. Пра -
цю ю чи – спі ва ли. Хло п ці та кож
бра ли дрі б ну ро бо ту, про те во -
ни бі ль ше ми лу ва ли ся ді в ча та -
ми, спо сте рі га ли за їх ньою
пра це ю. Пра цю ва ли з пі с нею,
жа р та ми; по �дру ж ньо му ви смі -
ю ва ли ся окре мі ва ди зна йо -
мих; жа р ту ва ли над за ко ха ни -
ми. Іно ді при хо ди ли мо ло ді по -
друж жя та ста р ші лю ди. Тут
мо ж на бу ло по чу ти рі з ні опо ві -
дан ня, ка з ки, бай ки; ча сом за -
про шу ва ли ко б за рів.

У свя та, не ді лю �  ні чо го не ро -
би ли, а ли ше роз ва жа ли ся. Осо -
б ли во ве се ло ве чо ри ці про хо ди -
ли на Ка те ри ни (7 гру д ня), Ан д -
рія (13  гру д ня), Рі з д во, Но вий
рік, Во до хре ще. 

На ве чо р ни цях го с по ди ня, в
якої зби ра ли ся, – її  на зи ва ли
па ні ма т ка, сте жи ла за по ряд -
ком, за по ве ді н кою мо ло ді. На -
род на мо раль за су джу ва ла лег -
ко ва ж ні сто су н ки.

Ма с ля ну від зна ча ли на пе ре до -
дні Ве ли ко го по сту, в остан ній
ти ж день, в на ро ді йо го ще на зи -
ва ли «си ро пу с ним». Цей ти ж день
був остан нім те р мі ном, ко ли ще
мо ж на бу ло спра в ля ти ве сіл ля.

Що пра в да са ма на зва «Ма с -
ля на»  не бу ла ду же по ши ре на,
бі ль шість Укра ї ни зав жди від -
зна ча ла Ко ло ді я.

Зви ч ний для нас «ста н дарт»
свя т ку ван ня Ма с ля ної був «е к -
с по р то ва ний» від на ших бра -
тів� су сі дів ро сі ян та від фо р ма -
то ва ний згі д но то го ча с ної іде -
о ло гії в пра в лін ня ге н се ка Бре -
ж нє ва.

цві та ли. Ми од ні з кра щих на ко ж но му Єв ро ба чен ні.
Оке ан Ель зи слу ха ють мі ль йо ни ме ло ма нів по всьо -
му сві ту. Укра ї н сь кі ар ти с ти «рвуть» пу б лі ку на га с т -
ро лях. На наш Ка за н тип з’їж джа ють ся кра щі ді� джеї
зві ду сіль. Ми тан цю є мо, гра є мо та спі ва є мо, і пі с ня
на ша лу нає по всій Зе м лі!

Ре а ль ність п’ята: спорт.

Те, що Укра ї на спор ти в на дер жа ва, ні в ко го не
ви кли кає сум ні вів. Це де ся ти літ тя ми до во ди ли на -
ші ви да т ні спорт сме ни, і сьо го дні це зван ня для
Укра ї ни ви бо рю ють фу т бо ль ні гра н ди «Ди на мо» та
«Ша х тар», бра ти Кли ч ки, важ ко ат ле ти, пла в ці та
без ліч ін ших. Не що да в но здо бу тий Ку бок УЕ ФА ще
раз це до вів. До ре чі, не на га да є те, де ни ні один з
най кра щих фу т бо ль них ста ді о нів в Єв ро пі? Чи це
не «Дон ба с� Аре на»? Зві с но, так. А ще ж по пе ре ду
«Єв ро�2012». От же, все ли ше по чи на є ть ся. Три -
май мо ку ла ки!

Ре а ль ність шо с та: уні ка ль на по лі ти ка.
Ре во лю ції, ви бо ри, де ба ти, де мо к ра тія вре ш ті� -

решт... Де ще та ке є? Та ке ці ка ве та на си че не жит тя
су с пі ль с т ва. Не хай іно ді йо го ли хо ма нить, але ж так
не ну д но. І та кі вже ми є. Са мі по со бі уні ка ль ні, не пе -
ре ве р ше ні, до ско на лі. 

Ми – це Укра ї на. І нам її тво ри ти. У сво їх сло вах, ді -
лах та мрі ях. 

Тож мрі є мо, ми то го ва р ті! 

Ін фо р ма цій на ко мі сія про ф бю ро ФЕФ
Ан тон ГУ РІН та Оле к сандр ГО ЛО ВКО.

Се ред
не схо дже них
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ДОЗВІЛЛЯ
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Вже вкотре клуб «Скіфи» організовує вечорниці. 
Цього разу вони були на Масляну або ж на Колодія.
Співучасником в організації чергових вечорниць
була Центральна бібліотека КНЕУ, а саме:
завідуюча її художнім відділом Світлана
Жоржівна Йовженко зі своїми друзями – жіночим
вокальним ансамблем «Ірпінчанка». 

Початок.
Закінчення на 10 стор.
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Як що хтось ще не знає, – то
я вам відкрию істину: ко -
жен повинен восени по бу ва ти в
Кри му! 

І якщо вам здається, що –
крім літнього се зо ну, ко ли со н -
це розжарює во ду, пі сок та лю -
дей під час успішного «ма т ра с ни ц -
т ва*» – там немає що ро би ти, – як
же си ль но ви по ми ля є тесь!

Ва р то ли ше на де кі ль ка осін ніх
днів вте к ти від міста�мурашника
(кра ще в кі н ці жо в т ня) і зануритися
в кра су ма ло ві до мих Крим сь ких
пла то, – як осін нє рі з но ба р в’я схи -
лів, ас ке ти ч на кра са скель, без ліч
па м’я ток гли бо ко вра зять ду шу.

Так, при най м ні, ста ло ся зі мно ю.
Я провела кілька на си че них днів,
ні би це бу ло ін ше жит тя – в той час,
як Укра ї на, на ля ка на епі де мі єю
гри пу, за кри лась у со бі. Ма буть,
лю ди про с то за бу ли, що в при ро ди
не має хво роб та ту р бот, а ли ше
без ме ж не ща с тя…

Скі фи лю б лять бути ща с ли ви ми.
Тож жодні непередбачувані об ста -
ви ни не за ва ди ли нам ор га ні зу ва ти
в пе р ших чи с лах ли с то па да да в но
за пла но ва ний по хід по пе че р ним
мі с там та мо на с ти рям Кри му.

Я при єд на ла ся до ос но в ної гру -
пи дещо з запізненням, і за
цей час пропустила та ку про гра му:
мої відважні дру зі, чекаючи при їз ду
ре ш ти уча с ни ків, всти г -

ли скупатися як в мо рі, так і в мі ся -
ч но му сяй ві ча рі в но го ми су Фі о -
лент, пе ре ко чу ва ли в гір сь ку ча с ти -
ну Кри му; зу стрі в шись з ін ши ми,
огля ну ли ці ка ви н ки Ба х чи са раю,

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

Га зе та ту ри с ти ч но го клу бу “Скі фи” КНЕУ

Ось як пи ше у 1850 ро ці
(160 ро ків то му) укра ї н сь кий
ет но граф та гро мад сь кий ді яч
Н.А . Ма р ке вич в га зе ті «Пе те р бу -
р ж с кие ве до мо с ти» про Ма с ля -
ну: «В кон це фе в ра ля при хо дит
Ма с ля ни ца; же н щи ны во ло чат
ко ло д ку, т.е. идут по до мам и
при вя зы ва ют па ру б кам и ди в -
кам не бо ль шую ко ло д ку к но ге,
в на ка за ние за то, что не всту пи -

ли в брак в про ш лый Мя со ед.
Эту ко ло д ку мо ж на снять не ина -
че как за не ко то рый вы куп; на
со б ра ные де нь ги пи ру ют и вме -
с то бли нов мо с ко в с ких по да ют
ва ре ни ки со сме та ною; на Ма с -
ля ни це это гла в ное блю до».

Те р мін «ко ло дій» увійшов до
укра ї н сь ких пи се м них дже рел
більш як 400 з ли ш ком ро ків то -
му, це б то в до бу ко зач чи ни.

На ве чо р ни цях на Ко ло дія, ді в -
ча та хло п цям  чі п ля ли «ко ло д ку»
– ху с ти н ку чи стрі ч ку, цим ви -
сло в лю ю чи свою сим па ті ю. Хло -
п ці ма ли від ку пи ти ся – при го ща -
ти цу ке р ка ми, со ло до ща ми.

Ко ж на мі с це вість ма ла своє
за ба р в лен ня ве чо р ниць з пі с ня -
ми, тан ця ми, зви ча я ми. Все це
ство рю ва ло ся в про це сі спі л ку -
ван ня, три ва ло го пе ре бу ван ня
ра зом, тво р чої іні ці а ти ви ко ж но -
го. Лю ди тво ри ли ми с те ц т во,
про до в жу ва ли тра ди ції ді дів та
ба ть ків…

На сьо го дні все це – зде бі ль -
шо го іс то рі я. Ве чо р ни ці в наш
час  – пе ре ва ж но кон це р ти на
сце ні. Мо ра ль не за ба р в лен ня
про по но ва но го нам до звіл ля є
ча с то не най к ра щим. Про даж
пи ва на ди с ко те ці – є на жаль но -
р ма ль ним яви щем.

Ви хід із ці єї си ту а ції, оче ви д -
но, слід вба ча ти у ство рен ні
мо ло ді ж них клу бів за ін те ре са -
ми, де мо ж на бу ло б спі л ку ва -
ти ся, спі ва ти, роз ва жа ти ся,
ор га ні зо ву ва ти тво р чі та те ма -
ти ч ні ве чо ри то що. Зро зу мі ло,
що цим  по трі б но за йма ти ся на
дер жа в но му рі в ні. Але при цьо -
му ні хто не за ва жає нам мо ло -
дим лю дям са мо ор га ні зо ву ва -
ти ся у гро мад сь кі обє д нан ня,
іні ці а ти в ні гру пи і ро би ти для
се бе та ін ших рі з ні ці ка ві за хо -
ди.

Ва рі а н тів ба га то. Ви хід є. По -
трі б но ли ше шу ка ти.

В стат ті ви ко ри с та но ма те -

рі а ли: з кни ги «У к ра їн сь ка ро -
ди на: Ро дин ний і гро мад сь -
кий по бут» (Упо ря д ник Лі дія
Орел/ Ки їв�2000/ Ви да в ни ц -
т во ім. Оле ни Те лі ги)  та з
сай ту «Ма ма є вої Сло бо ди»
(Ки ї в, вул. Ми хай ла До н ця, 2;

тел. (044) 361 98 48, (093)
872 48 77;
http://mamajeva�sloboda.ua)

Олег ДРЕ ГА ЛО
Фото: Оле к сандр БУ Д НИК

та Во ло ди мир КЛЮ З КО.
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МОЯ МАЛЕНЬКА БАТЬКІВЩИНА
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від ві да ли на -
ске ль ний Ус -
пен сь кий мо на -
с тир, й оми ну в -
ши пе че р не мі с -
то Чу фут� Ка ле,
ру ши ли на Те -
пе� Ке р мен. 

Я ж знай шла
їх схо ва ни ми від
до щу під ви со -
ким ка р ни зом
ске лі Ка чі� Ка -
льон, що пе ре -
кла да єть ся як
«Хре с то вий ко -
ра бель» – ця ске ля на га дує со бою
ко ра бель,  на якій дій с но є при ро -
дою утво ре не ре ль є ф не зо бра -
жен ня хре с та. 

Огля ну в ши за ли ш ки ко лись
спра в ж ньо го мі с та, про що сві д чи -
ли ве ли ка кі ль кість ви ру ба них в
ске лі пе чер в де кі ль ка яру сів, ре ш -
т ки ста ро да в ніх хра мів, дже ре ль це
під скле пін ням вра жа ю чо го за роз -
мі ра ми гро ту, яке на пу ва ло да в ніх
жи те лів. По ряд в ба л ці схо ва в ся ді -
ю чий мо на с тир сь кий скит, до яко -
го ми та кож за ві та ли… Вра зи ли,
на віть, не пе р ший мною по ба че ний
ске ль ний храм у гро ті та де ся т ки
над зви чай но га р них ка дил, що
при кра ша ли йо го, а спо сіб мо на хів
ви ро щу ва ти роз са ду: ря ди бо чок з
гру н том, в яких зе ле ніє май бу т ній
вро жай, та під ві ше ні від ра, з дна
яких по ви тя га ли ся крізь зроб ле ні
отво ри сте б ла спра в ж ніх по мі -
дорів.

А да лі Че л тер� Ко ба – мо на с тир з
за ти ш ною, хоч і су ціль но ка м’я -
ною, це р к вою; про зо рою ку па ль -
нею, га р ни ми кві та ми та щи ри ми
мо на ха ми.

Не на си т ні на вра жен ня, ми ви рі -
ши ли не за ве р шу ва ти на цьо му
день, а зу стрі ли за хід со н ця на ви -
со ко му ми сі Ку ле� Бу рун на ба ш ті,
що за ли ши лась від да в ньої Сюй -
рен сь кої фо р те ці.

Вра н ці з но ви ми си ла ми ру ши ли
до най ве ли ч ні шо го кру то схи ло го
пла то Ма н гуп, яке фо р мою на ма пі
на га дує до ло ню з па ль ця ми. 

До ро гою на тра пи ли на спра в ж -
ніх во лів на па со ви щі, ве ли че з ні
ро ги яких ля ка ли і вод но час ви кли -
ка ли ці ка вість, при тя гу ю чи по гля -
ди на ших фо то об’є к ти вів.

Се ред ба р ви с то го рі з но ко льо -
ро во го ото чен ня де рев, під йом
зда ва в ся ка з ко вим. Ді с та в шись
мо на с ти ря, ми по ба чи ли да ле ке
мо ре, яке вкри ло ся на пів про зо -
рою ко в д рою з ни зе нь ких бі лих
хма рок.

Не вдо в зі ми бу ли на са мо му

пла то, де за ли ш ки стін, ре ш т ки
най бі ль шої ко лись в Кри му ба зи лі -
ки та чи с лен ні гро ти на га ду ва ли
про бу р х ли ве жит тя да в ньо го мі с та
Ма н гуп� Ка ле – в ми ну ло му сто ли ці
гот сь ко� гре ць ко го кня зів с т ва Фе о -
до ро.

Та ко го ча рі в но го за хо ду со н ця,
як у той ве чір на Ма н гу пі, я ще ні ко -
ли не ба чи ла. Але там, по се ред за -
хо п лю ю чих кра є ви дів з ви дом на
фа к ту р ні хма ри, під сві че ні че р во -
ним сяй вом зни ка ю чо го со н ця,
лег ко знай ти ща с тя. Тим па че, в
ком па нії та ких бли зь ких то бі лю -
дей.

Ма н гуп роз бу див нас, ко ли на
не бі ще ся яв мі сяць, – а ми, го ту ю -
чи сні да нок, очі ку ва ли схо ду со н -
ця. 

Во но ого р ну ло нас у сві т лі обі -
йми і ми, ра ді ю чи мов ді ти, весь
ра нок ла зи ли по ру ї нам ци та де лі,
да в ні ми пе че р ни ми осе ля ми, в
гро тах та кі м на тах, ві к на яких ди -
ви лись в без меж жя об рію, а ме ло -
дія со пі л ки од но го з уча с ни ків ма н -
д рі в ки роз ли ва лась в про с то рі та
на ших ду шах.

При го ди не за кін чу ва лись. Гу р -
том спу с ти лись з Ма н гу пу, щоб
під ня ти ся на су сі д нє пла то на шля -
ху до Ес кі� Ке р мен. 

Ми то блу ка ли лі сом, то роз ди в -
ля лись від бу до ва ну це р к ву, яка не -
мов по че с на ва р та сто їть не по ру -
ш но на краю ве р ши ни, то шу ка ли
за хо ва ні в ске лях мо на с ти рі� ві д -
лю д ни ки (ко т рі ни ні ак ти в но від но -
в лю ють ся). Все бу ло ці ка вим і со -
ня ч ним, адже по го да ра ду ва ла нас
лі т нім на стро єм – тер мо метр на
го дин ни ку по ка зу вав +25єС. 

То ж роз па ле ні під йо мом з рю к -
за ка ми, ми зво ру ш ли во ди ви лись
на мо ре за об рі єм, до яко го зда ва -
лось ру кою ді с та ти мо ж на. Але пе -
че р ні мі с та нас не від пу с ка ли.

Вве че рі ми знай шли чу до ву
уса мі т не ну мі с ци ну на під ви щен -
ні бі ля озе ра з не по вто р ним ви -
дом на да ле ко ся ю чий вно чі Ба х -

чи са рай.
На став остан ній день на шо го пе -

ре бу ван ня в Кри му, а я ні як не мо -

г ла зба г ну ти чи
це ві ч ність охо -
пи ла нас, чи
мить ща с тя на
до в го му жит тє -
во му шля ху.

Весь ра нок ми
при свя ти ли пе -
че р но му мі с ту
Е с  к і �  К е  р  м е н ,
яке збе ре г ло
не злі чен ну кі ль -
кість рі з но ма ні т -
них ске ль них кі -
м на ток, зал, га -
ле рей, хра мів та
це р ков.

Ми за взя то
об ла зи ли все,
що бу ло в си лах,
а вра жен ням і
за хва ту не ви -
ста ча ло на віть
к р и м  с ь  к о  г о
про с то ру.

Оскі ль ки мій
по тяг від хо див
пі з ні ше, ніж їха -
ли мої дру зі, я

ма ла до сить ча су на про гу ля н ку
Ба х чи са ра єм, щоб огля ну ти Хан -

сь кий па лац та Ус пен сь кий
на ске ль ний чо ло ві чий мо на с тир,
прой тись ву ли ч ка ми ста ро го мі с -
та, на зби ра ти ши п ши ни (не має
кра щої, ніж в Кри му), знай ти пло ди
ди в ної ро с ли ни ма к лю ри та по ми -
лу ва ти ся се пі єю урвищ  та спо руд
дре в ньо го Чу фут� Ка ле, під кре с ле -
ну про ме ня ми сі да ю чо го со н ця.

Крим – це за га д ко вий, ба га то -
ма ні т ний і на ди ха ю чий ку то чок
Укра ї ни, ко ж но го ра зу рі з ний, але
зав жди ча рі в ний. Осінь ого р тає
йо го про с тір ка з ко ви ми ба р ва ми,
що ство рює від чут тя кра си, ду хо в -
но с ті, му д рої ме ло дій ної ти ші, яку
під час по до ро жі ін ко ли че м но по -
ру шу ва ли ли ше мо на хи, що не ме -
н ше, ніж ми хо ті ли уса мі т ни тись та
пі зна ти Кра су!  

*Ма т ра с ни ц т во – не пі зна ва ль -
ний та не ак ти в ний спо сіб про ве -
ден ня до звіл ля та від по чи н ку 

Бог да на БРУ Н ЧЕ Н КО, 
пре зи дент клу бу «Скі фи».  

Фото: Ві к тор Іва щи шин,
Ві к тор Де р гун, Бог да на Бру н -

Травень  2010 11

№ 12�14 (1315�1317)

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

Га зе та ту ри с ти ч но го клу бу “Скі фи” КНЕУ

На 83�ому ро ці пі шов з жит тя
ка н ди дат іс то ри ч них на ук, про фе -
сор ка фе д ри по лі то ло гії і со ці о ло гії
Ва силь Сте фа но вич Бі ло ус.

Ва силь Сте фа но вич на ро ди в ся 19
гру д ня 1927 ро ку в се лянській родині
в се лі  Кра с не, Біл го ро д сь кої об ла с ті.

За кін чив вій сь ко во� мор сь ке учи ли -
ще (1953�1956), по тім во єн но� по лі ти -
ч ну ака де мію (1958�1962), ад’ю н к ту -
ру вій сь ко во� по лі ти ч ної ака де мії
(1967�1971). Про хо див слу ж бу у По ві -
т ря них си лах СССР з 1944 по 1984рр.

З 1970 по 1984 пра цю вав на ча ль -
ни ком ка фе д ри Ки їв сь ко го ви що го
ін же не р но го ра діо те х ні ч но го учи -
ли ща. З 1984 по 1995 рік пра цю вав
у КГУ іме ні Т.Г. Ше в че н ка, а з 1995
по 1999 на по са ді про фе со ра ка фе -
д ри по лі то ло гії ін сти ту ту Су хо пу т -
них військ, з 1999 по 2010 рік в Ки -
їв сь ко му На ці о на ль но му уні вер си -
те ті іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

Жит тя весь час ви про бо ву ва ло
йо го на мі ц ність. Бу ду чи зо всім
юним, в 1944 ро ці Ва силь Сте фа -
но вич був при зва ний до ар мії і взяв
участь у вій сь ко вих ді ях про ти мі -
літа ри ст сь кої Япо нії у 1945 ро ці.

Пі с ля вій ни Ва силь Сте па но вич,
про до в жує пе ре бу ва ти у ла вах
зброй них сил. Він слу жив у ді ю чій
ар мії, вчи в ся у вій сь ко вих за кла -
дах, а по тім по сту по во пе ре йшов
на ви кла да ць ку ро бо ту.

З 1984 ро ку Ва силь Сте фа но вич
пра цю вав у Ки є ві. Спо ча т ку ви кла -
дав в Ки їв сь ко му на ці о на ль но му
уні вер си те ті ім. Т.Г. Ше в че н ка, а
зго дом в Ки їв сь ко му на ці о на ль но -
му еко но мі ч но му уні вер си те ті іме -
ні Ва ди ма Ге ть ма на. У на шо му на -
вча ль но му закла ді по спра в ж ньо -
му роз кри в ся та лант про фе со ра
В.С. Бі ло уса як ви кла да ча та вче -
но го. Ва силь Сте фа но вич на вла с -
но му на у ко во� пе да го гі ч но му рі в ні
ви кла дав ку р си по лі то ло гії, со ці о -
ло гії,  Па б лік� Рі лейшнз, си не рге ти -
ки. Як та ла но ви тий вче ний, про фе -
сор Ва силь Сте фа но вич пра цю ю чи
в на шо му уні вер си те ті, од ним з пе -
р ших в Укра ї ні під го ту вав на вча ль -
ний по сі б ник «Си не р ге ти ка та ор -
га ні за ція еко но мі ч ної ді я ль но с ті»,
«Па б лік� Рі лейшнз», «Со ці о ло гія у
схе мах та таб ли цях» то що.

Сві т ла па м’ять про Ва си ля Сте -
фа но ви ча Бі ло уса на зав жди за ли -
шить ся у на ших се р цях.

Ко ле к тив ка фе д ри по лі то ло гії
і со ці о ло гі ї.

Па м’я ті дру га та ко ле ги
ТУГА
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Ша но в ний
Єв ге не Во ло ди ми ро ви чу!

Ра да ве те ра нів і ко ле к -
тив ка фе д ри фі ло со фії
щи ро ві та ють Вас з на го -
ди 60�річ чя!

В цей па м’я т ний день
від зна ча є мо, що зна ч на
ча с ти на Ва шо го жит тя –
по над 37 ро ків –  бу ла по -
в’я за на зі слу ж бою в
Зброй них Си лах і під го то -
в кою офі цер сь ких ка д рів.
За ці ро кі Ви прой ш ли
шлях від ря до во го до
пол ко в ни ка, від ку р са н та
до на ча ль ни ка ка фе д ри
На ці о на ль ной ака де мії
обо ро ни Укра ї ни.

Ве те ра ни уні вер си те ту
до б ре зна ють Вас як офі -
це ра� ви хо ва те ля, ве те -

ра на Зброй них Сил, яко -
го за від да ну слу ж бу на -
го ро дже но ба га ть ма ме -
да ля ми та ін ши ми  на го -
ро да ми.

Те пер, обі йма ю чи по -
са ду до це н та ка фе д ри
фі ло со фії на шо го уні -
вер си те ту,  Ви за ре ко -
ме н ду ва ли се бе як ви со -
ко ква лі фі ко ва ний ви кла -
дач, вмі лий ке рі в ник із
ви со ким від чут тям від -
по ві да ль но с ті на ко ж ній
ді ля н ці ро бо ти.  Пра це -
люб с т во, че с ність, чу т -
кість, до б ро зи ч ли вість
до ко лег і сту де н тів ство -
ри ли Вам ав то ри тет і по -
ва гу ко ле к ти ву ка фе д ри,
в яко му пра цю є те по над
де сять ро ків.

Ба жа є мо Вам, ша но в -

ний Єв ге не Во ло ди ми -
ро ви чу, мі ц но го здо ро -
в’я, по да ль ших ус пі хів у
на у ко во� пе да го гі ч ної ді -
я ль но с ті, оп ти мі з му, ща -
с тя, до в гих і сві т лих ро ків
жит тя.

Юві ля ри бе ре з ня:
АР ТЮ ХО ВА Лю бов Єго рі в на, при би ра ль ни ця го с по -

дар сь ко го від ді лу ко р пу су №1;
БА ЖАЙ Інес са Ми хай лі в на, ста р ший ви кла дач ка фе -

д ри фі зи ч но го ви хо ван ня;
БУ Р ЧЕВ СЬ КИЙ Во ло ди мир Зо си мо вич, до цент ка -

фе д ри об лі ку в кре ди т них і бю дже т них уста но вах та еко -
ном. ана лі зу.

БУ Я ЛО Лі дія Пи ли пі в на, на ча ль ник від ді лу АУГД
ЦА УУ;

ЗА ХА РО ВА Іри на Єв ге ні в на, ста р ший ви кла дач ка фе -
д ри іно зе м них мов ФЕФ;

КИ Р ГИ ЗОВ Оле к сій Оле к са н д ро вич, охо ро нець слу -
ж би охо ро ни;

КО ВАЛЬ Ган на Оле к сі ї в на, ро бі т ник по об слуг. і ре -
мо н ту ко р пу су по пр. Пе ре мо ги, 10;

КО В РИ ГА Ві ра Фе до рі в на, ла бо рант ка фе д ри іно зе -
м них мов ФЕФ;

КО ТОВ Ва силь Іва но вич, сто ляр го с по дар сь ко го від -
ді лу ко р пу су №2;

МОЇСЕ Є Н КО Ана то лій Ле о ні до вич, ін же нер слу ж би
го ло вно го ене р ге ти ка;

МО НЬ КА Оль га Іва ні в на, охо ро нець слу ж би охо ро ни;
НЕ ЧИ ПО РЕ Н КО Оле к сандр Юрі йо вич, до цент ка фе -

д ри пра во во го ре гу лю ван ня еко но мі ки;
ПО КО ЙО ВА Оле на Ма к си мі в на, до цент ка фе д ри ме -

не дж ме н ту ба н ків сь кої ді я ль но с ті;
ПА НА СЮК Бро ни с лав Яко вич, про фе сор ка фе д ри

ма к ро еко но мі ки;
РИ БА Л КО Ва ле н ти на Ми хай лі в на, за ві ду вач ла бо -

ра то рії АУП від ді лу ЦА УУ;
СА ГО ВА Сві т ла на Во ло ди ми рі в на, до цент ка фе д ри

бу х га л тер сь ко го об лі ку;
СГА ДО ВА Ва ле н ти на Ва си лі в на, про фе сор ка фе д ри

пе да го гі ки та пси хо ло гії;
СИ Т НИК Ні на Ва си лі в на, про фе сор ка фе д ри ІСЕ;
СТРІ ЛЬ ЧУК Лю бов Ва си лі в на, до цент ка фе д ри ба н -

ків сь кої спра ви;
ТУ РОВ СЬ КА Ган на Дми т рі в на, ви кла дач ка фе д ри

іно зе м них мов фа ку ль те ту управ лін ня пе р со налом та
ма р ке ти н гу;

ЦВІР КУН Ві к тор Бо ри со вич, охо ро нець слу ж би охо -
ро ни;

ЧЕ КА Н ДІ НА Ва ле н ти на Га в ри лі в на, бі б лі о те кар 1�ої
ка те го рії від ді лу бі б лі о те ки;

ЧЕ РЕ НОК Ва силь Га в ри ло вич, охо ро нець слу ж би
охо ро ни;

ЧЕ ПЕ ЛЕ Н КО ВА Ва ле н ти на Юрі ї в на, ін же нер� еле к т -
ро нік 1 кат. від ді лу ГЦІС фі лії №4;

ЧЕ ПІЖ КО Оле на Ми ко ла ї в на, ін спе к тор від ді лу ОАВ
на вча ль но го центру;

ЯГО Д КА Ана то лій Гри го ро вич, до цент ка фе д ри ма к -
ро еко но мі ки;

ЄМЕЦЬ Во ло ди мир Тро хи мо вич, ста р ший ви кла дач
ка фе д ри фі зи ч но го ви хо ван ня.

Юві ля ри кві т ня:
ГА ЛІ ЦИН Во ло ди мир Ко с тя н ти но вич, за ві ду вач ка -

фе д ри ін фо р ма цій но го ме не дж ме н ту;
ГУ ПА ЛО Юрій Та ра со вич, зав. ла бо ра то рії від ді лу

ТЗНП на вча ль но го центру;
ДЕ МЧИ ШИН Ми хай ло Юрі йо вич, еле к т ро мо н тер

4�го роз ря ду слу ж би го ло вно го ене р ге ти ка;
ЗА БІЖ КО Ма рія Ми хай лі в на, при би ра ль ни ця ко р пу -

су по пр.Пе ре мо ги,10;
КА Н ДИ БАЛЬ СЬ КА Іри на Ві к то рі в на, за в . ка бі не том

ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ;
КЕРБ Ла ри са Пе т рі в на, до цент ка фе д ри управ лін ня

пе р со на лом та еко но мі ки пра ці;
КО ВА ЛЕ Н КО Ві к тор Ми хай ло вич, во дій ГАЗ 2752

«Со боль» від ді лу ав то тра н с по р ту;
КО ВА ЛЕ Н КО Оле на Ми ко ла ї в на, ста р ший ви кла дач

ка фе д ри ме не дж ме н ту;
КРИ ВЕ Н КО Ко с тя н тин Та ра со вич, про фе сор ка фе д -

ри по лі тич ної еко но мії ОЕФ;
КРИ ЛО ВА Ва ле н ти на Га в ри 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;

КРУК Ка те ри на Па на сі в на, ди ре к тор сту д мі с те ч ка;
ЛА ЗА РЄВА Сві т ла на Фе до рі в на, про фе сор ка фе д ри

ін фо р ма цій но го ме не дж ме н ту;
МИ Т НІКО ВА Лю бов Пе т рі в на, при би ра ль ни ця го с по -

дар сь ко го від ді лу ко р пу су №2;
ОВА ДЕ Н КО Пе т ро Дми т ро вич, охо ро нець слу ж би

охо ро ни;
ОТ РО Ш КО Іван Фе до ро вич, охо ро нець слу ж би охо -

ро ни;
По та пе н ко На дія Оле к са н д рі в на, при би ра ль ни ця го -

с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су №1;
Пу с то віт Ган на Во ло ди ми рі в на, до цент ка фе д ри бу -

х га л тер сь ко го об лі ку;
Ру де н ко Ми ко ла Сте па но вич, до цент ка фе д ри по літ -

еко но мії ФУ П таМ;
Са в че н ко Лю бов Іва ні в на, при би ра ль ни ця го с по дар -

сь ко го від ді лу ко р пу су №7;
Си лан тьєв Сер гій Оле к сі йо вич, до цент ка фе д ри ме -

не дж ме н ту;
Тру сов Єв ген Во ло ди ми ро вич, до цент ка фе д ри фі -

ло со фії;
Цу руль Оле к сандр Ан д рі йо вич, до цент ка фе д ри ма -

к ро еко но мі ки;
Че р но бай Ва ле рій Па в ло вич, ро бі т ник ви со кої ква лі -

фі ка ції слу ж би го ло вно го ме ха ні ка;
Ше в че н ко Оль га Гео ргі ї в на, до цент ка фе д ри ба н ків -

сь ких ін ве с ти цій.

Спа р та кі а да
з ат ле ти ч ної

гі м на с ти ки у КНЕУ
У  змаганнях  Спартакіади  КНЕУ  з  атлетичної
гімнастики  взяли участь  всі
факультети  університету. Перед  початком
змагань  відбувся  урочистий  парад,  на  якому
головний  суддя змагань  М.В. Дудко  щиро
привітав  учасників  і  висловив  побажання
успішних стартів!

Юна ки  ви ко ну ва ли  впра ву:  жим  ле жа чи, згі д но  з  пра -
ви ла ми  па у р лі ф ти н гу.

Ді в ча та  зма га лись  у  жи мі  гри фа  шта н ги – 20 кг.  ле жа -
чи  і  у  під йо мі  в  сід   на  «Рим сь кій  ла ві».  Всьо го  у  зма -
ган нях  взя ли  участь  157  спорт сме нів, яких  ак ти в но  під -
три му ва ли  вбо лі ва ль ни ки.

Мі с ця  се ред  фа ку ль те тів  у  зма ган нях  роз по ді ли лись
так:

Ді в ча та:  1 –ОЕФ, 2 – ФЕ АПК,  3 – ФЕФ,  4 – ФУПтаМ,
5 – ФЕ таУ, 6 – ФМЕіМ,  7 – ЮФ, 8 – ФІ СІТ,  9 – КЕФ.

Юна ки:  1 – ФМЕ іМ,  2 – ФЕ АПК,  3 – КЕФ,  4 – ФЕФ,
5 – ОЕФ,  6 – ФІ СІТ,  7 – ФУПтаМ, 8 – ФЕ таУ,  9 – Ю Ф.

Че м пі о ни  та  при зе ри  бу ли  на го ро дже ні  ди п ло ма ми
від по ві д них  сту пе нів.

Ве ли ку  до по мо гу  в  ор га ні за ції  і  про ве де нні  зма гань
на да ли  ви кла да чі  ка фе д ри: В.П. Ба цу нов,  В.А. Ку з не цов,
А. А. Ку з не цо ва,  В.Е. Ко в тун,  О.Р. Ля ше н ко.

М.В. ДУ Д КО,
ста р ший ви кла дач  ка фе д ри фі зи ч но го ви хо ван ня.

ЮВІЛЯРИ

Ша но в ний
Ми ко ло Сте па но вичу!

Ре к то рат, проф ком та Ра -
да ве те ра нів 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 се р де ч но ві тає
Вас, ве те ра на ви щої осві ти,
ве те ра на уні вер си те ту зі

сла в ним юві ле єм. Ра да ве -
те ра нів, ко ле ги по ро бо ті,
сту де н ти та спів ро бі т ни ки
уні вер си те ту зна ють і ці ну -
ють Вас, як ви со ко ква лі фі -
ко ва но го ви кла да ча, до сві д-
че но го пе да го га і на у ко вця,
як лю ди ну, що прой ш ла
зви тя ж ний жит тє вий шлях,
зав жди і в усьо му бу ла і є
взі р цем для мо ло ді.

Про ви со кий рі вень Ва -
ших здо бу т ків кра с но мо в но
сві д чить той факт, що Ви є
ка ва ле ром п’я ти  уря до вих і
проф спі л ко вих на го род всіх
рі в нів.

Пра цю ю чи по над 25 ро ків
Го ло вою про ф со ю з но го ко -
мі те ту уні вер си те ту Ви про -
яв ля є те по стій ну тур бо ту
про ін те ре си та по тре би
про фе сор сь ко� ви к ла да ць -
ко го скла ду та спів ро бі т ни -
ків уні вер си те ту.

Ве те ра ни уні вер си те ту
ці ну ють Вас як дбай ли во го
Го ло ву проф ко му, адже Ви

так ба га то ро би те для по -
кра щен ня жит тя, ро бо ти та
від по чи н ку ве те ра нів уні -
вер си те ту.

Ми зна є мо Вас як спра в -
ж ньо го гро ма дя ни на – па т -
рі о та Укра ї ни, як лю ди ну –
тру ді в ни ка, яка зав жди з
ви со ким сум лін ням ста -
вить ся до сво їх обо в’я з ків.

Ми ша ну є мо Вас як чуй ну
та щи ру лю ди ну, яка пра -
цює в на шо му уні вер си те ті
по над 32 ро ки.

Ба жа є мо Вам, ша но в ний
Ми ко ло Сте па но ви чу, ща с -
тя, мі ц но го здо ро в’я, до б -
ро бу ту і бла го по луч чя Вам
та Ва шій ро ди ні.

З по ва гою
Ре к тор А. Ф . ПА В ЛЕ Н КО,

за сту п ник
го ло ви проф ко му
С.Б.ПО ГО РЄЛОВ,

го ло ва ве те ран сь кої
ор га ні за ції

В.М.МА Р ТИ НЮК.

Го ло ві проф ко му уні вер си те ту
Ми ко лі Сте па но ви чу Ру де н ку�70 !

До це н ту ка фе д ри фі ло со фії,
ка н ди да ту іс то ри ч них на ук

Є.В. ТРУ СО ВУ  – 60
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