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СВЯТО

23 лю то го на род Ук раїни відзна ча -
ти ме День за хис ни ка Вітчиз ни! Це день
вша ну ван ня всіх, хто при чет ний до
цьо го ви со ко го зван ня.

Под ви ги за хис ників Вітчиз ни � це та
ве лич на прав да історії, яка непідвлад на
жод ним змінам у су час но му транс фор -
мо ва но му світі. Це ве ли ка шко ла ви хо -
ван ня мо лоді, яка при свя ти ла се бе
військовій справі. Це взірець дієво го
патріот из му для кож но го свідо мо го

гро ма дя ни на та свідчен ня єдності по -
колінь.

Ци ту ю чи Т. Г. Шев чен ка, "у своїй хаті�
своя си ла, і прав да, і во ля,"� свя тим
обов'яз ком є вша ну ван ня тих, хто за хи -
щає свій дім, бо ро нить свою прав ду � своєю
си лою і во лею.

Тож бо га тирсько го здо ров'я вам, до рогі
наші за хис ни ки, не злам ної волі, надійно го
ро дин но го ти лу, здійснен ня всіх мрій і по -
ба жань. 

Зі  свя  том доблестіЗі  свя  том доблесті
і  патріотизму!і  патріотизму!

Офіційно День усіх за ко ха них існує вже по над 16 століть, але свя та ко хан ня відомі ще з часів древніх язич -
ницьких куль тур. 
На при клад, рим ля ни все ре дині лю то го свят ку ва ли фе с ти валь еро тиз му на честь бо гині ко хан ня Juno Februta.

Слов'яни теж ма ли своє свя то, от тільки свят ку ва ло ся во но не взим ку, а на по чат ку літа. Пов'яза не во но з ле ген дар -
ною історією ко хан ня Пе т ра і Фе в ронії й при свя чу ва ло ся це свя то Ку палі � язич ницько му слов'янсько му бо гу, си ну Пе ру на. 

Од нак язич ниц тво язич ниц твом, але є у свя та кон крет ний "ви ну ва тець" � хри с ти янський свя ще ник Ва лен тин. Ця історія
да тується при близ но 269 ро ком, у той час римською імперією пра вив імпе ра тор Клавдій ІІ.  Римська армія  воювала і по тре -

бу ва ла постійно но вих сил для по ходів. Воєна чаль ник був пе ре ко на ний, що го ло вним во ро гом йо го грандіоз них планів є шлю би,
ад же од ру же ний легіонер знач но мен ше дбає за для сла ви імперії. І за для то го, щоб зміцни ти бой о вий дух своєї армії � імпе ра тор
ви дав на каз, який за бо ро няв легіоне рам од ру жу ва ти ся. Але від цьо го во я ки не пе ре ста ли за ко ху ва ти ся. І на їх ща с тя знай шла ся
лю ди на, ко т ра, не бо я чись імпе ра торсько го гніву, до по ма га ла за ко ха ним. Нею ви я ви в ся свя ще ник на ім'я Ва лен тин із  міста
Тер ни. На пев но, він був справжнім ро ман ти ком, оскільки йо го улюб ле ним за нят тям бу ло при ми рен ня за ко ха них та на пи сан -
ня так зва них  ва лен ти нок, які на про хан ня легіонерів він віршу вав та над си лав ра зом з квіта ми пре крас ним да мам. Яс на річ,
як тільки про це довіда в ся імпе ра тор Клавдій � Ва лен ти на стра ти ли.

Зго дом як хри с ти янський му че ник, який по страж дав за віру, Ва лен тин був ка нонізо ва ний ка то лицькою цер к вою. А в 
496 році римський па па Ге ла си ус про го ло сив 14 лю то го днем Свя то го Ва лен ти на.

З 1969 ро ку в ре зуль таті ре фор ми бо гос лужіння по кро ви тель за ко ха них ра зом з інши ми римськи ми свя ти ми, відо мості
про яких не до стовірні та суперечливі, був вик лю че ний з літургічно го ка лен да ря ка то лицької цер к ви.

Так це бу ло чи якось інак ше, але найімовірніше са ме відтоді по ве ло ся пи са ти в день Свя то го Ва лен ти на за пи с ки �"ва лен -
тин ки". А ще вва жається, що вінчан ня в день Свя то го Ва лен ти на обов'яз ко во ста не за по ру кою вічно го ко хан ня.

Ма со во День усіх за ко ха них відзна чається з ХІІІ століття в Західній Європі, а з 1777 р. � в США.
Тра диція да ру ва ти в цей день по да рун ки, яка міцніла з ро ку в рік, для де ко го ста ла до сить успішним бізне сом. На -

при клад, на по чат ку ми ну ло го століття у аме ри канців бу ло прий ня то над си ла ти своїм на ре че ним мар ци па ни, які
бу ли до волі до ро ги ми.

В Японії тра диція да ру ва ти в цей день со лод ке з'яви лась зав дя ки одній фірмі з ви роб ниц тва шо ко ла ду. Там по ча -
ли свят ку ва ти день Свя то го Ва лен ти на в 30�ті ро ки, і до цих пір шо ко лад за ли шається  найбільш по пу ляр ним по -

да рун ком. Са ме в Японії це свя то на га дує "8 Бе рез ня для чо ловіків", то му що японські чо ловіки от ри му ють більше по -
да рунків, ніж жінки.

У при страс них фран цузів у день Свя то го Ва лен ти на прий ня то да ру ва ти до ро гоцінності, а  в ро ман тичній Данії
за ко хані по си ла ють один од но му за су шені білі квіти. 

В Бри танії не заміжні дівча та 14 лю то го
до схо ду сон ця ма ють ста ти біля
вікна � най пер ший чо ловік, яко -
го во ни по ба чать, згідно з
повір'ям, і є їхнім
су дже ним.
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На по ря док ден ний бу ло ви не се но такі пи тан ня:
1. Звіт про ви ко нан ня Ко лек тив но го до го во ру

універ си те ту за період 2007
2010 рр; 
2. Об го во рен ня про ек ту Ко лек тив но го до го во -

ру універ си те ту на період 2011
2013 ро ки та йо -
го за твер д жен ня (до повідав го ло ва проф ко му 
М. С. Ру ден ко);

3. Об го во рен ня змін та до по внень до Ста ту ту
ДВНЗ "Київський національ ний еко номічний
універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на" (до повідав
рек тор універ си те ту А. Ф. Пав лен ко).

У різному:
1. Про обрання комісії з трудових спорів

університету;
2. Про обрання до складу Вченої ради

університету.
Згідно з по ряд ком ден ним, го ло ва проф ко му

вик ла дачів та співробітників КНЕУ М. С. Ру ден ко
роз по чав свою до повідь з то го, що, не зва жа ю чи
на кри зові яви ща в еко номіці та політич ну не -
стабільність у країні в ціло му, та си ту ація, що
скла ла ся за ос танні ро ки в на шо му універ си теті,
ха рак те ри зується по вною про ти лежністю.
Кількісний і якісний роз виток ВНЗ, зро с тан ня йо -
го ав то ри те ту в дер жаві і за кор до ном, роз ви ток
соціаль но го парт нер ства, на явність у ко лек тиві
ат мо сфе ри твор чо го по шу ку і зла го ди. Ко жен із
трьох років (від 2007 до 2010) зна ме ну вав со бою
впев не ний по ступ впе ред: від впро ва джен ня но -
во го по коління освітньо
про фесійних про грам і
нав чаль них планів (що за без пе чу ють підго тов ку
фахівців на ком пе тентнісних за са дах) до прий -
нят тя цілісної ком плек с ної про гра ми інно -
ваційно го роз вит ку універ си те ту і на дан ня йому
ста ту су са мо в ряд но го (ав то ном но го)
дослідницько го національ но го універ си те ту.

Ко лек тив ний до говір (як фор ма соціаль но го
парт нер ства і вдо с ко на лен ня де мо кра тич них
прин ципів уп равління у ви щих нав чаль них за кла -
дах) є дво с то рон ньою уго дою з соціаль но
еко -
номічних і тру до вих пи тань між адміністрацією
ВНЗ і ко лек ти вом співробітників. Згідно з за ко -
но дав ством Ук раїни, інте ре си ко лек ти ву пред -
став ля ють профспілкові коміте ти. В до го ворі
виз на ча ють ся взаємні обов'яз ки сторін, вста нов -
лю ють ся ло кальні (місцеві) нор ма тивні по ло жен -
ня, що рег ла мен ту ють по ря док най му на ро бо ту,
умо ви та оп ла ту праці, соціаль ний за хист. Ці по -
ло жен ня не су пер ечать чин но му за ко но дав ству,
а до по вню ють йо го за леж но від умов і мож ли во -
с тей, на да ють до дат кові соціальні га рантії, пільги
та ком пен сації за ра ху нок коштів нав чаль но го за -
кла ду. Та ким чи ном у Ко лек тив но му до го ворі
КНЕУ відтво рю ють ся не тільки ос новні пра вові
по ло жен ня про пра цю, які ма ють ви нят ко ве зна -
чен ня для співробітників універ си те ту, а й до дат -
кові, порівня но з чин ним за ко но дав ством, по ло -
жен ня з оп ла ти й умов праці, соціаль но го за хи с -
ту, тоб то га рантії і пільги, що на да ють ся са ме
керівниц твом універ си те ту. Ко лек тив ний до говір
спря мо ва ний на об'єднан ня зу силь та твор че
співробітниц тво сторін і має на меті виз на чен ня
ос нов них на прямів ре гу лю ван ня соціаль но
еко -
номічних і тру до вих відно син.

М. С. Ру ден ко відзна чив, що про тя гом дії Ко -
лек тив но го до го во ру хід йо го ви ко нан ня щорічно
об го во рю ва в ся на засідан нях рек то ра ту і проф -

ко му, на фа куль те тах, ка фе д рах і в інших
підрозділах універ си те ту. Ре зуль та ти ви ко нан ня
висвітлю ва ли на сторінках га зе ти "Еко номіст", 
а та кож у до повідях рек то ра на за галь них збо рах
ко лек ти ву універ си те ту пе ред по чат ком кож но го
нав чаль но го ро ку. Крім то го, підсум ки ви ко нан ня

Ко лек тив но го до го -
во ру 2007
2010 рр.
бу ли об го во рені на
з в і т н о 
 в и  б о р  ч и х
профспілко вих збо -
рах у підрозділах
універ си те ту у ли -
сто паді
грудні 2010
р. З цією метою у
тру дові ко лекти ви
проф ко мом бу ли
н а  п р а в  л е н і
відповідні інфор -
маційні ма теріали.
Врешті
решт на
засідан нях проф ко -
му і рек то ра ту у ве -
ресні 2010 р. бу ло
підби то підсум ки
ви ко нан ня Ко лек -
тив но го до го во ру і

засвідче но, що є всі підста ви вва жати йо го ви ко на -
ним. У центрі ува ги Ко лек тив но го до го во ру бу ли
пи тан ня оп ла ти і сти му лю ван ня праці, пи тан ня
тру до вих відно син, поліпшен ня умов та охо ро ни
праці. 

Що до умов про оп ла ту і сти му лю ван ня праці у
2007
2010 рр. го ло ва проф ко му на го ло сив, що
за цей період у на шо му ко лек тиві не бу ло за три -
мок вип ла ти за робітної пла ти. У вста нов лені
терміни здійсню ва ли ся всі соціальні вип ла ти:
премії, відпускні, лікар няні. На пер ший по гляд
нічо го над зви чай но го тут не має. Але як що при га -
да ти, що до цьо го ча су в країні не по до ла но та ке
га неб не яви ще, як по точ на за бор го ваність із за -
робітної пла ти, що на сьо годні ся гає по над 1,5
млрд. грн. (на жаль, бюд жет на сфе ра, в то му
числі й освіта, не є ви нят ком), то си ту ація, що
скла лась у на шо му універ си теті з вип ла тою за -
робітної пла ти, має  бу ти оціне на відповідним чи -
ном. Окрім цьо го, ви ко ри с то ву ва лись ок ремі
преміюван ня за ви ко нан ня особ ли вих до ру чень,
вип ла ти до ювілей них дат ок ре мим працівни кам,
до по мо га пенсіоне рам то що. Що ро ку, згідно з
Ко лек тив ним до го во ром, на да ва лась ма теріаль -
на до по мо га у зв'яз ку з різни ми сімей ни ми об -
ста ви на ми. Най важ ливішим по каз ни ком є те, що
в такій до по мозі ніко му не бу ло відмов ле но. 

Ми ко ла Сте па но вич ак цен ту вав ува гу на то му,
що са ме Ко лек тив ний до говір ре гу лю вав 75 %
зве де но го ко ш то ри су ви т рат на за робітну пла ту і
виз на чав інші на пря ми ви т ра чан ня коштів, що
яс кра во свідчить про соціаль ний ха рак тер ви ко -
ри с тан ня коштів універ си те ту. 

У 2009 р. до діючо го Ко лек тив но го до го во ру
бу ло вне се но зміни, що сто су ва ли ся вдо с ко на -
лен ня По ло жен ня про сти му лю ван ня праці, вста -
нов лен ня над ба вок і до плат у На уко во
дослідно -
му інсти туті еко номічно го роз вит ку, а та кож умов
оп ла ти при ви данні нав чаль ної та на уко во
ме то -
дич ної літе ра ту ри, що по зи тив но впли ну ло на ре -
зуль та ти ро бо ти інсти ту ту й універ си те ту
загалом.

Та кож М. С. Ру ден ко ко рот ко зу пи ни в ся на
тру до вих відно си нах, оскільки в Ко лек тив но му
до го ворі їм бу ло приділе но особ ли ву ува гу. Він
відзна чив, що при прий омі на ро бо ту, а та кож
звільнені працівників відповідні служ би в універ -
си теті стро го до три му ва ли ся чин но го за ко но -
дав ства Ук раїни. З проф ко мом уз го джу ва ли ся
всі на ка зи, за яки ми вво ди лись у дію нові нор ма -
тивні до ку менти з пи тань тру до вих відно син,
роз поділу навчаль но го на ван та жен ня, зміни пра -
вил внутрішньо го роз по ряд ку. Все це засвідчує,
що Ко лек тив ний до говір у цьо му ас пекті бу ло ви -
ко на но, що спри я ло ство рен ню діло вої ат мо сфе -
ри, співпраці, нор маль них ви роб ни чих відно син.
По ка зо вим є те, що до ство ре ної на ми нулій кон -
фе ренції Комісії з тру до вих спорів за 3 ро ки не
надійшло жод ної скар ги на не пра вомірні дії
адміністрації.

У Ко лек тив но му до го ворі пе ред ба ча ло ся
здійснен ня за ходів з поліпшен ня умов праці вик -
ла дачів та співробітників. У цьо му на прямі за 
3 ро ки бу ло зроб ле но не ма ло:

� Ве ли кий об сяг робіт бу ло ви ко на но за ос -
танні ро ки з онов лен ня ау ди тор но го фон ду,
особ ли во лекційних ау ди торій. За раз три ває ос -
на щен ня лекційних ау ди торій стаціонар ни ми су -

час ни ми муль ти медійни ми за со ба ми су п ро во ду
нав чан ня. Для цьо го в універ си теті ство ре но
спеціаль ну гру пу, за куп ле но но ву техніку, у то му
числі но ут бу ки і муль ти медійні про ек то ри. Ни ми
вже об лад на но 6 ау ди торій. Окрім то го, сфор мо -
ва но 25 пе ре нос них ком плектів. 

� За куп ле но об лад нан ня для 75 ро бо чих місць
вик ла дачів, на не обхідність яких не од но ра зо во
вка зу ва ло ся на збо рах тру до во го ко лек ти ву. Це
дасть мож ливість за сто со ву ва ти весь ар се нал
технічних за собів нав чан ня.

� Об лад нан ня ба га ть ох ка федр зміни ло ся як у
кількісно му, так і в якісно му плані. Всі во ни за -
без пе чені комп'ютер ною технікою, не обхідни ми
ме то дич ни ми ви дан ня ми, комп'ютер ни ми про -
гра ма ми, ви хо дом в Інтер нет.

� Три но во с т во рені ка фе д ри (євро пейської
інте г рації, міжна род но го обліку і ау ди ту, фінан -
со вих ринків) за без пе чу ють ся но ви ми меб ля ми
та комп'ютер ною технікою.

� За вер шені ре кон струкція ба сей ну і
будівниц тво ка фе
їдальні у нав чаль но му кор пусі
№ 7.

� Ство ре но му зей історії універ си те ту.
� Про ве де на ре кон струкція са на -

торію
профілак торію, відре мон то ва но  служ бові,
про це дурні й підсобні приміщен ня, ство ре но но -
вий во доліку валь ний кабінет. 

Вже цей ко рот кий пе релік то го, що зроб ле но,
засвідчує, що зо бов'язан ня адміністрації з
поліпшен ня умов праці, які бу ли відо бра жені в
Ко лек тив но му до го ворі, ви ко на но.

Ко лек тив ний до говір пе ред ба чав та кож ство -
рен ня умов для за без пе чен ня техніки без пе ки,
ви роб ни чої санітарії, здо ро вих умов праці, не -
обхідних для ефек тив но го ви ко нан ня працівни -
ка ми своїх обов'язків. 

Відповідно до Ко лек тив но го до го во ру
адміністрація універ си те ту приділя ла ува гу ліку -
ван ню та оз до ров лен ню вик ла дачів та
співробітників. 

Ми ко ла Сте па но вич Ру ден ко за ува жив, що у
2007
2010 рр. рек то рат і проф ком на да ва ли ко -
ш ти на част ко ву оп ла ту ме дич них по слуг і прид -
бан ня ліків у зв'яз ку з тяж ки ми за хво рю ван ня ми,
а та кож на до по мо гу у зв'яз ку з важ ким ма -
теріаль ним ста но ви щем у сім'ї. Ці вип ла ти відбу -
ва ли ся відповідно до "По ло жен ня", що є до дат -
ком до Ко лек тив но го до го во ру. Ще раз хо чу
підкрес ли ти, що си ту ація до цьо го ча су скла да -
ла ся та ким чи ном, що жод но му за яв ни кові про
ма теріаль ну до по мо гу з на зва них при чин ні з бо -
ку рек то ра ту, ні з бо ку проф ко му не бу ло відмов -
ле но.

Що сто сується по треб у путівках, то всі ці ро ки,
за відповідни ми за яв ка ми, проф ком повністю їх
за до воль нив.

Го ло ва проф ко му та кож звер нув за галь ну ува -
гу на те, що у Ко лек тив но му до го ворі бу ло
виріше но ак ту альні для тру до во го ко лек ти ву
універ си те ту соціаль но
по бу тові пи тан ня. Се ред
ба га ть ох пи тань з цьо го на пря му най важ ливішим
мож на на зва ти жит ло ву проб ле му. Про тя гом ли -
ше ос танніх кількох років вик ла дацький ко лек тив
універ си те ту по по вни ли ба га то мо ло дих вик ла -
дачів. На сьо годні у кон т роль но му спи с ку вже за -
зна че но по над 200 осіб, і про цес вклю чен ня до
кон т роль но го спи с ку три ває.

Що зроб ле но за 3 ро ки і які пер спек ти ви
вирішен ня цієї проб ле ми? 

Перш за все, зав дя ки відповідним рішен ням
рек то ра ту, для мо ло дих вик ла дачів на да но місця
в гур то жит ках. Са ме зав дя ки цьо му во ни змог ли
от ри ма ти про пи с ку, ста ти на чер гу в рай онній
Дер жадміністрації і бу ли вклю чені до кон т роль -
но го спи с ку. Кар ди наль не вирішен ня жит ло вої
проб ле ми, що бу ло пе ред ба че но Ко лек тив ним
до го во ром, ґрун ту ва лось на от ри манні універ си -
те том двох діля нок під будівниц тво і, відповідно,
будівниц тві двох бу динків. На сьо годні си ту ація
виг ля дає та ким чи ном.

На одній ділянці (за ад ре сою: вул. Дег -
тярівська, 28) уже роз роб ле но і за твер д же но
жит ло вий про ект. Але, на жаль, у су час них рин -
ко вих умо вах, як відо мо, та ке будівниц тво мо же
відбу ва ти ся тільки за власні ко ш ти співробітників
універ си те ту. Зустріч із за бу дов ни ком роз ча ру -
ва ла на ших співробітників, оскільки вартість жит -
ла ви я ви ла ся за ви со кою. Май же всі на пи са ли
за яви, що не мо жуть на та ких умо вах взя ти
участь у фінан су ванні будівниц тва. На разі
адміністрація універ си те ту шу кає інші варіан ти. 

Що сто сується дру гої ділян ки, то на сьо годні
за ко но дав чо оформ ле но її закріплен ня за
універ си те том. За вер шується ро бо та над про ек -

том бу дин ку. Оче вид но, що ли ше ре алізація цих
двох про ектів будівниц тва жит ло вих бу динків до -
зво лить най ближ чи ми ро ка ми зня ти го с т ро ту
жит ло вої проб ле ми універ си те ту. Но ве керівниц -
тво Київської адміністрації дає надію що до
вирішен ня цієї проб ле ми, оскільки обіцяє
приділи ти особ ли ву ува гу будівниц тву жит ла для
освітян. 

М. С. Ру ден ко зу пи ни в ся ще на одній важ ливій
проб лемі, яка сто сується і хви лює кож но го з нас,
до то го ж, щод ня, 
  це гро мадське хар чу ван ня.

Слід відзна чи ти, що у по пе редні ро ки в КНЕУ
вже ство ре но си с те му гро мадсько го хар чу ван ня,
до скла ду якої вхо дять дво по вер хо вий ком плекс,
6 їда лень, 8 бу фетів 
 це  об’єднан ня  мо же за до -
воль ни ти по тре би сту дентів і вик ла дачів, та й
усьо го ко лек ти ву універ си те ту.

В Ко лек тив но му до го ворі бу ло по став ле но
певні зав дан ня що до вдо с ко на лень у цій си с темі.

Вся  інфра с т рук ту ра гро мадсько го хар чу ван ня
універ си те ту, згідно з Ко лек тив ним до го во ром,
без ко ш тов но ак тив но ви ко ри с то ву ва ла ся на ши -
ми працівни ка ми для про ве ден ня ве чорів відпо -
чин ку, ювілей них дат, сімей них свят та ін. 

Відповідно до ви мог Ко лек тив но го до го во ру, в
універ си теті ство ре но всі умо ви для ак тив но го
здо ро во го жит тя, участі співробітників універ си -
те ту у ро боті спор тив них секцій, гру пах здо ров'я
та ін. Ре алізація відповідних по ло жень Ко лек тив -
но го до го во ру знай шла своє втілен ня у про ве -
денні щорічних універсіад, у яких ак тив ну участь
взя ло до 500 вик ла дачів і співробітників універ -
си те ту. Спор тивні ко ман ди, з вик ла дачів і
співробітників, бра ли участь у зма ган нях на
першість рай о ну і міста 
 у ба га ть ох з них ви бо -
рю ва ли при зові місця. Рек то ра том і проф ко мом,
згідно з Ко лек тив ним до го во ром, виділя ли ся не -
обхідні ко ш ти як для ор ганізації зма гань, так і для
відзна чен ня пе ре можців. 

Так, на при клад, у ве ресні 2010 ро ку (як і у по -
пе редні ро ки) бу ло про ве де но спор тив ний вечір,
при свя че ний підбиттю підсумків спар такіади
КНЕУ і міських зма гань. На цьому святі ак тив ним
учас ни кам універсіади, а та кож фа куль те там, що
ви бо ро ли при зові місця, бу ло вру че но куб ки,
гра мо ти, гро шові премії, пам'ятні по да рун ки. За
пер ше місце, яке зай няв фінан со во
еко номічний
фа куль тет, проф ком виділив премію 
 1900 грн.,
за дру ге місце, яке посів фа куль тет аг рар но
про -
мис ло во го ком плек су, проф ком виділив 1800
грн., за третє місце, яке зай няв фа куль тет еко -
номіки та уп равління, проф ком виділив премію 

1300 грн. Крім то го, бу ло премійо ва но вик ла -
дачів, які відповіда ли за роз ви ток фізкуль тур -
но
ма со вої ро бо ти на фа куль те тах на за галь ну
су му 2550 грн. У Ко лек тив но му до го ворі бу ло пе -
ред ба че но умо ви, для куль тур но го і ес те тич но го
ви хо ван ня та роз вит ку членів тру до во го ко лек ти -
ву. Про тя гом 3 років бу ло про ве де но ба га то ве -
чорів відпо чин ку, різно манітних кон курсів, свят -
ку вань "Дня фа куль те ту", ви с та вок, ек с курсійних
поїздок, зустрічей із ком по зи то ра ми, по ета ми,
ви дат ни ми людь ми. Ве ли ку до по мо гу проф ко му і
проф бю ро фа куль тетів у про ве дені цієї ро бо ти
на да вав Центр куль ту ри і ми с тецтв. 

Рек то рат і проф ком спри я ли та кож ор -
ганізації краєзнав чих ту ри с тич них поїздок ко -
лек тивів струк тур них підрозділів, виділя ю чи для
цьо го не обхідні ко ш ти і транс портні за со би. Та -
ким чи ном, як що ха рак те ри зу ва ти ви ко нан ня
Ко лек тив но го до го во ру за 2007
2010 рр. в ціло -
му, то  фак ти свідчать, що, не зва жа ю чи на
фінан сові труд нощі, які ви ник ли за ос танні ро ки,
він ви ко ну ва в ся успішно. Це ста ло мож ли вим
зав дя ки постійній тур боті і кон т ро лю з бо ку
адміністрації універ си те ту всіх про рек торів, де -
канів, керівників служб і осо би с то рек то ра 
Пав лен ка Ана толія Фе до ро ви ча.

У підсум ку М. С. Ру ден ко вніс про по зицію
прий ня ти відповідне рішен ня з цьо го пи тан ня, а
са ме, вва жа ти Ко лек тив ний до говір Київсько го
національ но го економічного універ си те ту імені
Ва ди ма Ге ть ма на за 2007
2010 рр. ви ко на ним.

Де ле га ти кон фе ренції од но го ло сно підтри ма -
ли про по зицію го ло ви проф ко му. 

Після чо го, згідно з по ряд ком ден ним,  Ми ко ла
Сте па но вич  пе рей шов до роз г ля ду дру го го пи -
тан ня по ряд ку ден но го 
 прий нят тя Ко лек тив -
но го до го во ру на 2011�2013 рр.

Він відзна чив, що всі рег ла ментні нор ми з
підго тов ки тек с ту Ко лек тив но го до го во ру ви ко -
на но. 

Особ ливістю ро бо ти над про ек том да но го Ко -
лек тив но го до го во ру бу ло те, що про по зиції ка -
федр бу ло си с те ма ти зо ва но й після об го во рен -
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ренція тру до во го ко лек ти ву Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те ту
імені Ва ди ма Ге ть ма на.
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ня на ра дах фа куль тетів на прав ле но до ро бо чої
комісії універ си те ту.

Кон цепція та зміст но во го Ко лек тив но го до го -
во ру зорієнто вані на:

1. При своєння універ си те тові но во го ста ту су 

са мо в ряд но го (ав то ном но го) дослідницько го
національ но го універ си те ту 
 та прий нят тя про -
гра ми інно ваційно го роз вит ку універ си те ту по -
ста ви ли на по ря док ден ний не обхідність прин ци -
по вих змін в ор ганізації, перш за все, нав чаль ної
і на уко вої ро бо ти. А та кож по ста ви ли нові ак цен -
ти у ство ренні но вих тех но логій сти му лю ван ня
науко во
пе да гогічно го пер со на лу, що і знай шло
своє відо бра жен ня у ІІ і ІІІ розділах но во го Ко лек -
тив но го до го во ру.

2. Ви ко нан ня рішень по пе ред ньої кон фе ренції
тру до во го ко лек ти ву, го ло вни ми спеціаліста ми
універ си те ту при уз го дженні з проф ко мом роз -
роб ле но По ло жен ня про кон т ракт ну фор му тру -
до во го до го во ру. Кон т ракт вклю чає кон кретні
зав дан ня, що витіка ють з по са до вих обов'язків
вик ла да ча, які він по ви нен ви ко на ти у до говірно -
му періоді. Но вий Ко лек тив ний до говір пе ред ба -

чає, що на уко во
пе да гогічні працівни ки вже 
з 1
го січня бу дуть пра цю ва ти на умо вах кон т рак -
ту.   Вве ден ня та кої прин ци по во но вої  до говірної
фор ми тру до вих відно син до зво лить унор му ва ти
і за без пе чи ти на леж ну ор ганізацію ма теріаль но -
го та мо раль но го за охо чен ня всіх ка те горій
працівників універ си те ту, за без пе чи ти індивіду -
аль ний підхід до кож но го, роз кри ти індивіду альні
мож ли вості і здібності кож но го працівни ка та
сти му лю ва ти їхню ре алізацію.

3. Збе ре жен ня по пе редніх на пра цю вань та
по даль ший роз ви ток тих за сад, що ство рю ють
мож ли вості по си ли ти за хист інте ресів членів
тру до во го ко лек ти ву КНЕУ. 

Го ло ва проф ко му ак цен ту вав ува гу на до дат -
ках до но во го Ко лек тив но го до го во ру. До них
вклю че но ос новні по ло жен ня, що унор мо ву ють
вирішен ня в універ си теті не тільки пи тань оп ла ти
та сти му лю ван ня праці, вста нов лен ня над ба вок і
до плат, а й ви хо ду на уко вих і на уко во
пе да -
гогічних працівників на пенсію, на дан ня ма -
теріаль ної до по мо ги, умо ви оп ла ти при ви данні
нав чаль ної та на уко во
ме то дич ної літе ра ту ри,
оп ла ти праці у На уко во
дослідно му інсти туті еко -
номічно го роз вит ку, а та кож по ря док ком пен -
сацій, на дан ня до по мо ги і пільг у разі погіршен ня
здо ров'я або ро бо ти в особ ли вих умо вах. 

У но во му Ко лек тив но му до го ворі пе ред ба че но
за хо ди що до за без пе чен ня умов для оз до ров -
лен ня та ліку ван ня співробітників універ си те ту.
Га ран тується виділен ня коштів на прид бан ня са -
на тор но
ку рорт них путівок і путівок на ба зи
відпо чин ку та на дан ня їх на пільго вих умо вах не
тільки для співробітників, але і для членів їхніх
сімей. Особ ли вий ак цент у но во му Ко лек тив но му
до го ворі ста вить ся на по вно му ви ко ри с танні
ство ре них умов для куль тур но
ми с тецько го роз -
вит ку та відпо чин ку членів ко лек ти ву КНЕУ. 

Про ект Ко лек тив но го до го во ру пе ред ба чає
та кож спри ян ня по даль шо му роз вит кові фізич -
но го ви хо ван ня та підви щен ню фізич ної куль ту ри
співробітників та членів їхніх сімей, ви ко ри с то ву -
ю чи для цьо го всі мож ли вості фізкуль тур -
но
спор тив но го ком плек су універ си те ту.

Та ким чи ном ро бо чою комісією роз роб ле но
про ект змістов но го і ре аль но го Ко лек тив но го
до го во ру на но вий термін (2011
2013 рр.), який
пе ред ба чає шля хи вирішен ня ак ту аль них для
тру до во го ко лек ти ву зав дань. 

Го ло ва проф ко му вніс про по зицію роз роб ле -
ний ро бо чою комісією про ект Ко лек тив но го до -
го во ру Київсько го національ но го еко номічно го
універ си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на на
2011
2013 рр. за твер ди ти.

Де ле га ти кон фе ренції од но го ло сно підтри ма -
ли про по зицію. 

Після цього з інформацією про зміни та до -
повнен ня до Ста ту ту ДВНЗ "Київський
національ ний еко номічний універ си тет імені
Ва ди ма Ге ть ма на", а та кож про зміни у житті
ВНЗ ви с ту пив рек тор універ си те ту Ана толій
Фе до ро вич Пав лен ко.

"Ша новні ко ле ги, я роз поч ну свій ви с туп із на -
род ної му д рості: «Як що те бе по чи на ють хва ли ти,

от же, потрібно по чи на ти пра цю ва ти». Київський
національ ний еко номічний універ си тет за раз
хва лять усі. Він на вер шині сла ви. Ми маємо ста -
тус дослідницько го. Зай маємо при зові місця в
дер жав них рей тин гах. Най ви щий рівень до ся гну -
то, але до зво лю собі по вто ри тись, ко ли по чи на -
ють хва ли ти, потрібно по чи на ти пра цю ва ти. Це
на род на мудрість, яка зав жди бу ла ак ту аль ною.
Дя кую тру до во му ко лек ти ву, який вивів універ -
си тет на та кий ви со кий рівень. Жит тя стрімко
йде впе ред. Ста тус, який нам на да ли (са мо в ряд -
но го дослідницько го універ си те ту), 
 це най ви -
щий ста тус ви що го нав чаль но го за кла ду в нашій
дер жаві. Ми увійшли до світо вої еліти універ си -
тетів. У світі не ба га то дослідницьких ВНЗ. У
Європі, на при клад, близь ко 70
80 універ си тетів,
у США більше. Перш за все, ми по винні усвідо -
ми ти, що та ке дослідницький універ си тет. Хо чу
на га да ти, що, згідно з по ста но вою уря ду,
діяльність дослідницько го універ си те ту пе -
ревіряється щорічно. То му необхідно в діяль -
ності, у нор ма тив них до ку мен тах, в на уко во
ме -
то дичній до ку мен тації, у ста тут них до ку мен тах 

скрізь пе ред ба чи ти підтри мку  і роз виток нав -
чаль ного за кладу. На це на прав лені і зміни в Ста -
туті, на це на прав ле но Ко лек тив ний до говір, на
це на прав лені ро бо та вче них рад фа куль тетів,
ро бо та ка федр і всіх струк тур них підрозділів
універ си те ту. Я про шу про це не за бу ва ти і взя ти
за ос но ву для ефективної роботи. 

Що сто сується Ста ту ту універ си те ту, то він як -
раз це й пе ред ба чає. До нього вне сені всі
позиції, що базуються: а) на чин ному за ко но дав -
стві про ви щу освіту; б) на за ко но дав стві, яке ще
бу де прий ня то. Я знаю зміст но во го За ко ну "Про
ви щу освіту". Ми ра зом із про рек то ром з
науково
педагогічної роботи Ана толієм Ми хай -
ло ви чем Ко ло том ба га то пра цю ва ли над цим
документом, роз ро би ли розділ фінан со во
го с -
по дарської діяль ності ви щих нав чаль них за -
кладів. Це більш про гре сив ний, ди намічний за -
кон. Він відкри ває нові мож ли вості, навіть у
фінан совій сфері. В ньому на пи са но, що ко ш ти
навчального закладу та ко го ви со ко го рівня, як
КНЕУ, над хо дять у  роз по ря джен ня університету
й, згідно з Законом, ми мо же мо ни ми роз по ря -
джа ти ся. Тоді, мож ли во, збудеться на ше ве ли -
чез не ба жан ня все та ки збу ду ва ти бу дин ки на
відве де них ділян ках. Ро бо та з цьо го пи тан ня
про ве де на, не по бо юсь цьо го сло ва, ти танічна.
Це пи тан ня відпрацьо ва но навіть на рівні Кабіне -
ту Міністрів Ук раїни. Але ви я ви ло ся, що навіть у

си ту ації, ко ли  30% спла чує дер жа ва, а 70% 

інве с то ри, до ся гну ти успіху не вда ло ся. Зараз
ми працюємо з новою владою, і маємо велике
сподівання на допомогу. 

Інший бік діяль ності. До Ста ту ту вне се но всі
зміни, які пе ред ба че но чин ним за ко но дав ством
що до сту дентсько го са мо в ря ду ван ня. У світо вих
універ си те тах ви со ко го рівня сту дентське са мо -
в ря ду ван ня 
 пра ва сту дентів 
 сто ять над зви -
чай но ви со ко. Сту ден ти бе руть участь у всіх про -
це сах, які відбу ва ють ся в універ си теті, у сту -
дентських ор ганізаціях різно го рівня, у міжна -
род них ор ганізаціях, аж до Ра ди Євро пи. Тоб то
ми по винні ди ви ти ся інши ми очи ма на на ших
сту дентів. Це рівно п равні учас ни ки нав чаль но го
про це су. Я узагальнюю, але як що кон кре ти зу ва -
ти, то у нас, на при клад, вве де но в дію елек трон -
ний жур нал обліку по точ ної успішності сту дентів.
Та кої но вації не має жо ден ви щий нав чаль ний за -
клад  в Ук раїні. До неї потрібно йти ду же дов го.
За досвідом до нас приїздять колеги, які та кож
хо чуть за про ва ди ти та ку но вацію, але це ціла си -
с те ма, над якою потрібно пра цю ва ти ро ка ми. Це
і  пла ни са мостійної ро бо ти, і си с те ма оціню ван -
ня, це і психологія по ведінки вик ла дачів. Над зви -
чай но скла д на си с те ма, во на унікаль на та
індивіду аль на для кож но го універ си те ту. Ми у цій
си с темі пра цюємо на се ред ньо му рівні. Ба ли ви -
с тав ля ють ся на роз суд вик ла да ча. Де які з вик ла -
дачів став лять ба ли, на при клад, 0,25; 0,75; 1,25.
Вик ла дачі та ким чи ном "ку ра жать ся" над сту ден -
та ми. Мо ва не про всіх вик ла дачів, а про окремі
випадки. 

Сту ден ти са мо в ряд но го (ав то ном но го) універ -
си те ту 
 це сту ден ти універ си те ту світо во го

рівня. То му до Ста ту ту вне се но значні до по внен -
ня, які ви хо дять із чин но го за ко но дав ства що до
сту дентсько го са мо в ря ду ван ня. Зваж те на це.

Кон т ракт на си с те ма. В усь о му світі вик ла да ча
оформ лю ють на ро бо ту за кон т рак том. Як йо го
при зна ча ють на по са ду 
 це інша річ. У нас діє
кон курсна ос нова. Об ра ли вик ла да ча і на цьо му
все закінчи ло ся, він ро бить усе, що хо че, і по во -
дить се бе, як хо че. А в кон т ракті, ке ру ю чись чин -
ним за ко но дав ством, чітко про пи са на по ведінка
вик ла да ча під час ро бо ти, йо го права і обов'яз ки.
Я уваж но вив чив проект контракту. Не бу ду по -
вто рю ва ти ся. Є дві позиції: пра ва і обов'яз ки.
Звер та юсь до на ших ша нов них вик ла дачів (особ -
ли во мо ло дих, старші за віком вик ла дачі вже ма -
ють знач ний досвід вик ла дан ня, ста ру вик ла -
дацьку шко лу, стаж), ос таннім ча сом ба жає бу ти
кра щим ставлення вик ла да ча до своїх служ бо вих
обов‘язків, а особ ли во  ставлення до сту ден та. Я
з усією по ва гою звер та юсь до мо ло дих колег.
Перш за все, ви хо робрі лю ди, ад же виріши ли
ста ти вик ла да ча ми. Це не так про сто. Ваше
рішення ста ти вик ла да ча ми, як що бу ти відвер ти -
ми, в умо вах низь кої за робітної пла ти, це май же
под ви г. Але як що вже об ра ли не лег кий вик ла да -
цький хліб, то, як ка жуть, "взя в ся за гуж, то не го -
во ри, що не дуж". Да вай те до цьо го ста ви ти ся
відповідаль но.  До речі, 70% сту дентів ми прий -
маємо за кон т рак том. Во ни скла да ють уго ду,
кон т ракт з універ си те том. А вик ла дач 
 вільна
лю ди на. Да вай те з цією умов ною во лею закінчу -
ва ти. Кон т ракт дис циплінує вик ла да ча, ро бить
йо го більш відповідаль ним, більш дис ципліно ва -
ним у на вчальній та на уко во
ме то дичній роботі.
Ми не нав'язуємо вик ла да чеві, як йо му нав ча ти
сту дентів. Це вик ла дач має ро би ти сам. Про це
го во рить чин не за ко но дав ство. Вик ла дач са -
мостійно  ви би рає на уко во
ме то дичні прий о ми.
Ми ста ви мо рам кові умо ви. Як що, на при клад, на
по точ но му оціню ванні сту дент має на бра ти 50
балів, то йо му потрібно на да ти мож ливість їх на -
бра ти. Скажіть відвер то, всім на да на та ка мож -
ливість? Да ле ко не всім. Я про сто не хотів де -
мон стру ва ти ос танніх підсумків вве ден ня елек -
трон них жур налів. Да вай те впо ряд ко ву ва ти ро -
бо ту. Зва жте на те, що пе ред на ми в ау ди торіях
си дять ро зумні молоді люди 
  наші сту ден ти. Як
во ни нас ціну ють, ви не знаєте, а я знаю. 

Сто сов но Ко лек тив но го до го во ру та кон т рак -
ту. Всі ці до ку мен ти на прав лені на нор малізацію
ро бо ти тру до во го ко лек ти ву. Ще раз підкрес -
люю,  мова не йде про по га ну ро бо ту ко лек ти ву 


він пра цює  ефек тив но. Як би це бу ло не так, ми б
не до сяг ли то го, що маємо за раз. Але са ме за -
раз на став той час, ко ли потрібно в ро бо ту
деканату, ка фе д ри, вик ла да ча  вне сти інно -
ваційну скла до ву. То му дру га ча с ти на кон т рак ту
як раз пе ред ба чає внесок кож но го чле на на шо го
про фе сорсько
вик ла дацько го ко лек ти ву для
підви щен ня рівня інно ваційності в ро бо ті. Ми
про по нуємо ство рюва ти інно ваційний про дукт:
нові ме то ди, нові нав чальні посібни ки, нові
підруч ни ки, но ву ор ганізацію нав чаль но го про -
це су. У нас ор ганізація нав чаль но го про це су ще
до воєнна. Дві лекції, два семіна ри. Але ж є ще
ди с кусійні, інте рак тивні лекції, кей си, ділові ігри,
проте більшість вик ла дачів не хо че їх ви ко ри с то -
ву ва ти. Чо му? А сту ден ти цьо го ви ма га ють, во ни
зна ють, що в за рубіжних ВНЗ нав чаль ний про цес
по бу до ва ний са ме так. Ми ви ко нуємо 90% ру -
тин ної ро бо ти. Ство рюємо чу дові кей си, а їх не
за про ва джу ють. Відзвіту ва ли, оп ла ти ли, а у нав -
чаль ний про цес не за про ва ди ли. За всім цим
сто ять завіду вачі ка фе д ра ми, ра ди фа куль тетів,
де ка ни. Ша новні ко ле ги, так далі не мож на. До
нас пе ре ста нуть йти сту ден ти. Ми перебуваємо
на гре бені сла ви. Але цю сла ву ми мо же мо ду же
швид ко втра ти ти. Од не, два по коління 
 і все. І
бу де мо ма ти по рожні ау ди торії. От у чо му спра -
ва. Я хо чу щоб ви над цим за мис ли лися. Май -
бутнє універ си те ту, на ших дітей і онуків, та й нас
са мих за ле жить від на шої ро бо ти й інно ваційної
скла до вої, са ме інно ваційна скла до ва 
 ось чим
ми за раз по винні про ник ну ти ся.  Змінюй те по -
сту по во свою ро бо ту. Ви не ду май те, що це ви -
гад ки рек то ра ту. Це веління ча су. 

Ще раз по вер ну ся до то го, з чо го по чав: "Як що

по чи на ють хва ли ти, тре ба, ша новні, по чи на ти
пра цю ва ти". Я хо чу за про по ну ва ти вне сти ще де -
які зміни до Ста ту ту. У нас був Міжна род ний хри -
с ти янський універ си тет 
 філія Міжна род но го
хри с ти янсько го універ си те ту. З освітянської ма -
пи світу цей нав чаль ний за клад зник, йо го не має.
Ми за ли ши ли ся з цим підрозділом один на один.
Що до керівниц тва, то невідо мо, чи є во но вза -
галі. Є влас ник на шо го підрозділу. Після приїзду
яко го ста ло відо мо, що дип лом цьо го універ си -
те ту  втра тив свою ва гу, то му бу ло прий ня то
рішен ня про його за крит тя. Хри с ти янський
універ си тет по сту по во втра тив свої по зиції. Але
для то го, щоб роз по ча ти про цес ви ве ден ня йо го
зі скла ду універ си те ту, потрібно ви ве с ти йо го з
універ си тетсько го Ста ту ту, ад же там за пи са но,
що Київський національ ний еко номічний універ -
си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на як ор ганізація не се
відповідальність за діяльність тієї ор ганізації, яка
за зна че на у Ста туті. На на ра дах прий ня то рішен -
ня ви ве с ти йо го зі скла ду КНЕУ. Перш за все, хо -
чу, щоб ви підтри ма ли про по зицію що до ви ве -
ден ня Міжна род но го хри с ти янсько го універ си -
те ту із скла ду Київсько го національ но го еко -
номічно го універ си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на.
На далі, як що він ре ор ганізується, то йо го зно ву
мож на вве с ти до Ста ту ту КНЕУ. Але на сьо годні
та кої на зви 
 Міжна род ний хри с ти янський
універ си те т (як струк тур ний підрозділ світо вої
ме режі універ си тетів) не існує. Перш за все, за
на звою.

І наприкінці хочу сказати, що ми маємо си ли,
на сна гу, маємо ви дат ний, твор чий ко лек тив. Я
зав жди і скрізь роз повідаю про нього з гордістю.
Такий колектив не часто зустрінеш в нашій дер -
жаві, я ка жу це відвер то, без ви х ва лянь, із спра -
вед ли вою оцінкою того, що маємо. Але все ж ви -
дат но му ко лек ти вові потрібно для більших ви сот
ви хо ди ти на ще більш якісний рівень своєї діяль -
ності. Я щи ро за кли каю вас до цьо го".

За пропозицією ректора зміни та доповнення
до Статуту ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана
затверджено.

За на ступ ним пунк том по ряд ку ден но го
бу ло об ра но Комісію з тру до вих спорів, у яку
від Універ си те ту бу ло вклю че но:

а) від адміністрації:
Бе ре за Андрій Мар ти но вич 
 за ступ ник пер -

шо го про рек то ра, ди рек тор нав чаль но го цен т ру
(го ло ва комісії); Тка чук Те тя на Во ло ди мирівна 

помічник пер шо го про рек то ра, на чаль ник відділу
кадрів; Ов сянніко ва Те тя на Ва силівна 
 на чаль -
ник юри дич но го відділу; Ро га нов Ва лерій Во ло -
ди ми ро вич 
 на чаль ник адміністра ти вно
го с по -
дарсько го відділу; Ва силь ков   Во ло ди мир   Ге -
оргійо вич   
   за ступ ник де ка на фа куль те ту еко -
номіки та уп равління; За го родній   Ігор  Пе т ро вич

  за ступ ник  де ка на  фа куль те ту міжна род ної
еко номіки і ме нед ж мен ту; Мо тя жев Во ло ди мир
Іва но вич 
 за ступ ник де ка на фа куль те ту мар ке -
тин гу; По плюй ко Андрій Ми ко лай о вич 
 за ступ -
ник де ка на обліко во
еко номічно го фа куль те ту.

б) від тру до во го ко лек ти ву:
По горєлов   Сергій   Бо ри со вич   
   за ступ ник

го ло ви   проф ко му універ си те ту (за ступ ник го ло -
ви комісії); Гри нен ко Ана толій Ми хай ло вич 
 член
проф ко му,  про фе сор ка фе д ри уп равління пер -
со на лом; Бре ге да Ана толій Юхи мо вич 
 член
проф ко му, доцент ка фе д ри політо логії і
соціології; На за рен ко Оле на Ар кадіївна 
 го ло ва
проф бю ро юри дич но го фа куль те ту; Зай чен ко
Оль га Ми ко лаївна 
 за ступ ник го ло вно го бух гал -
те ра універ си те ту; Хо да ке вич Сергій Іва но вич 

за ступ ник де ка на, го ло ва проф бю ро кре дит -
но
еко номічно го фа куль те ту; Бар мак Ана толій
Пе т ро вич 
 член проф ко му, на чаль ник технічно го
відділу за без пе чен ня нав чаль но го про це су.

Та кож, відповідно до статті 34 "Про ви щу
освіту", Кон фе ренція тру до во го ко лек ти ву, яка є
ви щим ко легіаль ним ор га ном гро мадсько го са -
мо в ря ду ван ня універ си те ту, оби рає ви бор них
пред став ників до скла ду Вче ної ра ди універ си те -
ту за по дан ням струк тур них підрозділів, у яких
во ни пра цю ють.

Тру до вий ко лек тив підтри мав такі кан ди да ту ри: 
1. Від фа куль те ту міжна род ної еко номіки і ме -

нед ж мен ту: Га лен ко Ок са на Ми ко лаївна, док тор
еко номічних на ук, завіду вач ка фе д ри міжна род -
но го обліку та ау ди ту; Чу жи ков Віктор Іва но вич,
док тор еко номічних на ук, про фе сор, завіду вач
ка фе д ри євро пейської інте г рації.

2. Від кре дит но
еко номічно го фа куль те ту:
Вільчинський Юрій Ми хай ло вич, док тор
філософських на ук, про фе сор, завіду вач ка фе д -
ри філо софії. 

3. Від фінан со во
еко номічно го фа куль те ту: Га -
ман ко ва Оль га Олексіївна, док тор еко номічних
на ук, про фе сор, завіду вач ка фе д ри стра ху ван ня.

4. Від юри дич но го фа куль те ту: Круп чан Олек -
сандр Дми т ро вич, кан ди дат юри дич них на ук, до -
цент, ака демік ПрАН, завіду вач ка фе д ри кон сти -
туційно го та адміністра ти вно го пра ва.

Та кож від про фе со ра
кон суль тан та ка фе д ри
стра ху ван ня С. С. Осад ця надійшла за ява з про -
хан ням про ви ве ден ня йо го зі скла ду Вче ної ра ди
універ си те ту.

Кон фе ренція прой шла ви ва же но, кон струк -
тив но, в ат мо сфері по ро зуміння та на ви со ко му
ор ганізаційно му рівні.

Ма теріал підго ту вав Т. Г. Ки цак, 
спеціаліст з соціаль но�еко номічних 

пи тань 
профспілки вик ла дачів та 

співробітників КНЕУ
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"За сно ва на в 1946 р.
Про гра ма імені Фул брай -
та є най старішою і
найбільш пре стиж ною
Міжна род ною про гра мою
обміну вче ни ми та сту -
ден та ми, що фінан -
сується уря дом Спо лу че -
них Штатів Аме ри ки. Сьо -
годні во на підтри мує ака -
демічні обміни з більш ніж
155 країна ми світу. До
2010 р. понад 700 ук -
раїнських уче них, сту -
дентів та фахівців от ри -
мали мож ливість поїха ти
до США для на уко вих
досліджень або нав чан ня
в аме ри канських за кла дах
ви щої освіти. Вод но час за
зга да ний період більш ніж 400 вче -
них, сту дентів та фахівців зі Спо лу -
че них Штатів Аме ри ки взя ли участь у
Про гра мах імені Фул брай та в Ук раїні
як вик ла дачі ВНЗ, дослідни ки і кон -
суль тан ти. 

У рам ках Про гра ми ма лих
грантів ук раїнські ви пуск ни ки
Програ ми імені Фул брай та ма ють

мож ливість от рима ти
фінан со ву та
організаційну підтрим -
ку для про ве ден ня кон -
фе ренцій, семінарів,
круг лих столів та інших
за ходів, які во ни ор -
ганізо ву ють, для участі
в на уко вих за хо дах в

Ук раїні й у всьо му світі, а та кож для
публікації ок ре мих на уко -
во
дослідних ста тей і мо но графій.
Роз ши рен ня Про гра ми імені Фул -
брай та в Ук раїні є ще од ним важ ли -

вим кро ком на шля ху інте г рації
Ук раїни в Міжна род не співто ва -
ри с тво фул брайтівців" (www.ful-
bright. com.ua).

У зв'яз ку з цим Інсти тут ви -
щої освіти ра до вітав у стінах на -
шо го універ си те ту ко ор ди на -
тора для нав чання та ста жу ван -
ня в універ си те тах США пані
Інну Бариш. Рек тор КНЕУ 
проф. А. Ф. Пав лен ко виз на чає
ви со ку важ ливість ко о пе рації між
на ши ми ус та но ва ми, що сприяє
роз вит ку дослідницько го та інно -
ваційно го по тенціалу вик ла дачів,

аспірантів і сту дентів у дусі взаємо -
обміну та на уко во го по шу ку. 

Потрібно відзна чи ти перші ва гомі
ре зуль та ти на шої співпраці. У пер шо -
му се местрі наш універ си тет мав
честь прий ма ти про фе со ра Дже -
раль да Гро ше ка з University of
Redlands (штат Каліфорнія, США),
який був за про ше ний у рам ках Про -
гра ми Фул брай та. Про фе сор вис ло -
вив вдячність на шим співробітни кам
за чітке пла ну ван ня йо го про дук тив -
но го пе ре бу ван ня та по даль шу го -
товність до співпраці. 

Лекції, про ве дені проф. Дж. Гро -
ше ком, да ли мож ливість підви щи ти
кваліфікаційний рівень та власні
ком пе тенції вик ла дачів та сту дентів
у дусі інно ваційності, досліджен ня та
обміну досвідом. Пер шим ва го мим
ре зуль та том та кої співпраці ста ло
вру чен ня сер тифікатів з підви щен ня
кваліфікації вик ла да чам, які повністю
прой шли цю про гра му та от ри ма ли
цінний досвід на ших за рубіжних ко -
лег.

На зустрічі
пре зен тації ко ор ди -
на тор Інна Ба риш оз най о ми ла при -
сутніх із ши ро ки ми мож ли во с тя ми
от ри ман ня пре стиж ної сти пендії
імені Фул брай та. Слу хачі ма ли на го -
ду на при кла дах по ба чи ти всі
тонкощі та пе ре ва ги про грам
Fulbright Graduate Student Exchange
Program (сти пендії для нав чан ня на

магістерсько му рівні від 1 до 
2 років); Fulbright Scholar Program
(сти пендії на про ве ден ня досліджень
від 4 до 9 місяців); Faculty
Development Program (сти пендії для
мо ло дих на уковців віком до 35 років
для про ве ден ня досліджень про тя -
гом 10 місяців). Окрім то го, до ви с -
ту пу бу ла за про ше на сту дент -
ка
жур наліст, яка за раз нав чається
та про хо дить ста жу ван ня за цією
про гра мою у США. Її досвід став чу -
до вою ілю с т рацією виз нан ня ви со -
ко го ста ту су пред став ле них про -
грам.

Та ка на го да є серйоз ним кро ком
у фор му ванні інте лек ту аль ної еліти
на шо го універ си те ту. Вар то за зна -
чи ти, що но си ти ступінь "фул -
брайтівця" є ве ли кою че с тю не
тільки в США та Ук раїні, але й в усь о -
му світі. Перші ва гомі ре зуль та ти бу -
ли про де мон стро вані вру чен ням
сер тифікатів та пре зен тацією про -
грам. Ми очікуємо на по даль ше роз -
ши рен ня мож ли во с тей у на уковій та
освітній сфе рах між на ши ми ус та но -
ва ми з на ступ но го ро ку.

Більш де таль но оз най о ми ти ся з
ци ми про гра ма ми мож на на сайті
www.fulbright.com.ua.

А. О. Ов ча рен ко,
к.е.н., на уко вий співробітник

Інсти ту ту ви щої освіти

Роз ви ток осо бистісних про -
фесійних яко с тей та вузь кої
спеціалізації стає сьо годні клю чо вим
фак то ром у за без пе ченні успішної
кар'єри спеціаліста. Чи не най к ра -
щим за со бом у до ся гненні ви со кої
кон ку рен то с про мож ності на рин ку
праці є участь у міжна род -
них сту дентських зма ган -
нях та "про фесійних" іграх.
І яс кра вим при кла дом
цьо го ста ла участь сту -
дентів КНЕУ у гло баль но -
му сту дентсько му зма -
ганні інве с тиційних
досліджень. 

Ор ганіза тор зма ган ня,
CFA Institute, є всесвітньо
відо мим у сфері кор по -
ратив них фінансів за кла -
дом, що здійснює сер -
тифікацію інве с тиційних
про фесіоналів і об'єднує їх у
національні асоціації у більшості країн
світу. В Ук раїні йо го пред став ляє
Асоціація дип ло мо ва них фінан со вих
аналітиків (CFA Association Ukraine),
що цьо горіч про во ди ла на регіональ -
но му рівні сту дентське гло баль не зма -
ган ня з інве с тиційних досліджень. Це

п'яте щорічне зма ган ня, що впер ше
відбу ло ся в Ук раїні в 2010 році та ще ні
ра зу не про во ди ло ся в інших країнах
СНД.

У кон курсі прий ма ють участь по -
над 400 кон ку рент них універ си тетів
світу: Гар вард, Єль, Мас са чу сетський

тех но логічний універ си тет і Лон -
донська бізнес
шко ла та ба га то інших
(по над 2000 сту дентів). Він про во дить -
ся як на національ но му, регіональ но -
му, так і на гло баль но му рівнях, де
здійснюється відбір сту дентів та мо ло -
дих спеціалістів, які до цьо го не ма ли
досвіду в інве с тиційній оцінці бізне су.

Ко ман да від КНЕУ бу ла сфор мо ва -
на зі сту дентів, які по ка за ли най к ращі
ре зуль та ти у ви ко нанні кей су та у ко -
мандній ро боті, а та кож вирізня ли ся
ви со кою успішністю і знан ня ми
англійської. Що неділі ми про во ди ли
пла нові зустрічі, на яких об'єдну ва ли та
уза галь ню ва ли спільні на пра цю ван ня
та пла ну ва ли по дальші дії. Крім то го,
ко ман да ре гу ляр но відвіду ва ла лекції з
міжна род ної еко номіки про фе со ра
Ред ленсько го універ си те ту (США)
Дже раль да Гро ше ка, віце
пре зи ден та
ком панії "АРТА Інвес т ментс" Джайлза
Фарлі, про фе со ра фінансів і ге не раль -
но го ди рек то ра офісу Cushman &
Wakefield в Ук раїні Ро бер та Гран та та
стар шо го на уко во го співробітни ка
Енер ге тич ної та національ ної про гра -
ми без пе ки США Ед вар да Чоу, ор -
ганіза то ра ми яких ви с ту пи ли по соль -
ст во США в Ук раїні та Інсти тут ви щої
освіти.

Нашій ко манді ми да ли на зву
Kaizen Investments, що відо бра жає,
по
пер ше, сутність інве с тиційної ком -
панії і, по
дру ге, пра гнен ня до
постійно го вдо с ко на лен ня. На пер шо -
му етапі ми здійсню ва ли гли бо ке
досліджен ня ком панії та оціню ва ли її
інве с тиційну при ваб ливість. Ко ман да
ма ла змо гу спілку ва ти ся з про -
фесіона ла ми сфе ри бізне су та
фінансів, а та кож ефек тив но ор ганізу -
ва ти ро бо ту досліджен ня зав дя ки зу -
сил лям на уко во го кон суль тан та, яким
ви с ту пи ла ди рек тор Інсти ту ту ви щої
освіти, про фе сор ка фе д ри міжна род -
ної еко номіки, д.е.н. Ан то нюк Ла ри са
Ле онтіївна. По гли би ти свої знан ня в
аналізі га лузі фінансів, оцінці бізне су та
ри зиків нам до поміг ме не джер кор по -
ра тив них фінансів ком панії "Де лойт"
Ми ко ла Без кров ний. Він кон суль ту вав
нас, як уза галь ню ва ти звіт та здійсню -
ва ти про гно зу ван ня фінан со вої

звітності, які фінан сові по каз ни ки та
мо делі за сто со ву ють прак ти ки. Ак тив -
ну участь у зустрічах в офісі "Де лойт"
та кож прий ма ли вик ла дачі фа куль те ту
МЕіМ, які дізна ли ся про прак тич не за -
сто су ван ня ме то дик, що вик ла да ють ся
на різних фінан со вих дис циплінах
КНЕУ.

Після по дачі звіту досліджен ня
групі ек с пертів ми роз по ча ли підго тов -

ку до дру го го ета пу 
 пре зен тації сво го
досліджен ня пе ред ав то ри тет ни ми
журі, яке за низ кою кри теріїв оціню ва -
ло наш ви с туп. 

Зу сил ля ми рек то ра на шо го
універ си те ту А. Ф. Пав лен ка, про рек -
то ра Т. Є. Обо ленської, де ка на фа -
куль те ту МЕіМ Д. Г. Лук'янен ка, завіду -
ва ча ка фе д ри міжна род ної еко номіки
А. М. По руч ни ка та осо би с то на шо го
на уко во го керівни ка Л. Л. Ан то нюк ос -
танній етап національ но го зма ган ня
відбу в ся у КНЕУ на най ви що му рівні та
заціка вив ве ли ку кількість сту дентів 
м. Києва. Фінал зма ган ня при ва бив
найвідоміші міжна родні інве с тиційні
бан ки, се ред яких "Кон корд Кепітал"
(Concorde Capital), "Дре гон Кепітал"
(Dragon Capital), "Фенікс Кепітал"
(Phoenix Capital) та інші, і ве ли ку

четвірку ау ди торських ком паній:
"Прайсуотерхаус Куперс" (Pricewate-
rhouseCoopers), "Де лойт Туш То ма цу"
(Deloitte Touche Tohmatsu), "Ернст енд
Янґ" (Ernst&Young), "КПМГ" (KPMG). 

За ре зуль та та ми пре зен тації та ви -
черп ни ми відповідя ми на за пи тан ня
ек с пертів на ша ко ман да зай ня ла пер -
ше місце, а за за галь ним заліком 
 дру -
ге в Ук раїні.

Од нак най го ловнішим по каз ни ком
кон ку рен то с про мож ності на ших сту -
дентів
учас ників зма гань ста ла їхня за -
тре бу ваність з бо ку кон ку рент но го
бізне су. Ко жен член ко ман ди КНЕУ от -
ри мав ряд про по зицій від ро бо то -
давців. Окрім то го, троє на ших сту -
дентів от ри ма ли ро бо ту у пре стиж них
ком паніях, а ре ш та за вер шує про хо -
джен ня ре к ру тин го во го про це су. Крім
влас не ціка во го і пізна валь но го бізнес-
шоу учас ників зма ган ня, сту ден ти ма -
ли змо гу дізна ти ся про кар'єрні мож -
ли вості у відо мих інве с тиційних та 
ау ди торських ком паніях

Кри во нос Олек сандр, 
капітан ко ман ди КНЕУ, 

сту дент IV кур су 
фа куль те ту МЕіМ 

Рейтинг команд Звіт Презентація
Кінцевий

бал

1. КНУ ім. Тараса Шевченка 75 80 77

2. КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 66 83 75

3. Львівський національний університет ім. Івана Франка 62 76 69

4. КНУ “Києво-Могилянська Академія” 52 73 63

5. Донецький національний технічний університет 56 68 62

6. НТУУ “КПІ” 53 53 53

7. Тернопільський національний економічний університет 31 68 49

NEWS ПРО ВУЗ

Дні  Фул брай та в  КНЕУДні  Фул брай та в  КНЕУ
У грудні Інсти тут ви щої освіти КНЕУ, який про во дить
дослідницьку та інно ваційну діяльність у сфері освітніх по -
слуг, ко ор ди нує і за без пе чує мож ливість от ри ман ня грантів,
пред ста вив ре зуль та ти співпраці з відо мим у ака демічних
ко лах Фон дом імені Фул брай та. 

Вручення сертифікатів викладачам
КНЕУ координатором для навчання
та стажування в університетах США

пані Інною Бариш 

Організатори та почесні гості

ВВ сс ее   уу кк   рр аа її нн сс ьь кк ии йй   фф іі нн аа лл   гг лл оо   бб аа лл ьь   нн оо   гг оо   сс тт уу   дд ее нн тт сс ьь кк оо   гг оо
зз мм аа   гг аа нн   нн яя   зз   іі нн вв ее   сс   тт ии цц іі йй нн ии хх   дд оо сс лл іі дд жж ее нн ьь

На прикінці груд ня в кон церт но му залі ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
відбу в ся національ ний фінал всесвітньовідо мо го зма ган ня сту дентів у сфері
інве с тиційних досліджень. Кон курс був упер ше ор ганізо ва ний в Ук раїні
Національ ною асоціацією дип ло мо ва них фінан со вих аналітиків, що вхо дить
до Міжна род ної ор ганізації CFA Institute, і по ля гав у аналізі інве с тиційної при -
ваб ли вості ук раїнської публічної ком панії "АСТАРТА Хол динг Н.В." та пре зен -
тації ре зуль татів сво го досліджен ня ав то ри тетній комісії, яка скла да лась із
топ�ме нед ж мен ту міжна род них банків та ау ди торських ком паній. Усь о го в
кон курсі прий ня ли участь 8 сту дентських ко манд з найбільших універ си тетів
Ук раїни. Ко ман ду від КНЕУ пред став ля ли най к ращі сту ден ти IV кур су фа куль -
те ту міжна род ної еко номіки і ме нед ж мен ту: Олек сандр Кри во нос, Оле на За го -
род на, Сергій Літінський, Вікторія Бо яр чук та Ка те ри на Пав лен ко. Во ни про -
тя гом чо ти рь ох місяців підви щу ва ли свої ком пе тенції у ко мандній ро боті та
дослідженні інве с тиційно го по тенціалу ком панії та посіли 2�ге місце, відстав -
ши ли ше на кілька балів від пе ре можців із КНУ ім. Та ра са Шев чен ка.

Дже ре ло: сайт CFA Association Ukraine

Ре зуль та ти учас ників кон кур су 
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У круг ло му столі взя ли участь
провідні вітчиз няні на уковці та
практи ки, які зай ма ють ся фінан со -
вим кон т ролінгом, а та кож го ло ва 
НП "Об'єднан ня кон т ро лерів" (Росія,
Мос к ва), док тор еко номічних на ук,
про фе сор МДТУ імені М. Е. Ба у ма на
Сергій Гри го ро вич Фаль ко. Се ред
учас ників круг ло го сто лу бу ли пред -
став ни ки Міжна род но го об'єднан ня
кон т ро лерів, дослідни ки пи тань
фінан со во го кон т ролінгу з КНЕУ
імені В. Ге ть ма на,  Національ но го
універ си те ту "Києво
Мо ги лянська
ака демія", НТУ "Київський
політехнічний інсти тут", Київсько го
національ но го тор го вель но
еко -
номічно го універ си те ту; пред став -
ни ки ком паній "Ло ре аль", ТОВ "Хю -
по Альпе
Адріа
Лізинг", "Наф то газ
Ук раїна", "УкрАВТО"; ау ди торських

фірм Ernst & Young, Grant Thornton,
НLB; магістран ти та аспіран ти. 

Роз по чав ди с кусію ди рек тор
Інсти ту ту фінан со во го кон т ролінгу
Те ре щен ко Олег Олек сан д ро вич,
який за зна чив, що фінан со вий кон т -
ролінг 
 це ди намічне по нят тя, що
постійно роз ви вається, і зав дан ня
на уковців по ля гає у за без пе ченні
інте г ру ван ня дослідницької діяль -
ності у прак ти ку. Інно ваційні роз роб -
ки у сфері фінан со во го кон т ролінгу
ма ють відповіда ти ак ту аль ним за пи -
там ре аль но го сек то ру еко номіки і
спри я ти підви щен ню ефек тив ності
фінан со во
еко номічних рішень. Під
час до повіді бу ло ок рес ле но ос новні
пи тан ня для об го во рен ня, що охоп -
лю ва ли ши ро кий спектр су час них
тен денцій роз вит ку фінан со во го
кон т ролінгу: тра диційні функції,

вплив еко номічної кри зи на
діяльність служб кон т ролінгу, кон т -
ролінг ри зиків у бан ку, аут сорсінг
фінан со во го кон т ролінгу, се к ре ти

по бу до ви успішної кар'єри
фахівця у відповідній га лузі,
досвід інших країн у впро ва -
дженні мо де лей фінан со во го
кон т ролінгу.

За про ше ний метр кон т -
ролінгу С. Г. Фаль ко під час
сво го ви с ту пу зо се ре див
увагу на не обхідності пе ре хо ду
підприємств на про фесійний рівень
уп равління з ви ко ри с тан ням служб
фінан со во го кон т ролінгу, які
охоплю ють і сфе ру фінансів, і сфе ру
інфор маційно го за без пе чен ня, 
і мар ке тин гу, й інно ваційно го роз -
вит ку. Ціка вою бу ла відповідь на -
уков ця на за пи тан ня, як впли ну ла
еко номічна кри за на функціону ван ня
служб кон т ролінгу на підприємствах.

Не очіку ва ним був та кий факт: ком -
панія "Спор т ма с тер" під час кри зи
збільши ла штат фінан со вих кон т ро -
лерів втричі!!!

Су часні ак цен ти в
кон цепції фінан со во го
кон т ролінгу кон цен т -
рують ся знач ною мірою
на осо би с тих яко с тях
контро ле ра: ко муніка тив -
ності, швид ко му ре а гу -
ванні на проб ле ми, що
ви ни ка ють, вмінні гра -

мот но інтер п ре ту ва ти та пре зен ту -
ва ти аналітичні ре зуль та ти та опе ра -
тив ності у підго товці рішень. На цьо -
му на го ло шу ва ли пред став ни ки
ком паній, де успішно функціонує
фінан со вий кон т ролінг. Об го во рю -
вані те ми спо ну ка ли за ду ма ти ся над
своєю май бут ньою про фесією та
важ ливістю знань, яких на бу ва ють
сту ден ти магістерської про гра ми
"Фінан со вий кон т ролінг", ад же су -

час ний ри нок праці по тре бує ви со -
ко к валіфіко ва них спеціалістів, але
вод но час що ра зу "піднімає" план ку

про фесіоналізму, ком пе тент ності,
прак тич но го досвіду…

Про ве де ний ди с пут відкрив для
учас ників ли ше один із "розділів"
про фесійної кни ги під на звою
"Фінан со вий кон т ролінг". Зав дя ки
про ве ден ню подібних за ходів за без -
пе чується по даль ший роз ви ток та -
ко го інно ваційно го про дук ту як
"фінан со вий кон т ролінг", у то му
числі за участі мо ло дих спеціалістів

 магістрантів та аспірантів. У спорі
на ро джується істи на. У на шо му ви -
пад ку істи на од на: кон т ролінг 
 не
інтуїція, а про фесіоналізм!

Го ло вай чук Те тя на,
Шен д рик На талія,

сту ден ти магістерської про гра ми 
"Фінан со вий кон т ролінг"

Пе рей ти від не виз на че ності до ри зи ку нам
до по ма гає  та ка  нав чаль на дис ципліна, як ста -
ти с ти ка, яку ми вив чаємо на II курсі. На ос нові
ста ти с тич них да них мож на здійсни ти ек с тра по -
ляцію та інтер по ляцію, а от же, за інфор мацією
по пе редніх періодів ми мо же мо ро би ти про гно -
зи, що дасть мож ливість обґрун ту ва ти більш
раціональ не ви ко ри с тан ня ре сурсів, роз ви ва ти
підприємниц тво у пра виль но му на прямі  і навіть
під час кри зи на підприємстві оп ти маль но роз -
ро би ти план йо го са нації. Са ме ме то ди ста ти -
сти ки до зво ля ють нам аг ре гу ва ти та аде к ват но
оціню ва ти ту ве ли ку кількість да них, без яких
немож ли ве функціону ван ня жод но го
підприємства, фірми, ор ганізації.

Про тя гом вив чен ня кур су "Ста ти с ти ка", який
вик ла да ла нам до цент, кан ди дат економічних
на ук Ла ри са Гри горівна Рож де с т венська, ми
постійно про во ди ли  на уко во
дослідну ро бо ту
на прак тич них за нят тях, особ ли во ви ко ну ю чи
са мостійну ро бо ту за дво ма за про по но ва ни ми
вик ла да чем ме то ди ка ми, що вклю ча ли оп ра цю -
ван ня да них та про гно зу ван ня різно манітних
еко номічних  та соціаль них по каз ників роз вит ку
країни.  Для цьо го бу ли ви ко ри с тані новітні ре -
альні ста ти с тичні дані, які бу ли індивіду алізо вані

для кож но го сту ден та
осо би с то. Це бу ла
дійсно на уко ва ро бо та,
ад же ми ко ри с ту ва ли ся
ре аль ни ми ста ти с -
тични ми да ни ми, бо
навіщо нам те о ре тич на
ба за, ко ли її не мож на
за сто су ва ти на прак -
тиці. З цьо го при во ду

мож на ска за ти, що для се бе я зро бив вис но вок
за кож ною ци ф рою, ста ти с тич ним по каз ни ком
криється  копітка, ду же уваж на ро бо та
економістів, ста ти с тиків, підприємців, 
і цей спи сок мож на про дов жу ва ти, але, на сам -
пе ред, кож на ци ф ра ста ти с тич них да них не се в
собі ба гаж інфор мації, який ілю с т рує функціону -
ван ня національ ної еко номіки від мікро
 до ма к -
рорівня і до зво ляє про во ди ти міжна родні зістав -
лен ня.

Ко жен із сту дентів зав дя ки такій на уковій ро -
боті зумів глиб ше зро зуміти зна чен ня як дис -
ципліни "Ста ти с ти ка", так і її мож ли во с тей у
дослідженні не ли ше еко номічних, а й соціаль -
них, де мо графічних, рин ко вих та інших по каз -
ників. Знан ня, що бу ли здо буті на лекціях та
прак тич них за нят тях до цен та Л. Г. Рож де с т -
венської, бу ли втілені на ми як на оч ний при клад
за сто су ван ня ста ти с тич них ме тодів, що є прий -
нят ни ми у країнах з рин ко вою еко номікою. От -
ри мані на вич ки, ви ко ри с тані ме то ди ки аналізу
явищ і про цесів ко жен із нас змо же за сто су ва ти
при на пи санні кур со вих робіт, магістерської
дип лом ної ро бо ти, у своїй май бутній на уковій та
про фесійній діяль ності як дип ло мо ва но го
фахівця.

Сту ден ти під час ви ко нан ня са мостійних
робіт змог ли ви я ви ти свої по мил ки та знай ти
для се бе відповіді на по став лені пе ред ни ми пи -
тан ня під час про ве ден ня пре зен тацій у виг ляді
на оч но го графічно го зо б ра жен ня на дошці та ко -
рот ко го есе під час за хи с ту ре зуль татів про ве -
де но го аналізу. Під час ви ко нан ня робіт ча с то
ви ни ка ють пи тан ня, а інко ли і по мил ки, які
потрібно зна хо ди ти і ви п рав ля ти, бо, як ка жуть,
не по ми ляється ли ше той, хто нічо го не ро бить.

Ста ти с ти ка 
 це му д ре поєднан ня знань ма те ма -
ти ки та еко номіки. Ста ти с ти ка 
 од на з тих важ -
ли вих дис циплін, що до по ма гає  сфор му ва ти
рин ко ве еко номічне мис лен ня. Для са мо роз вит -
ку кож но го сту ден та на уко во
дослідна ро бо та за
дис ципліною "Ста ти с ти ка" відігра ла  ду же важ -
ли ву роль, для кож но го це бу ла не лег ка ро бо та,
що, про те, да ла змо гу на бу ти ком пе тенції
аналітич но го досвіду і нав чи ти нас за сто со ву ва -
ти здо буті знан ня на прак тиці. Ба жа но бу ло б
про дов жи ти більш по глиб ле не вив чен ня дис -
ципліни "Ста ти с ти ка".

Кузь мен ко Віталій,
сту дент ІІ кур су, КЕФ

ФФ іі нн аа нн   сс оо   вв ии йй   кк оо нн   тт   рр оо лл іі нн гг   ��   
нн ее   іі нн тт уу її цц іі яя ,,   аа   пп рр оо   фф ее сс іі оо нн аа лл іі зз мм ……

У спорі на ро джується істи на… А як що те мою спо ру є роз ви -
ток мо ло до го на пря му еко номічної на уки, то ди с кусія стає
вкрай ціка вою, на си че ною, змістов ною та за хоп ли вою.
Зовсім не що дав но на ро ди ла ся но ва істи на у сфері фінан со во -
го кон т ролінгу, і по ча ток цьо му по клав са ме наш "най к ра -
щий еко номічний" 10 ли с то па да 2010 р. під час про ве ден ня
круг ло го сто лу на те му "Фінан со вий кон т ролінг: стан та
пер спек ти ви роз вит ку". Ор ганіза то ром круг ло го сто лу став
Інсти тут фінан со во го кон т ролінгу КНЕУ, що зай мається
на уко во�прак тич ни ми досліджен ня ми у сфері фінан со во го
кон т ролінгу та їх імпле мен тацією у нав чаль ний про цес, зо к -
ре ма, при підго товці фахівців за магістерською про гра мою
"Фінан со вий кон т ролінг".

Кож на лю ди на щод ня сти кається з ве ли кою кількістю інфор мації і не зав -
жди мо же пра виль но її оціни ти, уза галь ни ти і зро би ти вис нов ки. Тоб то
мож на ска за ти, що ми зна хо ди мо ся в умо вах не виз на че ності, і ли ше оцінив -
ши всі ри зи ки, про аналізу вав ши за гальні тен денції про цесів та явищ з пев -
ною ймовірністю їхньо го на стан ня, ми змо же мо пе рей ти від цієї не виз на че -
ності до по нят тя ри зи ку, що при сутній у кожній кон кретній си ту ації,
взаємо пов'язаній як із по всяк ден ним жит тям, так і з еко номічною
діяльністю. 

рив у прак тич ний бік за сто су ван ня
ши ро ко го ар се на лу ста ти с тич них
ме тодів, до зво лив влас ни ми си ла -
ми помізку ва ти над своєю сут тю. У
на шої гру пи сфор му ва ли ся прак -
тичні на вич ки у дослідженні ста ти с -
тич них по каз ників, вив ченні їхньої
струк ту ри, ди наміки та ре зуль татів
їхньої  взаємодії. 

Са мостійні та індивіду альні ро -
бо ти до зво ли ли групі на прак тиці

про гно зу ва ти роз ви ток по каз ників,
вра хо ву ю чи ре т ро спек тив ну ди -
наміку (об ся ги ви роб ниц тва, то ва -
ро о бо ро ту та ін.), виз на ча ти ста но -
ви ще підприємства чи  регіону, ви -
хо дя чи зі щільності та істот ності
взаємозв'язків.

Зди ву ва ло і, зізна ю ся, ду же
приємно зди ву ва ло те, що у ході
ви ко нан ня індивіду аль них робіт
вик ла дач Л. Г. Рож де с т венська на -
да ва ла нам нові ак ту альні дані. От -
же, ми не ли ше нав чи лись аналізу -
ва ти, а й бу ли проінфор мо вані про
зміни на шої еко номіки, що, по суті,
до зво ли ло нам "іти в но гу з ча сом".
А це є ве ли ким плю сом.

Дис ципліна "Ста ти с ти ка" зро -
би ла з нас юних дослідників, які по -
ча ли мис ли ти, а не розмірко ву ва ти!

Сту ден ти ака демічної гру пи 
БС � 207, КЕФ

НН АА УУ КК ОО ВВ АА   СС КК ЛЛ АА ДД ОО ВВ АА   ПП РР ИИ   ВВ ИИ ВВ ЧЧ ЕЕ НН НН ІІ
НН АА ВВ ЧЧ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ЇЇ   ДД ИИ СС ЦЦ ИИ ПП ЛЛ ІІ НН ИИ   "СТАТИСТИКА""СТАТИСТИКА"

ВЧИМОСЯ РАЗОМ

Уза галь нив ши дум ки сту дентів на шої гру пи,
мож на зро би ти вис но вок, що нав чаль на дис -
ципліна "Ста ти с ти ка" зовсім не зай вий пред мет
у пе реліку дис циплін, що вив ча ють ся на ми на 
II курсі, ад же він дав сту ден там не ли ше уяв лен -
ня про влас ний об'єкт на уко во го досліджен ня
під час ви ко нан ня са мостійної ро бо ти, а й за ну -

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

Уп равлінські поєдин ки 
 це вид
інте лек ту аль но го єди но бор ства,
що підви щує про фесійний рівень
спеціалістів у га лузі ме нед ж мен ту.
Чемпіонат з уп равлінської бо роть -
би 
 це спор тив не зма ган ня зі вста -
нов ле ни ми пра ви ла ми, по бу до ва не
за куб ко вою си с те мою, що скла -
дається з уп равлінських поєдинків.
Тех но логія уп равлінських поєдинків
з'яви ла ся в 1985 р. Ав то ром цієї, а
та кож ба га тьох інших уп равлінських
тех но логій, є Во ло ди мир Ко с тян ти -
но вич Та ра сов, один із провідних
міжна род них фахівців у га лузі ме -

нед ж мен ту, тво рець унікаль ної ме -
то ди ки нав чан ня уп равлінців,
керівник Таллінської шко ли ме не -
джерів, яка от ри ма ла ши ро ке виз -
нан ня і за кор до ном. Ме то ди ки Во -
ло ди ми ра Ко с тян ти но ви ча оціню -
ють ся у світі як такі, що відповіда -
ють світо во му рівню і не ма ють ана -
логів. Во ни пред став ля ють інте рес
для США і країн Євро пи.

Не мож на не відзна чи ти ве ли ку
по пу лярність чемпіона ту: взя ти
участь у кон курсі ви я ви ло ба жан ня
по над 100 сту дентів фінан со -
во
економічно го фа куль те ту. Ор -
ганізаційним коміте том, на ос нові
аплікаційних форм, бу ли відібрані 
50 учас ників, яких бу ло за про ше но
прий ня ти участь у на ступ них двох
ета пах уп равлінських поєдинків. 

Пер ший день турніру роз по ча в -
ся з віталь но го сло ва ор ганіза торів.
Як за зна чив ди рек тор Цен т ру
бізнес
стра тегій "Пер спек ти ва",
бізнес
тре нер Не чи по рен ко Віталій

Іго ро вич, у ви щих нав чаль них за -
кла дах сту ден там да ють знан ня,
але не да ють на вич ки, а в бізнесі
прак тич но і дня не бу ває без пе ре -
го ворів. Ра но чи пізно до во дить ся
відсто ю ва ти інте ре си своєї ком -
панії, підрозділу. Важ ли вим є до ся -
гну ти ме ти, зберіга ю чи свою
людську і про фесійну гідність. 

21 груд ня сту ден ти прой шли
тре ну ван ня і взя ли участь у бізнес
іграх, за ре зуль та та ми яких бу ло
відібра но 16 фіналістів. Дру гий
день чемпіона ту про хо див у стінах
за тиш но го Цен т ру куль ту ри і ми с -
тецтв універ си те ту. Весь день, від
9:00 і до 17:00, сту ден ти зма га ли ся,
гра ю чи свої ролі і відсто ю ю чи інте -
ре си. Кож на з си ту ацій розігру ва -
ла ся про тя гом двох ра ундів по 
5 хви лин зі зміною ро лей. Після
закінчен ня виділе но го ча су журі
шля хом го ло су ван ня виз на ча ло в
кон крет но му поєдин ку пе ре мож ця.
До скла ду журі вхо ди ло дев'ять

ПОДІЯ

ЦЕ КРУТО

Свою леп ту у здійснен ня за ходів у
рам ках "Тиж ня пра ва" вне сли вик ла -
дацький та сту дентський ко лек тив
юри дич но го фа куль те ту, відкрив ши
"Все ук раїнський тиж день пра -
ва
2010" зустріччю в рам ках діяль -
ності Клу бу ціка вих зустрічей фа куль -
те ту із ав то ри тет ним фахівцем у га -
лузі кон сти туційно го пра ва 
 суд дею
Кон сти туційно го Су ду Ук раїни
Шишкіним Вікто ром Іва но ви чем.

Ко рот ко про го с тя
Віктор Іва но вич має ба га тий про -

фесійний досвід. Роз по чав ши свою
тру до ву діяльність у 1969 р., у 1973 р.
закінчив Ти ра с польське технічне учи -
ли ще № 2, пра цю вав слю са рем. У
1981 р. закінчив юри дич ний фа куль -
тет Одесько го дер жав но го універ си -
те ту ім. І. І. Меч ни ко ва. То го ж ро ку
був об ра ний на род ним суд дею Олек -
сандрівсько го рай он но го на род но го
су ду Кіро во г радської об ласті. У
1982�1985 рр. обіймав по са ду на -
род но го судді Кіровсько го рай он но го
на род но го су ду м. Кіро во г ра да. Від
1985 р. до 1990 р. пра цю вав суд дею
Кіро во г радсько го об лас но го су ду,
за ступ ни ком го ло ви цьо го су ду. Був
на род ним де пу та том Ук раїни  I, II, III
скли кань, за ступ ни ком го ло ви
Коміте ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни.  У
1991�1993 рр. � Ге не раль ний Про ку -
рор Ук раїни. У ли с то паді 2005 р. Пре -
зи ден том Ук раїни при зна че ний суд -
дею Кон сти туційно го Су ду Ук раїни.
При ся гу склав 4 серп ня  2006 р. 

Віктор Іва но вич є кан ди да том
юри дич них на ук, до цен том, за слу же -
ним юрис том Ук раїни. Здійснює ак -
тив ну на уко ву діяльність: є ав то ром
по над 100 на уко вих публікацій в Ук -
раїні та за кор до ном, зо к ре ма та ких
праць � "Кон сти туційне пра во на ос -
кар жен ня до су ду дій по са до вих
осіб", "За без пе чен ня прав лю ди ни в
су до чинстві США (ор ганізаційні і про -
це су альні за са ди)". Бе ре участь в
освітній діяль ності че рез вик ла дан ня
лекцій та підго тов ку нав чаль них
посібників ("Су дові си с те ми країн
світу", "Ос но ви адміністра ти вно го
су до чин ства та адміністра ти вно го
пра ва" (у співа в торстві)).

Пред став ля ю чи ау ди торії го с тя,
де кан відзна чив один важ ли вий факт
із ав тобіог рафії  Вікто ра Іва но ви ча,
який пов'язує йо го із жит тям  юр фа ку:
са ме він, на по саді Ге не раль но го
Про ку ро ра Ук раїни, підтри мав

ініціати ву відро джен ня в на шо му
універ си теті прав ни чо -
го фа куль те ту, звер нув -
шись у 1993 р. із ли с том
до тодішньо го Міністра
освіти Ук раїни та вис ло -
вив шись за ідею ство -
рен ня юр фа ку.

Свій ви с туп Віктор
Іва но вич при свя тив ак -
ту аль ним проб ле мам
ста нов лен ня та роз вит -
ку ук раїнсько го кон сти -
ту алізму, приділив ши
ува гу у то му числі і пи -
тан ням ролі кон сти -
туційно го су до чин ства.
Висвітлю ю чи зна чен ня судів кон сти -
туційної юрис дикції, В. І. Шишкін
провів порівняль ну ха рак те ри с ти ку

функцій вка за них інстанції ос нов них
євро пейських країн, а та кож США,
вкла да ю чи у свою роз повідь не ли ше
свої знан ня як дослідни ка пи тань
кон сти туційно го пра ва, а й досвід
судді, який бе ре без по се ред ню
участь у кон сти туційно му су до -
чинстві.

Ау ди торія ста ла учас ни ком істо -
рич но го ек с кур су фор му ван ня судів
кон сти туційної юрис дикції на при кла -
дах країн кон ти нен таль ної та ан г -
ло
аме ри канської пра во вих си с тем.
Відповіда ю чи на за пи тан ня при -
сутніх, суд дя про де мон стру вав
співвідно шен ня су до во го пре це ден -
ту, су до вих зви чаїв та ре ко мен дацій.
Зок ре ма, у відповідь на за пи тан ня
що до юри дич ної при ро ди рішень
КСУ, вра хо ву ю чи їх обов'яз ковість, 
В. І. Шишкін вис ло вив по зицію, що
такі рішен ня не мож на на зва ти пре -

це ден том, ви хо дя чи із сут ності цьо го
пра во во го яви ща, од нак їх сміли во
мож на вва жа ти дже ре ла ми пра ва. 

Та кож суд дя приділив ува гу й
місцю Кон сти туційно го Су ду Ук раїни
у су довій си с темі та у си с темі ор ганів
дер жав ної вла ди.

Під час відповідей на за пи тан ня
сту дентів, яки ми бу ла на по вне на кон -

фе ренц
за ла цен т раль но го
кор пу су універ си те ту, суд дя
вис ло вив своє став лен ня до
про ве ден ня кон сти туційної ре -
фор ми в Ук раїні, по яс нив свою
по зицію що до відміни кон сти -
туційної ре фор ми 2004 р., яка
бу ла вис лов ле на ним в ок ремій
думці до рішен ня КСУ від 30 ве -
рес ня 2010 р. 

Гість висвітлив проб ле ми
су час ної кон сти туційної юрис -
дикції, зо к ре ма, відсутність
виз на чен ня та за без пе чен ня
прин ци пу без пе рерв ності ро -

бо ти Кон сти туційно го Су ду Ук раїни
шля хом ро тації суддівсько го скла ду,
внаслідок чо го в історії діяль ності

КСУ вже відбу ва ло ся бло ку ван ня
йо го ро бо ти.

На го ло сив ши на своїй при хиль -
ності до ви ко ри с тан ня кон сти -
туційної скар ги з ме тою за хи с ту
гро ма дя на ми своїх прав і сво бод,
суд дя навів як по зи тив ний при клад
Кон сти туцію Німеч чи ни, що містить
чіткий пе релік умов, за яки ми її гро -
ма дя ни мо жуть звер ну ти ся за за хи -
с том до Кон сти туційно го Су ду. У
зв'яз ку із цим,  В. І. Шишкін по ру шив
пи тан ня про  по кра щен ня якості ад -
во катської діяль ності в Ук раїні, ад же
са ме ад во ка ти, за хи ща ю чи кон сти -
туційні пра ва гро ма дян че рез гра -
мот но скла дені обґрун то вані звер -
нен ня, да ва ли б змо гу Кон -
ституційно му Су ду тлу ма чи ти
конфліктні нор ми.

Звер нув ува гу гість і на та ке яви -
ще, як злов жи ван ня пра вом, а та кож
про тидію цьо му.

Зустріч із ціка вим і досвідче ним
юрис том зібра ла по вну за лу, і за пи -
тан ня поспіша ли по ста ви ти як вик -
ла дачі, так і сту ден ти всіх курсів
юри дич но го фа куль те ту.

Ціка ви ли ся при сутні дум кою 
В. І. Шишкіна і що до доцільності
інсти тутів ми ро во го судді та су ду
при сяж них, про це ду ри роз г ля ду
звер нень до Кон сти туційно го Су ду,
по ряд ку фор му ван ня скла ду Кон -
сти туційно го Су ду, зна чен ня си с те -
ми "стри му вань і про ти ваг", зву жен -
ня по вно ва жень су ду, а та кож став -
лен ням го с тя до інсти ту ту медіації.

Віктор Іва но вич у ме жах своїх
повно ва жень да вав обґрун то ва ну та
змістов ну відповідь, аналізу вав нор -
ми міжна род но го та ук раїнсько го
зако но дав ства, зу пи ня в ся на інших
проб лем них мо мен тах діяль ності
Кон сти туційно го Су ду Ук раїни.

На прикінці зустрічі де кан 
В. Ф. Оп риш ко від імені всієї ау ди -
торії под яку вав В. І. Шишкіну за
друж ню, про фесійну ат мо сфе ру
зустрічі, за зна чив ши, що він є зав -
жди ба жа ним го с тем на юри дич но -
му фа куль теті.

Н.О. Ха лаїм,
керівник Клу бу ціка вих

зустрічей, 
А.В. Ма ка рен ко,

аси с тент ка ка фе д ри те орії та
історії дер жа ви і пра ва

"Тиж день пра ва" на"Тиж день пра ва" на
юри дич но му юри дич но му 

По ча ток груд ня в Ук раїні оз на ме ну ва в ся про ве ден ням "Все ук раїнсько го тиж ня пра ва�2010 ", у це ре монії відкрит тя
яко го у Міністерстві юс тиції Ук раїни 6 груд ня взяв участь де кан юри дич но го фа куль те ту проф. В. Ф. Оп риш ко. "Тиж -
день пра ва" є соціаль но зна чу щим за хо дом, який про во дить ся щорічно, по чи на ю чи з 2008 ро ку, і спря мо ва ний на ут -
вер д жен ня по ва ги до пра ва та довіри до прав ни чої про фесії в ук раїнсько му суспільстві. Ме тою "Тиж ня пра ва" є про -
ве ден ня за галь но національ ної пра во вої акції, під егідою якої ко жен прав ник чи прав ни ча інсти туція ро бить без по се -
редній вне сок на бла го суспільства, йо го учас ників. Без сумнівно, прав ни ча про фесія ви ма гає від су час но го ук раїнсько -
го юрис та спри я ти че рез свою про фесійну діяльність ут вер д жен ню пра во вих прин ципів у суспільстві та підви щен ню
пра во вої куль ту ри на шо го на се лен ня. 

У П РАВ ЛІН С Ь КІ П О Є ДИ Н КИ : У П РАВ ЛІН С Ь КІ П О Є ДИ Н КИ : 
ТЕ ХН О ЛО ГІЯ П Е РЕ М О ГИТЕ ХН О ЛО ГІЯ П Е РЕ М О ГИ

Не со ром но ке ру ва ти світом � со ром но ро би ти це по га но
Во ло ди мир Та ра сов

На прикінці груд ня бу ло про ве де но чемпіонат "Уп равлінські
поєдин ки: тех но логія пе ре мо ги", який став ре зуль та том
плідної співпраці  Цен т ру бізнес�стра тегій "Пер спек ти ва",
Ліги стра хо вих ор ганізацій Ук раїни, ка фе д ри стра ху ван ня
та Сту дентської ака демічної ра ди фінан со во�еко номічно го
фа куль те ту.

Ліворуч: декан юридичного
факультету КНЕУ В.Ф. Опришко, 

суд дя Кон сти туційно го Су ду Ук раїни 
В.І. Шишкін



№ 1�4 (1335�1338)

Лютий  2011 7

Ос нов ни ми зав дан ня ми Цен т ру,
згідно із за твер д же ним По ло жен ням, є:

� про ве ден ня ор ганізаційної  та  кон -
суль та тив ної  ро бо ти зі сту ден та ми з
пи тань спри ян ня їхньо му пра цев ла ш ту -
ван ню;

� ор ганізація інфор маційно
рек лам -
ної ро бо ти, спря мо ва ної на анон су ван -
ня за ходів, що про во дять ся на ре с -
публікансько му та місько му рівнях у
сфері спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню;

� інфор маційна діяльність що до за -
лу чен ня абітурієнтів для нав чан ня в
Київсько му національ но му еко номічно -
му універ си теті на різні рівні;

� про ве ден ня  мар ке тин го вих
досліджень  національ но го  рин ку
праці  з ме тою вив чен ня по пи ту на ка д -
ри еко номічно го профілю, йо го струк -
ту ри та ди наміки;

� тісна співпра ця зі Сту дентською
ака демічною ра дою, проф ко мом сту -
дентів та аспірантів, на уко вим сту -
дентським то ва ри с т вом, Асоціаціями
ви пуск ників, ство ре них при фа куль те -
тах КНЕУ, та з Ко ор ди наційною Ра дою
Асоціацій ви пуск ників КНЕУ з пи тань
на ла го джен ня діло вих сто сунків з ви -
пуск ни ка ми
по тенційни ми ро бо то дав -
ця ми та вирішен ня пи тань, пов'яза них
зі спри ян ням в ор ганізації пра цев ла ш -
ту ван ня сту дентів КНЕУ;

� на ла го джен ня кон тактів з ор -
ганізаціями, ус та но ва ми та ко -
мерційни ми струк ту ра ми Ук раїни,
країн близь ко го і да ле ко го за рубіжжя 

по тенційни ми ро бо то дав ця ми 
 для
вста нов лен ня дов го с т ро ко вих діло вих
відно син зі спри ян ня пра цев ла ш ту ван -
ня сту дентів, ба ка лаврів, спеціалістів та
магістрів  відповідно до їхньої
кваліфікації.

За час сво го існу ван ня Цен т ром на -
ко пи че но знач ний досвід ро бо ти як зі
сту дентською ау ди торією, так і з ком -
паніями
ро бо то дав ця ми. Так, зо к ре ма,
ство рені ба зи да них ор ганізацій, ус та -
нов і ан кет/ре зю ме сту дентів та ви пуск -
ників КНЕУ, роз роб лені ме то дичні ре -
ко мен дації для сту дентів з пи тань особ -

ли во с тей пра цев ла ш ту ван ня мо лоді в
су час них умо вах, про во дять ся індивіду -
альні про форієнтаційні
та профінфор маційні
кон суль тації, семіна -
ри, тренінги, пре зен -
тації ком паній
ро бо -
то давців, День
кар'єри та інші за хо ди,
що спри я ють пра цев -
ла ш ту ван ню ви пуск -
ників та сту дентів. 

Ре зуль та ти ро бо ти
Цен т ру "Пер спек ти ва"
за 2010 рік:

1. За період від 
1 січня до 31 груд ня
2010 ро ку до Цен т ру
зв'язків з ро бо то дав -
ця ми та спри ян ня пра -
цев ла ш ту ван ню сту -
дентів "Пер спек ти ва"
звер ну лось 887 осіб, із
них 772 
 впер ше. 

2. Ста ном на 
1 груд ня 2010 ро ку в
елек тронній базі "Пер -
спек ти ва" за реєстро -
ва но 1020 ан кет кан ди -
датів на пра цев ла ш ту -
ван ня, що в 4,1 ра за
більше, ніж на та кий
са мий період ми ну ло го
ро ку. Всі во ни от ри ма -
ли інфор маційну кон -
суль тацію що до на прямків ро бо ти Цен -
т ру "Пер спек ти ва". 

3. Рівень охоп лен ня сту дентів та
ви пуск ників Цен т ром пра цев ла ш ту -
ван ня "Пер спек ти ва" скла дає 16,5 %
від за галь ної чи сель ності сту дентів 
III
V курсів.

4. Ста ном на 31 груд ня 2010 ро ку
Цен т ром "Пер спек ти ва" бу ло пра цев -
ла ш то ва но 89 осіб або 10,1 % від чи -
сель ності сту дентів, які звер ну лись до
Цен т ру.

5. З по чат ку ро ку до Цен т ру
надійшло 876 ва кансій, з них 745 ва -
кансій за спеціаль но с тя ми, а 131 ва -

кансія як ти м ча со ва. Порівня но з ана -
логічним періодом ми ну ло го ро ку
кількість ва кансій збільши лась у 2,3 ра -
за (393), що свідчить про зацікав леність
ро бо то давців у сту ден тах та ви пуск ни -
ках КНЕУ. 

6. Ста ном на 1 січня Центр про по -
нує сту ден там 160 ва кансій. Спи с ки ва -
кансій із за зна чен ням ко ду, на зви ва -
кансії, на зви підприємства розміщенні
на стен дах і онов лю ють ся що ден но в
цен т раль но му і раз на тиж день 
 в інших

кор пу сах, на фа куль теті інфор маційних
си с тем і тех но логій 
 раз на місяць. При
ви ко ри с танні інтер нет
тех но логій сту -
ден ти ма ють мож ливість пе ре гля да ти
ва кансії та кож на сайті Цен т ру. На
відміну від тих ва кансій, які мож на про -
сто знай ти в Інтер неті, на ша інфор мація
про ва кансії підкріпле на по пе ред ньою
зго дою ро бо то дав ця прий ня ти на ро -
бо ту са ме сту ден та, вра ху ва ти йо го по -
тре бу в гнуч ко му графіку ро бо ти. 

7. З по чат ку ро ку про ве де но
профорієнтаційні індивіду альні кон -
суль тації для 167 сту дентів.

8. Що ден но здійснюється
адміністру ван ня комп'ютер ної про -

гра ми
ба зи да них про сту дентів, ро -
бо то давців, парт нерів Цен т ру.

9. Ор ганізо ва но та про ве де но
ділові зустрічі працівників Цен т ру зі 115
пред став ни ка ми ор ганізацій, фірм, ус -
та нов, ком паній м. Києва, де об го во рю -
ва ли ся пи тан ня по даль шої співпраці
що до ор ганізації пре зен тацій ком паній,
мож ли вості про хо джен ня пе ред дип -
лом ної прак ти ки, мож ли вості ста жу ван -
ня сту дентів з пра вом по даль шо го пра -
цев ла ш ту ван ня в цих ком паніях.

10. Ор ганізо ва но та про ве де но яр -
мар ку ва кансій "День кар'єри
2010", у
якій взя ли участь 24 ком панії та яку
відвіда ло 1560 сту дентів.

11. Вже ста ло до б рою тра дицією
про во ди ти спільно з фахівця ми
міжна род них ком паній для сту дентів
тренінги. Те ма тренінгів "Тех но логії
ефек тив ної ор ганізації по шу ку ро бо ти".
З по чат ку ро ку 50 сту дентів взя ли
участь у тренінгах, більшість із них от -
ри ма ла ре ко мен даційні ли с ти.

12. Не мен ше ніж 4 ра зи на місяць
Цен т ром ор ганізо ву ють ся пре зен тації
підприємств, ор ганізацій. За ми ну лий
рік відбу ло ся 28 пре зен тацій, які

відвіда ли 1743 сту ден ти. Ос нов на те ма
зустрічей 
 мож ливість ста жу ван ня сту -
дентів із пра вом їхньо го по даль шо го
пра цев ла ш ту ван ня в ком паніях. У ре -
зуль таті від 1 січня до 1 груд ня 2010 ро -
ку 181 сту дент мав мож ливість прой ти
ста жу ван ня у різних вітчиз ня них і
міжна род них ком паніях. Літню прак ти ку
прой шли 208 осіб.

13. Інфор маційно
рек лам ний на -
прям ро бо ти Цен т ру "Пер спек ти ва"
вклю чає співпра цю з Цен т ром
суспільних зв'язків КНЕУ, що по ля гає
у розміщенні інфор мації про
діяльність Цен т ру й за пла но вані за хо -
ди на моніторі в цен т раль но му кор -
пусі універ си те ту, а та кож в універ си -
тетській га зеті "Еко номіст". Прак тич -
но у ко жен ви пуск га зе ти "Еко номіст"
по дається інфор мація про діяльність
Цен т ру.

14. З по чат ку ро ку по вноцінно
функціонує сайт Цен т ру. Це да ло мож -
ливість опе ра тив но го до сту пу до
інфор маційної ба зи ре зю ме і ва кансій
як сту ден там на шо го універ си те ту, так і
ро бо то дав цям. На ла го дже но співпра -
цю з дру ко ва ни ми ви дан ня ми 
  "Ро бо -
та и Учё ба" та "Avizo ро бо та". Особ -
ливістю співпраці з га зе тою "Avizo ро -
бо та" є мож ливість розміщу ва ти до 
10 ре зю ме сту дентів на сторінках цієї
га зе ти.

Центр "Пер спек ти ва" є успішним і
зав дя ки тісній співпраці з ор га на ми сту -
дентсько го са мо в ря ду ван ня, що
ефек тив но функціону ють в універ си -
теті. Пред став ни ки Сту дентської ака -
демічної ра ди інфор му ють сту дентів
про по слу ги, які на дає Центр зв'язків з
ро бо то дав ця ми та спри ян ня пра цев ла -
ш ту ван ню сту дентів "Пер спек ти ва",
спільно про во дять май стер
кла си, пре -
зен тації та інте рак тивні лекції із за лу -
чен ням пред став ників кра щих бізне со -
вих струк тур.

Діяльність Цен т ру пра цев ла ш ту -
ван ня "Пер спек ти ва" на прав ле на на
постійний роз ви ток і вдо с ко на лен ня за -
ходів та ме тодів ро бо ти, на ла го джен ня
кон струк тив но го соціаль но го діало гу з
усіма суб'єкта ми рин ку праці та
соціаль ни ми парт не ра ми що до підви -
щен ня рівня зай ня тості на мо лодіжно му
рин ку праці. 

Ок са на Чуб,
керівник сек то ру проф кон суль -

таційної ро бо ти 

осіб, се ред яких бу ли ро бо то давці,
вик ла дачі та тре не ри. 

Приємно, що, не зва жа ю чи на
дух зма гань, у залі бу ла ду же теп ла
ат мо сфе ра, що постійно підігріва -
ла ся підтрим кою сту дентів і вик ла -
дачів, які прий шли по ди ви ти ся на
це унікаль не дійство. Пе ре мож цем
чемпіона ту став сту дент V кур су
магістерської про гра ми "Дер жав -

ний фінан со вий ме нед ж мент" Ос т -
ров ка Еріх, 2
ге місце зай ня ла сту -
дент ка IV кур су Ре б ри с та Інна, 3
місце розділи ли сту дент ки III кур су
Поддєрьогіна Іло на та Дідківська
Вікторія. Після закінчен ня зма гань
відбу ла ся фіна льна і, ма буть, най -
приємніша ча с ти на 
 на го ро джен ня
фіналістів, во ни от ри ма ли дип ло -
ми, цінні і пам'ятні при зи від усіх,

хто долу чи в ся до організації
чемпіона ту "Уп равлінські поєдин ки:
тех но логія пе ре мо ги": Цен т ру
бізнес
стра тегій "Пер спек ти ва",
Ліги стра хо вих ор ганізацій Ук раїни,
ка фе д ри стра ху ван ня, фінан со -
во
еко номічно го фа куль те ту, Сту -
дентської ака демічної ра ди фінан -
со во
еко номічно го фа куль те ту та
спон сорів турніру. Ко жен із
фіналістів мав змо гу ви с ту пи ти зі
сло ва ми под яки та поділи ти ся
своїми вра жен ня ми від турніру,
що, як ви я ви ло ся, за ли ши ли ся
приємни ми та не за бутніми. Важ -
ли во та кож відзна чи ти, що всіх 
16 фіналістів чемпіона ту, ро бо то -
давці, при сутні у журі, за про си ли на
співбесіду. 

Як пи са ли самі учас ни ки турніру
у своїх мо ти ваційних есе, досвід
участі у чемпіонаті "Уп равлінські
поєдин ки: тех но логія пе ре мо ги"
до по мо же їм роз ви ну ти у собі
здібності ліде ра, відко ри гу ва ти
здібності ве ден ня пе ре го ворів
(Оса у лен ко Таїсія); зро зуміти ме -
ханізми, яки ми потрібно ко ри с ту ва -

ти ся при ве денні пе ре го ворів,
оскільки на чемпіонаті, на відміну
від інших кон курсів, відбу вається не
ли ше пе ревірка й оцінка учас ників,
а й пев ним чи ном їхня підго тов ка
(Поддєрьогіна Іло на); пе ревіри ти
свої си ли як май бут ньо го уп -
равлінця, пе рей ня ти досвід і знан ня
інших сту дентів
учас ників, що бу -
дуть не зай ви ми у май бут ньо му
(Темніков Олек сандр); на дасть
змо гу ви я ви ти слабкі сто ро ни у ве -
денні пе ре го ворів, ви о к ре ми ти на -
прям и май бут ньо го нав чан ня (Ра -
фаєлян Ар тем); нав чи ти ся мак си -
маль но ефек тив но  пе ре тво рю ва ти
конфліктні си ту ації у про гре сив но -
му на прям ку співпраці з людь ми
(Ре б ри с та Інна); до по мо же роз ви -
ну ти якості і на вич ки, що до по мо -
жуть у май бутній діяль ності, якою б
во на не бу ла: еко номічною,
політич ною чи гро мадською (Лит -
вин На зар).  Впев нені, що їхні
сподіван ня справ ди ли ся. 

Пе ре мо жець чемпіона ту "Уп -
равлінські поєдин ки: тех но логія пе -
ре мо ги" Ос т ров ка Еріх пе ре ко на -

ний, що "са ме такі про гра ми для
об да ро ва ної мо лоді, як цей
чемпіонат, є тим орієнти ром, яко го
слід до три му ва ти ся для ре алізації
своїх цілей. Ад же дається ре аль на
змо га про де мон стру ва ти свої знан -
ня та вміння ефек тив но вирішу ва ти
по став лені пе ред то бою зав дан ня.
Гарні знан ня без мож ли вості їх
інве с ту ва ти нічо го не варті".

Сту ден ти фінан со во
еко -
номічно го фа куль те ту вис лов лю ють
щи ру под яку адміністрації фінан со -
во
еко номічно го фа куль те ту та
універ си те тові, Цен т ру
бізнес
стра тегій "Пер спек ти ва",
Цен т ру куль ту ри і ми с тецтв, Лізі
стра хо вих ор ганізацій Ук раїни, ка -
федрі стра ху ван ня та Сту дентській
ака демічній раді фінан со во
еко -
номічно го фа куль те ту за ор -
ганізацію і про ве ден ня чемпіона ту.

Саркісян Маріне, 
сту дент ка фінан со во�еко -

номічно го фа куль те ту, 
член Сту дентської ака демічної

ра ди
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З 1 ли с то па да 1999 ро ку функціонує струк тур ний підрозділ �
Центр зв'язків з ро бо то дав ця ми та спри ян ня пра цев ла ш ту -
ван ню сту дентів "Пер спек ти ва" (на каз КНЕУ № 325�к від
27.10.1999 ро ку), ме тою яко го є на ла го джен ня тісної
співпраці з ро бо то дав ця ми та інфор маційне і кон суль -
таційне спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню сту дентів і ви пуск -
ників КНЕУ. 

Декан ФЕФ КНЕУ В.К. Хлівний нагороджує переможців
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Гру па най ак тивніших сту -
дентів, якій не бай ду жа до ля ви -
хованців дит бу дин ку "Ма те рин -
ка", що у місті Біла Цер к ва,
відвіда ла дітей та по да ру ва ла їм
справжнісіньке свя то 
 день Свя -
то го Ми ко лая. 

Не зран ку і не під по душ ку, але
от ри ма ли по да рун ки і відчу ли
ство ре ну сту ден та ми на шо го фа -
куль те ту ат мо сфе ру всі хлоп чи ки
та дівчат ка, яких взя ла під кри ло
"Ма те рин ка". Ко ш ти для ди тя чо го
бу дин ку зби ра ли різни ми шля ха -
ми: з до по мо гою і спон сорів, і сту -
дентів, але найцікавішим був етап
про да жу су венірів з сим волікою
МЕіМу. Відте пер руч ки та наліпки
на га ду ва ти муть сту ден там про сту
істи ну 
 "МЕіМislove". На пи са ти
за хоп ли ву лекцію, за кри ти пля му
на стіні в гур то жит ку 
 ще од не
важ ли ве при зна чен ня су венірів.

От же, ко ш ти зібрані, по да рун -
ки прид бані, ко ман да ак тивістів
го то ва. Так, ра но
вранці 19 груд -
ня, ви ру ши ли ми до Білої Цер к ви,
де діти про ки да ли ся і шу ка ли го с -
тинці від Ми ко лая. Зго дом свя то
прий шло до їхньої оселі. Канц то -
ва ри, яких так не ви с та чає,
настільні ігри, до шки для ма лю -
ван ня, ди с ки з фільма ми для роз -
вит ку, м'ячі та ба га то чо го іншо го
відра зу при гля ну ли ся дітям.

Але го ло вне 
 це свя то,
посмішки, що бу ли на об лич чях у
всіх. Кож на мить, яку ми про ве ли в
ком панії цих дітей, ста ла свя том
не тільки для 40 ви хо ванців "Ма те -
рин ки", а й для кож но го, хто брав
участь у цьо му за ході. Гра у
"Твістер", у фут бол, у сніжки,
цікаві роз мо ви, різно манітні кон -
кур си, мо ре сміху, ра дощів та по -
зи тив них емоцій 
 усе це за по вни -

ло стіни ди тя чо го бу дин ку. А яким
ве се лим був потім со лод кий стіл,
який до по мог ли підго ту ва ти самі
діти. Важ ко пе ре да ти, з яким за -
взят тям хлоп чи ки і дівчат ка при -
кра ша ли свят кові тор ти! 

Див ля чись на щирі щас ливі
посмішки дітлахів, важ ко при пу с -
ти ти, що щось пішло не так. Всім
спо до ба лось, а от же ми впо ра ли -
ся з на шою місією 
 по да ру ва ти
свя то. Ма са вра жень за ли ши ла ся
й у кож но го з нас. До ро га до до му
для нас бу ла суцільним обміном
по зи тив ни ми вра жен ня ми. Ми от -
ри ма ли за до во лен ня не мен ше за
дітей, досвід спілку ван ня, знай -
шли но вих то ва ришів та про сто
по да ру ва ли ща с тя дітям, за що їм
щи ро віддя чи ли посмішка ми та
гар ним на строєм.

Відте пер такі свя та бу дуть ре -
гу ляр ни ми. Спільни ми зу сил ля ми
ми на ма гаємо ся зро би ти жит тя
дітей кра щим, ком фортнішим,
щас ливішим. От же най ближ чим
ча сом ми відвідаємо більше ди тя -
чих бу динків, зро би мо яко мо га
більше, аби дітям бу ло до бре.

Мо к ря ков Андрій, I курс, МЕіМ

Газета факультету міжнародної економіки
і менеджменту КНЕУ 

«MEMorandum» —
будь першим

Вітаємо фа куль тет міжна род ної еко -
номіки та ме нед ж мен ту з по явою двох но вих ка -

федр: ка фе д ри міжна род но го обліку та ау ди ту (завіду -
вач О. М. Га лен ко) та ка фе д ри євро пейської інте -
г рації (завіду вач В. І. Чу жи ков)

Не дні, не тижні, навіть не роки,
В житті важливі тільки чудомиті.
Вони диктують ритми і смаки
У грі своїй прекрасно розмаїтій.

Себе не завжди з Вами берегли,
Бігли вперед, за успіхом летіли!
У цьому році ми не все змогли.
Та головне, що ми цього хотіли!

Вітання і побажання студентам ...

ДД еенньь   ССввяя ттоогг оо   ММ ииккоолл ааяя   уу
"" ММ аатт еерр ииннцц іі""

Часу нема на клятви й каяття �
Такий нестримно невблаганний вік людини.
Усе творять миттєвості життя.

А не години!

Не варто успіх виставляти напоказ
Треба щомить любити і творити.
Не варто стримувать миттєвостей екстаз,

А треба жити! 

Д. Г. Лук'яненко, декан факультету
міжнародної економіки та менеджменту 

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ NEWS ПРО ВУЗ

Незалежно від віку, статі та матеріального стану
напередодні 19 грудня всі завжди в очікуванні однієї людини �
Святого Миколая. У кожного є своя мрія, яка обов'язково має
справдитися, � і вранці людина прокидається з надією на це.
Але як приємно інколи подарувати тепло та радість тим,
хто цього найбільше потребує. 

Не що дав но на фа куль теті
мар ке тин гу відбу ла ся радісна
подія 
 відкри ла ся сту дентська
ПР
агенція "Smells Creative!", яка
зна хо дить ся в го ло вно му кор пусі
КНЕУ в 426 кабінеті. Ідея ство -
рення та кої агенції на ле жа ла вик -
лада чеві ка фе д ри мар ке тин гу, 
к. е. н. Олені Во ло ди мирівні Тка -
чук, яка є керівни ком та на став ни -
ком май бутніх РR
агентів. Все це
ста ло мож ли вим за підтрим ки
колиш ньо го  де ка на фа куль те ту
Кар да ша Вікто ра Яко ви ча та
діючо го Ша фа лю ка Олек сан д ра
Ка зи ми ро ви ча. До скла ду агенції
вхо дять сту ден ти всіх курсів
рідно го фа куль те ту, але її двері
відчи нені для всіх охо чих. Го -
ловною ме тою своєї агенції сту -
ден ти ба чать по зиціону ван ня
КНЕУ на рин ку освітніх по слуг та
підтрим ка іміджу улюб ле но го
універ си те ту не тільки се ред
зовнішньої ау ди торії, але і се ред
сту дентів та вик ла дачів са мо го
КНЕУ. Та кож до обов'язків вхо -
дить інфор му ван ня сту дент ства
про ак ту альні події в житті універ -
си те ту та висвітлен ня ос танніх но -
вин у сфері мар ке тин гу, рек ла ми

та паблік рілей шинз. РR
агенція
на дає мож ли вості роз ви ну ти кре -
а тив не мис лен ня, ство рю ва ти
свої власні про ек ти та от ри му ва ти
досвід ро бо ти у сфері піару. 
РR
агенція співпра цює з та ки ми
ор ганізаціями універ си те ту як
Проф ком, Сту дентська ака -
демічна ра да, Сту дентський
Бізнес
Інку ба то р, прес
цен т р, ук -
раїнські ком панії та ор ганізації. В
пла ни агенції вхо дить роз по в сю -
джен ня інфор мації про універ си -
тет, про йо го події та кон кур си,
участь сту дентів КНЕУ у різних ук -
раїнських та іно зем них про ек тах,
прак тич на підго тов ка сту дентів. 

Ви ко нав чим ди рек то ром
агенції є Зай це ва Ма ри на (ІІІ
курс), керівни ком HR
відділу є Ти -
щен ко Ва лерія (ІІІ курс). В агенції
пра цює понад 20 чо ловік, які
поділені на кре а тивні та ро бочі
гру пи. Керівниц тво агенції вхо -
дить до ос нов ної кре а тив ної гру -
пи та коор ди нує ро бо ту всіх
співробітників.

Ма теріал підго ту ва ли 
Зай це ва Ма ри на (ІІІ курс), 
Ти щен ко Ва лерія (ІІІ курс),

e�mail: pr.agency@ukr.net

Сту дентська РR�агенціяСту дентська РR�агенція
"Smells Creative!" "Smells Creative!" 

роз по ча ла свою діяльністьроз по ча ла свою діяльність
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Підго тов ка роз по ча ла ся прак -
тич но з пер ших днів нав чан ня но -
вих сту дентів у стінах універ си те ту.
Ор ганіза то ри да ли час їм відійти
від дум ки про НЗО, звик ну ти, що в
КНЕУ не зав жди чер ги, та усвідо -
ми ти, що во ни 
 сту ден ти. Хоч і де -
які вже з 1 ве рес ня ціка ви ли ся, яке
в універ си теті та на фа куль теті по -
за нав чаль не жит тя, та, на мою
дум ку, самі бу ли го тові ор ганізо ву -
ва ти фе с ти валі і про во ди ти кон -
цер ти, що би не сидіти на місці, а
якісно про во ди ти сту дентські ро ки.

От ож, при близ но усе ре дині ве -
рес ня бу ло ки ну то бой о вий клич
проф гру пор гам I кур су про підго -
тов ку. Кож на гру па од ра зу по ча ла
при ду му ва ти та ор ганізо ву ва ти
щось ціка ве для ви с ту пу, тим
більше, що твор чий роз мах сту -
дентів вза галі не об ме жу ва в ся.
Звісно в за галь но п рий ня тих рам -
ках до зво ле но го та пра ви лах куль -
ту ри сце ни.

З кож ним днем ми все більше і
більше на бли жа ли ся до ви с ту пу.
Зро с та ла на пру га не тільки се ред
учас ників, а й се ред ор ганіза торів.
З кож ним днем пер шо кур сни ки не
тільки вдо с ко на лю ва ли свою май -
стерність, во ни ма ли змо гу по -
знай о ми тись один з од ним в ме жах

всьо го кур су. Як відо мо, на на шо му
фа куль теті три спеціаль ності, і роз -
клад за нять не дає змо ги по знай о -
ми тись усім од но час но. З кож ною
зустріччю дух кон ку ренції пе ре ро с -

тав у друж бу. Як ска за ли во ни
потім, "ми ста ли однією ро ди ною 

ро ди ною ФЕтаУ!!!". На жаль, не всі
гру пи ви т ри ма ли на пру гу та важ ку
підго тов ку. На фінішну пря му, тоб -
то на сце ну, вий шли 13 із 14 груп
кур су. Але я вва жаю, що це не по га -

ний ре зуль тат. Учас ни ки ма ли хо -
ро шу підтрим ку гля дачів у залі.
Пла ка ти, кри чал ки, повітряні
кульки… І це да ле ко не весь ар се -
нал ви ко ри с та ний вболіваль ни ка -
ми для де мон страції своєї ша ле ної
підтрим ки юним ар ти с там, які ду же
хви лю ва лись пе ред де бю том у
КНЕУ.

На до лю журі (у складі за -
ступни ка го ло ви Пер вин ної
профспілко вої ор ганізації сту дентів
та аспірантів КНЕУ, ко ор ди на то ра

куль тур но
ма со во го на пря му
діяль ності проф ко му Інни Ана -
толіївни До б ро вольської, го ло ви
комісії з пи тань куль ту ри Київсько -
го національ но го еко номічно го
універ си те ту Дми т ра Ок се нен ка,
по чес но го го ло ви профспілко во го
бю ро Ва лен ти на Чер нень ко го, по -
чес но го го ло ви профспілко во го
бю ро та сту дентської ака демічної
ра ди фа куль те ту Ок са ни Га в ри ле -
вич, по чес но го го ло ви профспілко -
во го бю ро Ар те ма Шев чу ка, го ло -
ви комісії з пи тань куль ту ри фінан -
со во
еко номічно го фа куль те ту Ан -
ни Ко в ту нен ко, спеціаль но го го с тя
з те ле ка на лу "СТБ", ка с тинг
ме не -
дже ра фор мат них про ектів, а са ме
"Ук раїна має та лант", "Тан цю ють
всі", "Х
фак тор", Сергія В'ячес ла -
во ви ча Самійлен ка) ви па ло зав -
дан ня оціню ва ти на ших кон кур -
сантів. Ко жен ви с туп був не пе ре -
вер ше ним, мав пев ну особ ливість,
відрізня в ся від по пе ред ньо го, але
всіх об'єдну ва ла спільна ри са 
 по -
ка за ти свою гру пу тільки з най к ра -
що го бо ку. 

Твор чий роз мах дійсно
не мав меж 
 віде о ро ли ки,
те а т ральні по ста нов ки,
танці, пісні, ви с ту пи в
оригіна льно му жанрі. Всі
ра зом підспіву ва ли ав -
торську пісню 3
ї гру пи ме -
нед ж мен ту, слідку ва ли за
відбо ром та лантів влас но -
го, фа куль тетсько го шоу
"Ук раїна має та лант", шу ка -
ли відмінності між Lady
Gaga з 8
ї гру пи еко номіки
підприємств та оригіна лом,
ди ви ли ся яс кра ве відео
єди ної гру пи еко номічної
те орії, підтанцьо ву ва ли
дівча там з 2
ї гру пи еко -
номіки підприємств. Всі во -
ни про де мон стру ва ли не -
пе ре вер ше ний ак торський
та лант та вміння розсміши -
ти публіку.

Після ви с ту пу кон кур -
сантів та під час підра хун ку балів
кон церт на про гра ма не при пи ня -
ла ся. На сцені ви с ту пи ли ак тивісти
фа куль те ту стар ших курсів. По да -
ру ва ли пісні Цивінда Оль га та "зо -
ло тий го лос КНЕУ" 
 Ар те мен ко
Іри на. Ви с ту пи ла ко ман да фа куль -
те ту, пе ре можці по пе ред ньо го ро -
ку, з ритмічної гімна с ти ки. 

Фінал кон кур су був од ним із
най яс кравіших мо ментів фе с ти ва -

лю, гості ап ло ду ва ли сто я чи. Я га -
даю, це бу ла щи ра под яка учас ни -
кам, во ни дійсно її за слу жи ли. Кож -
на гру па от ри ма ла пе ре мо гу в
певній номінації. Ку бок кур су здо -
бу ла ко ман да 8
ї гру пи еко номіки
підприємств. Ще раз хо четь ся
привіта ти їх, во ни ста ли най к ра щи -
ми!

Після закінчен ня за хо ду всі
друж но ви ру ши ли свят ку ва ти до
нічно го клу бу Greenwich. Там уже
бу ли і ве селі танці, й обмін вра жен -
ня ми, і привітан ня. 

Від імені комісії з пи тань куль ту -
ри хотіло ся б вис ло ви ти под яку
лю дям, які до по ма га ли в ор -
ганізації та про ве денні цьо го свя та:
Бе са рабі Вікто ру, Ар те мен ко Ірині,
Цивінді Ользі, Цивінді Мак си му, ко -
манді фа куль те ту з ритмічної
гімна с ти ки, Бу гаю Сергієві та Се -
реді Да ни лу і, звісно ж, учас ни кам.
Ве ли ке спа сибі, що не бу ли бай ду -
жи ми, що відда ли ча с тин ку се бе
за для про ве ден ня фе с ти ва лю.

Хо четь ся віри ти, що весь той
за пал, ініціати ва, пра гнен ня до но -
во го, які горіли в очах на ших пер -
шо кур сників, не згас нуть, а, на впа -
ки, ста нуть надійною за по ру кою
май бутніх пе ре мог фа куль те ту!

Біру ля Во ло ди мир, за ступ ник
го ло ви комісії з пи тань куль ту ри 

ДД ее   бб юю тт   пп ее рр   шш оо   кк уу рр   сс нн ии   кк аа �� 22 00 11 00
13 жовтня. Цей день пер шо кур сни ки не за бу дуть ніко ли.
Чому? А тому що саме цього дня відбувся кон курс сту -
дентської твор чості се ред пер шо кур сників � "Де бют пер шо -
кур сни ка�2010 " � фа куль те ту еко номіки та уп равління. Цьо -
го ро ку фе с ти валь був дійсно де бют ним, ад же він впер ше
відбу в ся на сцені Цен т ру куль ту ри і ми с тецтв Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те ту. Мені здається, це
закріпить ся за ним на зав жди. Зви чай но, ос нов на ме та за хо -
ду � да ти змо гу роз кри ти ся, про яви ти се бе, по знай о ми тись і
здру жи тись сту ден там, але в ор ганіза торів на думці ще й
по шук но вих та лантів для про ве ден ня но вих днів фа куль те -
ту, ви с тупів на БУМі, Міс КНЕУ та інших за галь но універ си -
тетських за хо дах.

"Де бют був, на пев но, най яс -
кравішою подією за весь прой -
де ний період нав чан ня. Бу ло ви -
т ра че но ба га то сил, енергії. 
І все це бу ло не дар ма, оскільки
ре зуль тат був не пе ре вер ше -
ним. Цей захід приніс нам ба га -
то но вих ціка вих знай омств і
зро бив ко лек тив на шо го пер шо -
го кур су ФЕтаУ дійсно однією
сім'єю". 

Ан желіка Іва но ва, ЕМО�104

"Як би нам не бу ло ціка во
здо бу ва ти омріяну про фесію,
але іноді мо но тонність лекцій та
прак тич них за нять трішеч ки на -
бри дає. І ко жен сту дент по чи нає
по гля да ти на го дин ник, що би
швид ше вже поспілку ва ти ся з
од но груп ни ка ми в більш вільній
ат мо сфері, ра зом ку дись піти і
т.д. Всі зав жди ди ву ють ся,
ствер д жу ю чи, що ми і так ба га то
ча су про во ди мо ра зом. Якось
нашій дружній групі ви па ла мож -
ливість про де мон стру ва ти свою
унікальність (як і іншим сту ден -
там I кур су). Од ра зу по ча лось
ак тив не об го во рен ня ідей, всі
на ма га ли ся навіть підклю чи ти
знай о мих хо рео графів, гу мо -
ристів, фо то графів і т.д. Як ка -
жуть, ро бо та кипіла. Ко жен на -
ма га в ся вкла с ти ча с тин ку се бе у
цей ви с туп. Я ду же вдяч на за те,
що цей кон курс був на по чат ку
нав чаль но го ро ку. Це да ло на -
шо му ко лек ти вові мож ливість
об'єдна ти ся на вко ло спільної
ідеї, на вко ло спільної ме ти. Ми
от ри ма ли ве ли чез не за до во -
лен ня як від ви с ту пу, так і від ро -
бо ти в ко лек тиві". 

Кри во руч ко Оль га, ЕЕП�106

"Де бют пер шо кур сни ка" �
пер ше свя то для нас, які
тільки�но пе рей шли до но во го

ета пу в житті � сту дент ства. Це
най важ ливіше свя то, оскільки
ми пред став ляємо се бе пе ред
усім універ си те том та ки ми, які
ми є: наші та лан ти, здібності,
до стоїнства. Са ме то му це ду же
важ ли вий захід. Не зва жа ю чи на
те, що це склад но ор ганізу ва ти
все, наші керівни ки ду же вправ -
но зро би ли своє діло. Во ни ор -
ганізу ва ли для нас ве лич не та
не за бутнє свя то, приділя ю чи
ува гу кож но му, фан та зу ю чи та
ви га ду ю чи най не с подіваніші ідеї
для то го, щоб зро би ти на ше
свя то не пе ре вер ше ним.

На мій по гляд, все бу ло на
ви со ко му рівні, все вда ло ся. Це
свя то ми не за бу де мо ніко ли!". 

Філен ко Вікторія, ЕЕП�102

"Де бют пер шо кур сни ка�2010"
фа куль те ту еко номіки та уп -
равління прой шов "на ура!". Це
дійсно бу ло свя то як для пер шо -
кур сни ка, так і для всіх тих, хто
не поліни в ся завіта ти на ньо го.
Всі учас ни ки дійства серйоз но
ви ко на ли по став ле не зав дан ня �
і са ме то му "Де бют" відбу в ся на
най ви що му рівні.

Хотіло ся б ска за ти, що пра -
цю ва ти бу ло лег ко. Під час ре -
пе тицій от ри му вав мо ре за до -
во лен ня і з ма сою по зи тив ної
енергії по вер та в ся до сту -
дентських буднів. Ор ганіза то ри
з ве ли кою відповідальністю взя -
ли весь тя гар на се бе, за що їм
потрібно ска за ти ве ли ке спа -
сибі, ад же без них учас ни ки не
змог ли б настільки гли бо ко по -
ри ну ти у світ ми с тец тва.
Сподіваємо ся, що вже на ступ -
но го ро ку "Де бют пер шо кур сни -
ка" фа куль те ту еко номіки та уп -
равління бу де настільки ж яс кра -
вим і феєрич ним, як і цьо го". 

Лип ко Сергій, ЕЕП�104

Вра жен ня  учас ників
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Йдеть ся про "КЕФобачення" 

кон церт, на яко му кож на гру па I кур су
мог ла по ка за ти свої та лан ти, вміння
кре а тив но мис ли ти та всі свої яс краві
ідеї. Зви чай но цьо му феєрич но му
шоу чо гось би не ви с та ча ло, як би не
цікаві та ве селі ве дучі і, зви чай но, ло -
яль не та непідкуп не журі. Так хо четь -
ся все відра зу роз повісти! Я навіть не
знаю з чо го по ча ти, спро бую по ча ти
пи са ти про все по черзі.

Все по ча ло ся з то го, що кож на
гру па ви тя гну ла на зву країни, яку во -
на ма ла пред став ля ти. Сту ден ти пер -
шої гру пи по винні бу ли як най к ра ще
відо бра зи ти сутність на шої співу чої та
ма ль ов ни чої Батьківщи ни 
 Ук раїни.
Другій групі по ща с ти ло ви б ра ти
тендітну та ро ман тич ну євро пейську
країну, яка ста вить на коліна сер ця
всіх за ко ха них, 
 Францію. Чу до во та
яс кра во бу ла пред став ле на Англія
тре ть ою гру пою. Чет вер та гру па
пред став ля ла не країну, а цілий кон -
ти нент 
 Аф ри ку, що ко ло ритністю не

по сту пається по пе реднім.
Сту ден там п'ятої гру пи вда -
ло ся роз кри ти всю сер -
дечність індійсько го на ро ду
та са мо бутність їхньої країни
в ціло му. Шо с та гру па у
феєрич но му мю зиклі по ка -
за ла од ну з най за гад ковіших
країн  схо ду 
 Персію, сьо ма
гру па пред ста ви ла спе кот ну
Іспанію. А восьмій групі
діста лась Італія, що при хо -

вує у собі од не з най пре к расніших
місць на землі 
 не по втор ну Ве нецію. 

"КЕФобачення" виг ля да ло б не -
по вноцінним, як що б не влучні жар ти
та по зи тив, що ство рю ва ли не по втор -
ну ат мо сфе ру про тя гом ціло го кон -
цер ту наші ве дучі Гле ба Ан на та Зва -
рич Ан тон, сту дент фа куль те ту інфор -
маційних си с тем та тех но логій. 

Поспілку вав шись із гля да ча ми, я
зро би ла вис но вок, що всім ду же за -
пам'ята ла ся сцен ка з ук раїнськи ми

політи ка ми, а особ ли во Ле онід Чер -
но вецький у ви ко нанні Еміна Ма ме до -
ва, який і от ри мав гра мо ту за най к ра -
щу чо ловічу роль. Йо го ви ко нан ня бу -
ло настільки пе ре кон ли вим та ве се -
лим, що всі, хто сидів в залі, як що і не
сміялись від душі, то точ но не сиділи з
серйоз ни ми об лич чя ми.

Сту дент ка сьо мої гру пи своїм
чарівним го ло сом пе ре не сла всіх гля -
дачів в ат мо сфе ру ма ль ов ни чої
Іспанії. Са ме за це Оль га Те ре па бу ла
на го ро дже на гра мо тою за кра щу
жіно чу роль.

Ко ли прий шов час виз на ча ти пе -
ре можців, бу ло не див но, що на ше
журі, се ред яко го бу ли ге не раль ний
ди рек тор те ле ка на лу "СТБ",  помічник

на род но го де пу та та, а та -
кож адміністрація фа куль -
те ту, не зна ло, ко го на зва -
ти кра щим, ад же у кож ної
гру пи бу ли свої не доліки,
про те ще більше
бу ло у всіх до -
стоїнств.

Третє за слу -
же не місце зай ня -
ла дру га гру па зі
своєю ро ман тич -
ною та за хоп лю ю -

чою історією про Францію.
Під час їхньо го ви с ту пу бу ло
все 
 і при страсні сцен ки, і
ро ман тич на фран цузь ка
пісня, і спо кус ли вий та нець
дівчат, від яко го не мог ли
відірва ти очей ба га то хлопців, і
лагідний та пла с тич ний та нець
хлопців, що зму сив би ти ся швид ше
сер ця всіх дівчат у кон церт но му залі.

Дру ге місце посіла не менш ціка -
ва історія тре тьої гру пи про Англію.

Ве селі сцен ки та за пальні танці не за -
ва жа ли їм зо б ра зи ти стри маність
справжньо го англійця, яко му вчас но
прий шов на до по мо гу Гаррі По тер.
Після всьо го цьо го стає зро зуміло,
що так,  як Англія от ри ма ла пе ре мо гу
в сторічній війні з Францією, так і на
на шо му "КЕФобаченні" тре тя гру па
ви пе ре ди ла дру гу. Кінець кінцем пе -
ре мож ця ми бу ло виз на но вось му гру -
пу та справжню історію італійських
мафіозі у їхній інтер п ре тації. Їхня
історія з ви к ра ден ням заінтри гу ва ла
як гля дачів, так і журі, во на бу ла ду же
не ви му ше ною та ве се лою, спов не -
ною ве се лих сце нок, ціка вих пісень та
про сто над зви чай них танців. 

Всі гру пи бу ли на го ро джені різно -
манітни ми при за ми й по да рун ка ми,
ко жен з учас ників от ри мав квит ки на
те левізійне шоу "Тан цю ють всі",
проф бю ро фа куль те ту по да ру ва ло
мо ло дим та лан там імен ний свят ко -

вий торт, а та кож "італійці" за бра ли
чес но за роб ле ний у не легкій бо ротьбі
ку бок. Тріум фу ючі гру пи
пе ре можці,
всі учас ни ки, а та кож ко жен охо чий та
гості бу ли за про шені в нічний клуб
"Гринвіч" на фур шет та свят ко вий

торт. Вечірка в стилі "after
party"
відбу лась у не ви му шеній та дружній
ат мо сфері, ад же за час підго тов ки до
кон цер ту в учас ників бу ла не по втор на
мож ливість пізна ти один од но го кра -
ще та знай ти но вих друзів. Сту ден ти
бу ли вдячні. 

На самкінець, я із впев неністю мо -
жу ска за ти, що всі, хто відвідав
"КЕФобачення", мог ли відчу ти не по -
втор ну ат мо сфе ру свя та та от ри ма ти
чи ма лий за ряд по зи ти ву й гар но го
на строю на дов го.

Гру пи
учас ни ки вис лов лю ють
свою вдячність за до по мо гу в ор -
ганізації та підго товці но мерів для ви -
с ту пу Олек сан д рові Ма мон то ву та
Глебі Анні, а та кож за ве ли кий при -
плив енергії 
 спон со рові  кон цер ту,
ТМ "RED BULL". 

Марія ОНУФРІЄВИЧ, сту дент ка
І кур су, КЕФ

Б А Н К I Р
Газета кредитно�економічного факультету

ЦІКАВО

КЕФобачення, або Євро ба чен ня КЕФобачення, або Євро ба чен ня 
по�банківськи!по�банківськи!

У ли с то паді  в Центрі куль ту ри і ми с тецтв ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на" відбу лась од на з най яс кравіших
подій для сту дентів I кур су кре дит но�еко номічно го фа куль -
те ту. 

Газета факультету економіки АПК

Agropower

Те, що ФЕАПК 
 співу чий фа куль тет,
зна ли зав жди. Але цьо го ро ку склад во -
калістів на шої ко ман ди по по вни в ся.

Яс кра ви ми зіроч ка ми на сцені ЦКМ
КНЕУ за ся я ли нові та лан ти,  за зву ча ли
нові го ло си. А точніше, за зву ча ли во ни на
во каль но му кон курсі тра диційної та ес т -
рад ної пісні "Пісен на феєрія 2010".
Півфінал  кон кур су відбу в ся  28  жовтня у

складі 17 учас ників, з яких у фінал прой -
шло 10 най к ра щих. Се ред яких і троє
пред став ників на шо го фа куль те ту, а са -
ме Та ра со ва Ка те ри на (I курс), Бо г дан
Оль га (I курс) та Гри нен ко Вікторія 
(III курс). 

Після вис наж ли вих ре пе тицій наші
учас ниці бу ли повністю го тові гідно пред -
ста ви ти наш фа куль тет. І 4 ли с то па да з

ПП іі сс ее нн   нн аа   фф ее єє рр іі яя
22 00 11 00
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СПОРТИВНІ ПРИСТРАСТІ

ТОЧКА ЗОРУ

кон церт но го за лу доліта ли знай омі ви гу -
ки, яких дав но не чув Центр куль ту ри, а
са ме три бу к ви "А
П
К". І справді,
підтрим ка нас не підве ла.  Пла ка ти, ви гу -
ки та кри чал ки  на да ва ли впев не ності для
ви с ту пу на шим учас ни кам.  

А най го ловніше, що не дар ма підтри -
му ва ли, ад же ре зуль та ти за до воль ни ли
всіх. Надією кон кур су цьо го ро ку ста ла
Та ра со ва Ка те ри на, яка пред став ля ла
наш фа куль тет в ака демічно му жанрі,
Бог дан Оль га ста ла "Відкрит тям кон кур -
су", во на ду же спо до ба лась чле нам журі
своєю ніжністю і пе ре да чею ду шев ності
тво ру. Але най го ловнішу номінацію, ту,
якої пра гну ли всі учас ни ки, а са ме зван ня
"Зо ло то го го ло су КНЕУ", от ри ма ла  на ша
сту дент ка Гри нен ко Вікторія. Інтри гу три -

ма ли до са мо го кінця, пе ре жи ван ня про -
сто пе ре по вню ва ли, на ша підтрим ка
сиділа в очіку ванні...в очіку ванні, як ви я -
ви лось, аб со лют ної пе ре мо ги! 

От же, вітаємо наш до ро гий фа куль тет
еко номіки АПК з чер го вою пе ре мо гою і
гар ним по чат ком нав чаль но го ро ку!!!

Пер вин на профспілко ва ор ганізація
сту дентів та аспірантів ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на" та кож приєднується
до привітань. Ба жаємо фа куль те тові еко -
номіки АПК і на далі ра ду ва ти нас своїми
та лан та ми, не пе ре вер ше ни ми ви с ту па -
ми, грандіоз ни ми гру па ми підтрим ки.
Не хай за взят тя та вміння, які про яв ля -
ють ся під час ва шо го пе ре бу ван ня на
сцені, до по ма га ють вам у всьо му, зо к ре -
ма і в нав чанні, і у про фесійно му рості.

Давно, ще Децим Юній Ювенал сказав, що "у
здоровому тілі � здоровий дух". Але ще й досі молодь
доводить усьому світові це правдиве твердження.

На початку жовтня в спортзалі Київського
національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана "Економіст" проходив чемпіонат Києва з
бадмінтону "Organizator Kiev Open". Вперше спонсором
конкурсу виступив журнал "Organizator". Це був
відкритий чемпіонат � і участь у ньому могли брати всі
охочі.

Честь університету захищали студенти нашого факультету.
В результаті змагань Бурлака Артур (студент III курсу,
спеціальність "Економіка АПФ") став абсолютним

переможцем, а Артемчук Володимир (студент IV курсу,
спеціальність "Економіка АПФ") зайняв перше місце у парній
категорії та друге місце в одиночній та змішаній категоріях.
Підтримували наших спортсменів їхні наставники та тренери 
В. Т. Ємець та В. Є. Косенко Особлива подяка Володимирові
Трохимовичу Ємцю, який є відомим фахівцем в Україні і вже не
перший рік готує майстрів цього виду спорту 
 переможців
міжнародних змагань. Організаторами турніру було
запрошено заступника декана нашого факультету професора
О. О.  Єранкіна. 

Чемпіони та призери змагань були відзначені грамотами,
медалями, кубками, а також грошовими нагородами. Дякуємо
нашим студентам за активну участь та гідне представлення
нашого університету та факультету на рівні міста. Ви 
 наше
спортивне майбутнє, майбутнє спорту України.

ЧЧ ее мм пп іі оо нн аа тт   КК ии єє вв аа   зз   бб аа дд мм іі нн тт оо нн уу   
"" OO rr gg aa nn ii zz aa tt oo rr   KK ii ee vv   OO pp ee nn ""

ТТРРОО ЯЯНН ДДИИ   ІІ   ВВ ИИНН ООГГ РР ААДД ,,
аа ббоо  РРоо зз   ддуу   ммии   ""ввуу ззьь  кк оо  гг оо""   сс ппеецц ііаа лліісстт аа   шш ии   рроо   ккоо  гг оо  ккуулл ьь  тт уурр   нноо  гг оо  ппррооффіілл юю

1. З чо го по чи на ло ся поєднан ня
еко номіки з ми с тец твом?

По ча ло ся все з мо го рідно го се ла
По калів Ов руцько го рай о ну на Жи то -
мир щині, де у після воєнні ро ки в клубі
(ко лишній хаті роз кур ку ле но го за -
мож но го се ля ни на) моя  ма ти  Іри на
Ва силівна, вчи тель ка ук раїнської мо -
ви і літе ра ту ри, ста ви ла, а бать ко Ми -
ко ла Яко вич грав провідні ролі у та ких
п'єсах, як "На тал ка Пол тав ка", "На зар
Сто до ля", "Сва тан ня на Гон чарівці" та
ба га ть ох інших. І  вра жен ня про це у
ме не за ли ши ли ся на все жит тя. Ко ли
я, а потім і мій брат Ва лен тин вчи лись
у Києві, і до нас приїжджав хтось із
батьків (обов'яз ко во один, бо вдо ма
го с по дар ство: ко ро ва, свині, ку ри), то
зав жди вве чері був спільний похід до
те а т ру 
 спо чат ку з на ми, а потім з
невістка ми та вну ка ми.

Як раз під час нав чан ня в
Київсько му фінан со во
еко номічно му
інсти туті (1954
1958 рр.) відбу лось
поєднан ня еко номіки з куль ту рою.
Нашій "другій гвардійській" групі по -
вез ло з ку ра то ром, який зумів нас
"за ве с ти" 
 і за чо ти ри ро ки ми
відвіда ли всі те а т ри і ху дожні му зеї, і
то не один раз, бо хо ди ли на ювілейні
ви с тав ки Вру бе ля, Реріха та інших. Це
про дов жи лось у Жи то мирі, де я пра -
цю вав за на прав лен ням. До цьо го ча -
су пам'ятаю кар ти ну "Біля ко ли с ки" у
кар тинній га ле реї. А на перші в житті
відпускні гроші з дру гом Ана толієм
Ясинським по ди ви ли ся Тре ть я ков ку,
Боль шой те атр і Пушкінський му зей.
В селі Сінгу ри Жи то мирсько го рай о -
ну, де я три ро ки пра цю вав го ло вним
еко номістом кол го с пу, ор ганізу вав
кар тин ну га ле рею: їздив до Києва,

прид бав близь ко 40 ве ли ких ре п ро -
дукцій кар тин ху дож ників
пе ре движ -
ників, розвісив у клубі і про во див ек с -
курсії.

А далі взяв за пра ви ло: ку ди б до -
ля не за не сла 
 обов'яз ко во му зеї, те -
а т ри і пам'ят ни ки. То му "моїми" ста ли
Ермітаж у Ленінграді, Тре ть я ков ка та
Пушкінський му зей у Москві, ху дожні
му зеї і га ле реї Льво ва і Яго ти на, Бра -
тис ла ви і Пра ги, Са ра то ва і Пол та ви,
Сімфе ро по ля та Гельсінкі, Па ри жа і
ба га ть ох інших міст.

2. Як Ви все це пе ре даєте сту ден -
там! Як поєднується еко номіка з ми с -
тец твом?

Ко ли я чи таю пер шо кур сни кам
"Вступ до спеціаль ності" про май -
бутнє еко номістів
аг рар ників, то
обов'яз ко во наприкінці лекції про шу
за пи са ти про гра му
мінімум для  пер -
шо го ро ку нав чан ня: п'ять те атрів
(національ на опе ра ім. Т. Г. Шев -
ченка,  ук раїнський  дра ма тич ний  
ім. І. Фран ка, російської дра ми 
ім. Лесі Ук раїнки, зал ор ган ної та ка -
мер ної му зи ки в ко с ть олі Св. Ми ко -
лая, філар монія) і шість му зеїв (Свя тої
Софії, Ук раїнсько го об ра зот вор чо го
ми с тец тва, му зей Та ра са Шев чен ка,
Російсько го об ра зот вор чо го ми с тец -
тва, Ук раїнської на род ної твор чості у
Лаврі, Ук раїнської на род ної архітек ту -
ри та ет но г рафії у Пи ро го во му). А на
III курсі, зустріча ю чись зі сту ден та ми
під час на пи сан ня кур со вих робіт,
напівжар то ма за стерігаю, що не
прий му кур со вої ро бо ти, як що там не
бу де спец до дат ку 
 корінців те а т раль -
них і му зей них квитків.

З юності люб лю по езію. І в
лекціях, і на прак тич них за нят тях (мій

го ло вний пред мет "Пла ну ван ня на
підприємстві") ци тую моїх улюб ле них
Та ра са Шев чен ка і Шан до ра Пе тефі,
Мак си ма Рильсько го, Ва си ля Си мо -
нен ка і Ліну Ко с тен ко. На при клад, го -
во ря чи про ме то ди ку пла ну ван ня уро -
жай ності, по чи наєш з Вергілія (древ -
ньо римський по ет і аг ро ном):

Но преж де, чем взре зать жез лом
Пла с ты не из ве дан ной поч вы,
Ты ве т ров уз нать по ста рай ся
И кли ма та все из ме не нья,
И то, как ра бо та ли де ды,
И преж де, ка ков был обы чай,
Че му уро жай был вы со кий,
И что не ро ди лось во все,

а закінчуєш су час ни ми еко номіко
ма -
те ма тич ни ми ме то да ми, пе ре ко на -
ний 
 зовсім інше сприй нят тя сту ден -
та ми "су хо го" ма теріалу.

Мої сту ден ти ви ко ну ють прак тичні
зав дан ня з пла ну ван ня за ма теріала -
ми пе ре до во го в Ук раїні ко о пе ра ти ву
"Пе ре мо га" Ка гар лицько го рай о ну.
Підсум ко ве за нят тя у формі діло вої
гри ми про во ди мо спо чат ку на ка -
федрі, а потім без по се ред ньо на
підприємстві у при сут ності го ло ви і
спеціалістів. Далі відвідуємо су час ну
мо лоч ну фер му, по ля, ма шин но
трак -
тор ний парк, обідаємо. А дру га по ло -
ви на дня 
 не за бут ня поїздка на Чер -
не чу го ру в Ка неві: по кло ни ти ся Коб -
за рю. Тре ба тільки по слу ха ти як зву -
чать тут ек с пром том вірші По ета з уст
сту дентів. І це я роб лю вже 40 років
без єди но го ви нят ку, бо ро зумію 

"як що не я..."?

3. Я із за до во лен ням про чи тав
дві Ваші ос танні кни ги "Історія ро ду"
та "Ево люція ду мок". Як во ни на ро -
ди ли ся?

Все жит тя я пи сав про еко номіку,
пла ну ван ня, сільське го с по дар ство.
За га лом це близь ко 200 на уко вих
праць: мо но графії, підруч ни ки, нав -
чальні посібни ки, статті. Але в ос танні
ро ки з'яви ло ся ба жан ня щось зро би -
ти і "для душі". Так з'яви лись у га зе тах
"День", "Ук раїна мо ло да", "Го лос Ук -
раїни" кілька літе ра тур них за ма ль о -
вок, що бу ли наслідком і про дов жен -
ням цьо го "симбіозу" еко номіки і ми с -
тец тва. А потім прий шов час і для
"Історії ро ду" (не дво рянсько го, а зви -
чай но го се лянсько го), у якої два ав то -
ри 
 моя ма ма Іри на Ва силівна Ар те -
мен ко і я, а та кож для "Ево люції ду -
мок". Ос тан ня на пи са на за ма -
теріала ми моїх "Щорічників" за ос -
танні 53 ро ки. Охочі мо жуть оз най о -
ми ти ся з ни ми у бібліот еці КНЕУ.

4. Яку про гра му Ви за про по ну ва -
ли б на шим чи та чам?

Тут потрібен ди фе ренційо ва ний
підхід: од на для тих, хто ду же ма ло
ба чив і чув 
 ди вись про мою лекцію
пер шо кур сни кам "Вступ до спеціаль -
ності". До дам тільки для скеп тиків, які
го во рять: "я цьо го (му зеїв, те атрів,
серйоз ної му зи ки) не люб лю" 
 хіба
мож на по лю би ти жінку, об ра зот вор че
ми с тец тво, те атр, не по знай о мив -
шись з ни ми? От ож 
 зробіть пер ший
крок.

А для тих, хто вже по лю бив... тут
без меж не по ле. Про сто пе ре чис лю
те, від чо го ми з дру жи ною і всією ка -
фе д рою бу ли у за хваті за ос танні 
5 років: "Мар ш ру та ми ко хан ня" 

Коро с тишів, Бер дичів, Верхівня 
(О. Баль зак та Евелін Ганська); Шев -
ченківські місця 
 Яго тин (княж на Вар -
ва ра Рєпніна), Бе ре зо ва Руд ка (Ган на

За кревська), Ка чанівка, Тро с тя нець,
Со ки ринці; Ба ту рин, Пе ре яс -
лав
Хмель ницький. Але пе ред тим, як
їха ти шев ченківським місцям, ра джу
про чи та ти "Три літа" Ва си ля Жу ра.

А не що дав но на книж ко во му яр -
мар ку в "Ук раїнсько му домі" прид -
бав по над де сять путівників, підго -
то ва них ви дав ниц твом "Граніт": 
7 мар ш рутів Пол тав щи ною, 67 зу пи -
нок Чер ка щи ни, 10 мар ш рутів Жи то -
мир щи ною, 12 мар ш рутів Київщи -
ною, на вко ло Києва 
 10 мар ш рутів
вихідно го дня і т.д. 

Це все для вес ни
літа
осені. А як
ба га то мож на по ба чи ти і по чу ти взим -
ку у Києві! Не за бутнє вра жен ня спра -
ви ли три ви с тав ки су час но го ху дож -
ни ка Вікто ра Си до рен ка, ювілей на
ви с тав ка Марії Прий ма чен ко і Ка те -
ри ни Біло кур.

А тим, хто дав но був у київських
му зе ях, ра джу їх відвіда ти (особ ли во
му зей Т. Г. Шев чен ка). Як що раніше в
них доміну ва ли ро бо ти епо хи
соціалістич но го ре алізму, то за раз із
за пас ників підня ли за бо ро нені
раніше ро бо ти ук раїнських ху дож -
ників 20
х років. І ще од на по ра да від
еко номіста: мож на знач но зде ше ви ти
вартість ек с курсій, ви ко ри с то ву ю чи
ав то бус ва шої ор ганізації і за про шу ю -
чи тільки ек с кур со во да. А для сту -
дентів у му зе ях бу ва ють дні "на ша ру".
Та й вартість квитків у те атрі, на при -
клад Іва на Фран ка від 15 до 200 грн.
Але хто ко ли зі сту дентів сидів у пар -
тері (у край ньо му разі, до пер шо го ан -
т рак ту)?

Віталій Не леп,
про фе сор ка фе д ри еко номіки

аг ро про мис ло вих фор му вань КНЕУ
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Наш універ си тет взяв на се бе
більшу ча с ти ну ма теріаль но го за без -
пе чен ня цьо го за хо ду. В кабіне ти
проф ко му кілька тижнів сту ден ти при -
но си ли безліч по да рунків, при зна че -
них для меш канців спеціалізо ва ної
шко ли
інтер на ту (СШІ) се ла Ба бан ка
Умансько го рай о ну Чер кась кої об -
ласті.

Одяг, іграш ки, канц то ва ри, пред -
ме ти по бу ту, спортінвен тар 
 все це
на ше сту дент ство не по шко ду ва ло для
тих, хто справді йо го по тре бу вав.

Акція три ва ла до 19 ли -
с то па да. На ступ но го дня
після її за вер шен ня гру па з
кількох де сятків не бай ду -
жих ак тивістів обох універ -
си тетів ви ру ши ла з по да -
рун ка ми до дітей. 

Інтер нат роз та шо ва ний
за 4 го ди ни їзди від Києва.
Не мож на ска за ти, що Ба -
бан ка 
 це "за бу те Бо гом
се ло". Більш
менш роз ви -
ну та інфра с т рук ту ра, при -
наймні кілька ма га зинів, ас -
фаль то вані до ро ги, фер -
мерські го с по дар ства 
 не
найгірший стан ре чей, при -
та ман ний се лам ук раїнської гли бин ки.
До то го ж Ба бан ка 
 один із найбільших
на се ле них пунктів рай о ну. Тож роз та -
шу ван ня СШІ са ме тут виг ля дає до сить
логічно. Тим більше, що по при за галь -
ний рівень жит тя, у цьо му та на вко -
лишніх се лах ви с та чає зне до ле них. 

По над сот ня дітей
різно го віку 
 від зовсім
ма лечі до 16
річних па -
рубків 
 нав чається та про -
жи ває в інтер наті. В ко гось
із них є бать ки, у де ко го 

да лекі ро дичі. Ко гось жит -
тя по ки ну ло в цьо му світі
на по та лу долі. Всі во ни
різні, але єднає їх життєва
не спра вед ливість, що
поз ба ви ла їх ба га ть ох
мож ли во с тей. 

Світ на че і не відго ро джу ва в ся від
них, про те й не зро бив жод но го кро ку,
що би до по мог ти ста ти по вноцінною
ча с ти ною суспільства з йо го пра гнен ня -
ми, мріями та ба жан ня ми. Тут ма ло хто
мріє… Перш за все то му, що навіть не
знає, що та ке мріяти. Тут звик ли сприй -

ма ти жит тя, як во но є, не за ду му ю чись
над тим, що во но мог ло бу ти зовсім
інак шим 
 світлішим, щас ливішим,
радіснішим…

У нав чальні го ди ни діти хо дять на
уро ки, як у зви чайній школі. Ре ш ту ча су
во ни про во дять по
різно му. В інтер на ті
є своє підсоб не го с по дар ство, не ве ли ка
теп ли ця, де діти по тро ху зай ма ють ся
ви ро щу ван ням куль тур них рос лин. Це

до по ма гає їм чо гось та ки нав чи ти ся, та
й ма теріаль но до по мог ти са мим собі.

На вихідних ко гось із них за би ра ють
ро дичі. Як що ж та ко го не відбу вається з
різних при чин, чи то в ро дичів не має ча су,

чи то їм бай ду же, чи во ни поїха ли на за -
робітки до іншо го да ле ко го міста Ук -
раїни, діти всі вихідні пе ре бу ва ють в
інтер наті: гра ють ся, спілку ють ся між со -
бою, ма лю ють…

На вихідні, ко ли приїха ли ми, до до -
му не за бра ли май же ніко го. Діти, яких
по пе ре ди ли про наш приїзд, з радістю
за ли ши ли ся в інтер наті. Во ни вже з пер -
ших хви лин на шо го пе ре бу ван ня
радісно посміха ли ся, на ма га лись до по -
мог ти нам роз ван та жу ва ти при ве зені
для них по да рун ки… Кілька хлоп чиків та
дівча ток відра зу прибігли з руч ка ми та
зо ши та ми, щоб за пи са ти, як нас зва ти
та наші кон так ти, що б потім не проґави -
ти цю мож ливість, і ко лись нам за те ле -
фо ну ва ти.

Чу ю чи "привіт, ти звідки", відчу -
ваєш, що до те бе став лять ся ніби до
дав ньо го дру га, який десь по до ро жу вав
по світу і от по вер ну в ся у стіни інтер на ту. 

Вирішив ши всі ор ганізаційні мо мен -
ти, ми при сту пи ли до спра ви. Ду же
хотіло ся зро би ти цей день не за бутнім
для ма лечі. На ду ва ю чи повітряні куль ки,
що би при кра си ти ак то вий зал інтер на ту,
ми поміти ли, що дітям про сто по до -
бається ни ми гра ти ся. Так по ча в ся
справжній "космічний ба с кет бол". Хлоп -
ча ки та дівчат ка біга ли за повітря ни ми
куль ка ми, підки да ли їх вго ру, "па су ва ли"
один од но му, аж по ки во ни всі не
потріска ли.

Після цьо го на став час ще де ся ти чи
навіть більше різно манітних ігор, які
повністю за хо пи ли май же кож но го.

Наші сту дент ки по ка за ли
своїм но вим по друж кам, як
ко ри с ту ва ти ся ко с ме ти кою.
Ті, у свою чер гу, відмінно за -
своївши урок макіяжу, за хо -
ди ли ся фо то гра фу ва ти ся.
Так відбу ла ся ціла фо то -
сесія.

Дех то з дітей не хотів
гра ти ся. Ко ля, який нав ча в ся
вже у стар ших кла сах,
почув ши мою про по зицію
приєдна ти ся до гри,
відповів: "Да вай кра ще по -
го во ри мо". Так, справді ба -
га ть ом з інтер натівців не
потрібні бу ли ігри чи по да -

рун ки, їм хотіло ся, мов  дру зям, про сто
по го во ри ти. 

Тем знай шло ся ба га то: про фут бол,
про нав чан ня, про свої пла ни на май -
бутнє. Ко ля роз повів навіть, які дівча та
йо му по до ба ють ся. Мені ж, ска жу чес но,
бу ло склад но по яс ни ти, хто я та кий…
Точніше, ким я бу ду, на ко го нав ча юсь…
Як по яс ни ти, чим відрізняється фінан -
сист від про дав ця в ма га зині, який та кож
ра хує гроші?

Ко ля роз ка зав, що сам хотів би бу ти
ад во ка том, щоб за хи ща ти тих, ко го до ля
не спра вед ли во по ста ви ла у скрут не
ста но ви ще. Але нав чан ня, навіть у
провінційно му ВНЗ, ко ш ту ва ти ме йо го
бать кам 30 ти сяч гри вень. То му в ньо го
є пла ни і більш скромні: піти в учи ли ще,
нав чи ти ся ке ру ва ти трак то ром чи ком -
бай ном 
 і пра цю ва ти на фермі.

Кілька го дин на шо го пе ре бу ван ня
про май ну ли не помітно. Ми роз да ли всі
по да рун ки, які при вез ли з со бою. Діти
бу ли ду же раді но во му одя гу, со ло до -
щам, ко с ме тиці, плаз мо во му те левізо ру
і купі всьо го іншо го…

На став час про ща ти ся. Це бу ло,
пев но, най важ че. Дітям не по яс ниш, що
най ближчі два місяці в те бе бу дуть ек за -
ме ни, заліки, ку па проб лем… Во ни хо -
чуть те бе яко мо га скоріше по ба чи ти
зно ву… В ав то бусі ми вже розмірко ву -
ва ли над но вим пла ном бла годійної
акції. 

Пе ред очи ма постійно по ста ва ли
радісні об лич чя діток… Радісні об лич чя
із сум ни ми очи ма. Між на ши ми проб ле -
ма ми ми зна хо ди мо час для нічних
клубів, кон цертів і ще мільйо на інших за -
бав. Для меш канців інтер на ту но вою за -
хоп ли вою за ба вою бу ла гра з повітря ни -
ми куль ка ми… 

Чи по ба чить хтось із них та ке яс кра -
ве жит тя, яке щод ня ба чи мо ми? 

Пев но, нам тре ба ним діли ти ся, і
частіше, хо ча б один день на кілька
місяців мож на при свя ти ти такій добрій
справі.

На ступ но го ран ку ме не роз бу див
те ле фон ний дзвінок з невідо мо го
номе ра. 


 Ал ло, хто це?

Привіт, ви вчо ра у нас бу ли,

пам'ятаєш? Да вай по го во ри мо?

Цей рік не став ви нят ком. Хо ча
де що бу ло відмінним. За хо ди, які
відбу ва ли ся до свя та, тро хи урізно -
манітни ли. 

Тож далі ко рот ко про події, що
ста ли по да рун ком від Проф ко му сту -
дентів та аспірантів усім кне ув цям.

Цьо го ро ку свят ку ван ня не об ме -
жи ли ся гуч ни ми вечірка ми в клу бах.
Бу ли і спор тивні  за хо ди, і кон цер ти,
і ви с та ви…

Пер шим по да рун ком сту ден там
ста ла ви с та ва, пред став ле на ще за
тиж день до свя та. 10 ли с то па да у
Центрі куль ту ри і ми с тецтв КНЕУ ви -
с ту пав твор чий ко лек тив "Пре стиж",
ство ре ний сту ден та ми Київсько го

універ си те ту те а т ру, кіно та те ле ба -
чен ня за підтрим ки Ук раїнсько го
фон ду куль ту ри. Сту ден ти
ак то ри
де мон стру ва ли ви с та ву "Су час ний
ети кет (ча с ти на пер ша)". Гля да чам
пред ста ви ли оригіна льний по гляд
на звич ки су час но го суспільства.

Важ ли во, що ви с та ва не сла
гли бо ку мо раль, яка так не -
обхідна сьо годні нашій мо лоді.
За сло ва ми оче видців ви с та -
ви, ко жен, вий шов ши із кон -
церт но го за лу, за ду ма в ся про
пра ви ла ети ке ту та влас ну по -
ведінку.

Ос новні події пов'язані з
Днем сту ден та відбу ва ли ся 
16 ли с то па да. Пер шою з них
був уже тра диційний (третій)
турнір з бо улінгу на ку бок

проф ко му. Зма ган ня відбу ва ли ся в
ТРК "Більшо вик". Для цьо го там бу -
ло зай ня то 10 бо улінг
доріжок.
Прий ма ли участь у турнірі ко ман ди з
усіх фа куль тетів універ си те ту. Кож на
ко ман да ма ла по 2 скла ди з 6 учас -
ників. Ре зуль та ти виз на ча ли ся за су -

мою ігор пер шо го і дру го го скла ду
ко манд.

Ве ли чез ний вне сок в ор -
ганізацію зма ган ня зро бив го -
ло ва комісії проф ко му з пи -
тань спор ту та ту риз му
Олексій Стро кач, а та кож го -
ло ви комісій фа куль тетських
проф бю ро. Во ни не ли ше ор -
ганізу ва ли свої ко ман ди, а
навіть взя ли участь у кон курсі
на най спор тивнішо го го ло ву
комісії. Що п рав да, та ко го так і
не вда ло ся виз на чи ти, ад же
всі про яви ли чемпіонські
здібності.   

Ре зуль та том ос нов но го зма ган -
ня ста ла пе ре мо га ко ман ди "Golden
Strike" фінан со во
еко номічно го фа -
куль те ту,

"Срібло" третій рік поспіль ви бо -
ро ла ко ман да кре дит но
еко номічно -
го фа куль те ту. Цьо го ра зу во на ма ла
на зву "Турбіна".

Третіми ста ли ми ну лорічні пе ре -
можці 
 юри дич ний фа куль тет, а як -
що ска за ти точніше, то їхня ко ман да
"Ша ри пра во суд дя".

Кра щим грав цем турніру бу ло
виз на но сту ден та фінан со во
еко -
номічно го фа куль те ту Рус ла на Гер -
ш ту на, який ви бо ров для своєї ко -
ман ди по над 200 очок. 

Всі учас ни ки зма ган ня бу ли на -
го ро джені при за ми та гра мо та ми від
проф ко му. На го ро джен ня про во ди -
ли пред став ни ки Шев ченківської
рай он ної в місті Києві дер жав ної
адміністрації. Най к ращі три ко ман ди

от ри ма ли ме далі, а пе ре можці 
 ще
й пе рехідний ку бок, який до на ступ -
но го турніру кра су ва ти меть ся в
кабінеті де ка на ФЕФ Во ло ди ми ра
Ки ри ло ви ча Хлівно го.

То го ж ве чо ра у нічно му клубі
"Аре на" відбу ва ла ся вечірка КНЕУ,
на яку завіта ли по над ти ся чу сту -
дентів на шо го ВНЗ.

Ще од ним за хо дом до Дня сту -
ден та став твор чий кон курс пер шо -
кур сників кре дит но
еко номічно го
фа куль те ту "КЕФобачення". Хо ча
подібне на КЕФ відбу ва ло ся впер -
ше, це не за ва ди ло кон цер ту прой -
ти, як ка жуть, "на ура!". Особ ли во
слід відзна чи ти ро бо ту проф бю ро
КЕФ на чолі з Мак си мом Щег лю ком.
Відте пер у КНЕУ є ще один фа куль -
тет, який мо же по хва ли ти ся
вміннями ор ганізації грандіоз них
свят ку вань для пер шо кур сників.
За лишається по ба жа ти, щоб
"КЕФобачення" ста ло тра диційним
за хо дом і що ро ку ра ду ва ло всіх сту -
дентів та вик ла дачів.  

Свят кові дні по за ду. Та згад ка
про них ще дов го хви лю ва ти ме на шу
уя ву. А по пе ре ду ще ж стільки всьо -
го: різноманітні свята, сесія, а
потім… чер го вий День сту ден та, де
на вас че ка ти муть нові сюр п ри зи від
проф ко му.

Ан тон Гурін,
го ло ва комісії з пи тань зв'язків

з гро мадськістю та про фесійно го
роз вит ку ППОСА КНЕУ

ФЕФ, ІІ курс
Олексій Стро кач,

го ло ва комісії з пи тань спор ту
та ту риз му ППОСА КНЕУ

КЕФ, IV курс

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

ДДаа   вваа йй  пп оо   ггоо   ввоо   рр ии   ммоо……
На по чат ку ли с то па да на стен дах на шо го універ си те ту
з'яви ло ся повідом лен ня про бла годійну акцію "З лю бов'ю у
серці'. Спільний про ект двох вишів � ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Ге ть -
ма на" та Ук раїнсько�аме ри кансько го гу манітар но го інсти -
ту ту "Віскон синський Міжна род ний Універ си тет (США) в
Ук раїні" � у стінах "кра що го еко номічно го" ре алізо ву вав
проф ком сту дентів та аспірантів.

ЦЦ іі кк аа вв ии йй
ДД ее нн ьь   сс тт уу   дд ее нн   тт аа

Се ред мо лодіжних свят на кшталт дня Ва лен ти на, Дня мо -
лоді та Хе лоуіна без за пе реч но най важ ливішим є День сту ден -
та. Не зай вим бу де на га да ти, що йо го свят ку ють двічі: 
25 січня та 17 ли с то па да. Зи мові свят ку ван ня за зви чай
співпа да ють зі скла дан ням зи мо вої сесії, то му не див но, що
са ме під кінець осені сту ден ти "відри ва ють ся" на по вну.
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16 груд ня у стінах Бу дин ку вчи -
те ля рідні, знай омі, ко ле ги та
послідо вни ки зібра ли ся для вша ну -
ван ня пам'яті ук раїнсько го пись мен -
ни ка та вче но го Ми ко ли Ру ден ка 

90
річчя від дня йо го на ро джен ня.
Ор ганіза то ра ми ве чо ра ви с ту пи ли
На уко ве то ва ри с т во ім. С. По до -
линсько го, Ук раїнський ПЕН
Клуб,
Міжна род ний бла годійний фонд
"Смо ло с кип", Київське то ва ри с т во
політв'язнів і ре п ре со ва них.  Для
участі у ве чорі бу ли за про шені:
Євген Свер стюк, Лев ко Лук'янен ко,
Раїса Ру ден ко, ака демік Ми ко ла Жу -
линський, док тор еко номічних на ук
Во ло ди мир Шев чук, пись мен ник
Іван Вла сен ко та інші. На цьо му
зібранні ми ма ли ве ли ку честь
поспілку ва ти ся з усіма ни ми, без пе -
реч но, ви дат ни ми по ста тя ми, кож на
з яких прой шла пев ну ча с ти ну
життєво го шля ху ра зом із Ми ко лою
Да ни ло ви чем. 

Ким же на справді бу ла ця лю ди -
на: пись мен ни ком, гро мадським та
політич ним діячем, Ге роєм Ук раїни,
еко номістом
бор цем за пра ва та
сво бо ди ук раїнсько го на ро ду? Всі ці
іпо стасі вда ло поєдну ва ли ся в одній
особі…

На до лю Ми ко ли Ру ден ка ви па ло
ба га то ви п ро бу вань. На ро ди в ся він
у ро дині шах та ря. Ра но за ли ши в ся
без бать ка, який за ги нув у шахті
(1927 р.). Сім'ї, в якій бу ло троє
дітей, до ве ло ся тяж ко пра цю ва ти.
На зав жди за пам'ята в ся го лод 
1933
го ро ку. З 8 літ че рез трав му
Ми ко ла Ру ден ко пе ре став ба чи ти на
ліве око. У 1939 р. всту пив на філо -
логічний фа куль тет Київсько го
універ си те ту. Пров чи в ся всьо го два
місяці. В партію всту пив ще після
закінчен ня шко ли, на шахті, де
раніше пра цю вав бать ко. У 1939 р.
при зва ний до війська. 4 жовтня
1941 р. в пер ших же бо ях під
Ленінгра дом тяж ко по ра не ний роз -
рив ною ку лею. Ліку ва в ся рік.

Упер ше ви с ту пив про ти на яв них
по рядків у 1949 р., ко ли під виг ля -
дом кри ти ки "ко с мо політів" гро ми ли
та ни щи ли єврейських пись мен -
ників. Страш ним по трясінням ста ло
для ньо го розвінчан ня на ХХ з'їзді
КПРС "куль ту осо би Сталіна".

Прийшла дум ка, що спра ва не у са -
мо му Сталіні, як що па ра ноїк і
садист міг стільки років очо лю ва ти
партію і дер жа ву. От же, вчен ня, яке
ляг ло в ос но ву дер жа ви, в чо мусь
не пра виль не. Штудіюван ня "Капіта -
лу" пе ре ко на ло Ру ден ка в то му, що
вчен ня К. Марк са по мил ко ве у
самій своїй ос нові 
 у ро зумінні те -

орії до дат ко вої вар тості. Во на
створюється не на дек с плу а тацією
робітни ка, а со няч ною енергією (фо -
то син те зом), поєдна ною з пра цею
се ля ни на і йо го ху до би на землі. Своє
ба чен ня цієї проб ле ми Ру ден ко вик -
лав у філо софських пра цях "Еко -

номічні мо но ло ги" (яка з'яви лась у
сам ви даві в 1975 р.) і "Енергія про -
гре су", у ро мані "Фор му ла Сон ця".

У 1974 р. за кри ти ку марк сиз му
Ру ден ко був вик лю че ний з КПРС, 
у 1975 р. 
 з СПУ. 

На по чат ку 70
х Ру ден ко вклю чив -
ся в ро бо ту на за хист прав лю ди ни, в
то му числі національ них. Після кон -
суль тацій з П. Гри го рен ком, О. Меш -
ко, О. Берд ни ком, Л. Лук'янен ком, 
І. Кан ди бою, О. Ти хим, М. Ма ту се ви -
чем, М. Ма ри но ви чем, Н. Стро ка тою
09.11.76 на квар тирі А. Д. Са ха ро ва в
Москві Ру ден ко провів прес
кон фе -
ренцію для іно зем них жур налістів, де
ого ло сив про ство рен ня Ук раїнської
Гельсінкської Гру пи.

"Це був по туж ний сплеск
національ но го ду ху, 
 так відповів на
на ше за пи тан ня про УГГ відо мий
жур наліст В. В. Овсієнко. 
 Впер ше
після де ся тиліть мов чан ня та ка не -

чис лен на ук раїнська інтелігенція
зор ганізу ва ла ся і за го во ри ла на
весь світ про не во лю й без прав'я
лю ди ни та сво го на ро ду. Це був
геніаль ний здо гад: по ста ви ти ук -
раїнський національ ний інте рес у
кон текст про ти бор ства то талітар но -
го СРСР  із де мо кра тич ним За хо -
дом, інте г ру ва ти йо го в міжна род ну
пра во ву ос но ву. 

Гельсінський пакт і йо го три
розділи, як їх ще на зи ва ли "три ко -
ши ки", місти ли такі зав дан ня: об ме -
жен ня оз броєнь, за твер д жен ня ре -
зуль татів Дру гої світо вої війни, тоб -
то не по рушність кор донів, та пра ва
лю ди ни".

Са ме на до три манні
ви мог тре ть о го розділу
й зо се ре ди ла свою
діяльність УГГ. Пер шим
очо лив її са ме Ми ко ла
Ру ден ко. Це був до волі
ри зи ко ва ний крок, за

який він по пла ти в ся дов ги ми
ро ка ми ув'яз нен ня.

Раїса Опа насівна, дру жи на
Ми ко ли Ру ден ка, зга дує той
період сво го жит тя, ко ли Ми -
ко ла Да ни ло вич був у за сланні,
так: "… лю ди бо я ли ся спілку -
ва ти ся зі мною. Особ ли во
пись мен ни ки 
 во ни бо я ли ся
навіть привіта ти ся. Між мною і
всіма інши ми роз вер з ла ся
прірва. Вже дру го го дня після
аре ш ту Ми ко ли вий шла, на
душі тем но і важ ко. Іду на пра -
цю, а до вко ла лю ди жар ту ють,
сміють ся, десь му зи ка грає… І в цю
мить я зро зуміла, що ста ла зовсім
іншою лю ди ною, що між ци ми людь -
ми і мною вже про ляг ла не здо лан на
прірва. І з цим мені тре ба жи ти.
Спілку ва ла ся вже тільки з дру жи на -
ми політв'язнів та з ко лишніми
політв'яз ня ми. Це Віра Павлівна

Лісо ва, Лю да Ли тов чен ко і її чо ловік
Гри горій Гер чак, який уже відбув ба -
га торічне по ка ран ня. Це Ок са на
Меш ко, Дзвінка Вівчар 
 дру жи на
Оле ся Сергієнка, Га ли на Дідківська 

дру жи на Євге на Про ню ка, Лю ба
Мур жен ко, Йо сип Те ре ля… Спілку -
ва ла ся я з ро ди ною Ґеорґія Вінса,
керівни ка баб тистської цер к ви, за -
су дже но го до ба га ть ох років ув'яз -
нен ня. Ча сом ми зби ра ли ся в
Леоніди Павлівни Світлич ної, зі
Льво ва приїзди ли се с т ра В’я чес ла -
ва Чор но во ла Ва лен ти на, Оле на Ан -
тонів. Ме не та кож не оми ну ла до ля
мо го чо ловіка, ад же я бра ла ак тив ну
участь у діяль ності УГГ, хоч і не бу ла
офіційним її чле ном. Тим, що до по -
ма га ло нам у за сланні всі ці ро ки, бу -
ла ідея бо роть би за пра ва кож но го
ук раїнця".

Лев ко Лук'янен ко був тим, хто
ра зом із Ми ко лою Да ни ло ви чем пе -
рей шов ту грань, де закінчується
сво бо да: "Все ро бить ся по сту по во.
Ми зна ли, що очікує на учас ників
УГГ, про те бу ло зро зуміло, що час її
ство рен ня на став. На ша бо роть ба
за де мо кра ти зацію ля же у світо вий
кон текст ста нов лен ня де мо кратії".

Зро зуміло, що діяльність УГГ бу -
ла б не мож ли вою без тих, хто по пу -
ля ри зу вав її ідеї за кор до ном. Од -
ним із них був ака демік Ми ко ла Жу -
линський: "Пись мен ник Ми ко ла Ру -

ден ко по ви нен був ви жи ти в ім'я
відро джен ня Ук раїни, її Сло ва, її
прав і сво бод, то му й не за мо ро жу -
вав у собі Сло во, а ос мис лю вав се -
бе, до лю сво го на ро ду за до по мо -
гою Сло ва. За це йо го бу ло по ка ра -
но 12 ро ка ми ув'яз нен ня. Але й там,
у тюр мах, конц та бо рах, за сланні,

Ру ден ко по ри ва в ся до все людських
іде алів до бра і спра вед ли вості. Там
визріла пра ця "Шлях до ха о су", яка є
про дов жен ням (з 1960 ро ку)
болісних во лань гро ма дя ни на до ЦК
КПРС та уря ду СРСР із по пе ре джен -
ням: дер жа ва роз ва люється, своїм
падінням во на роз ча вить своїх гро -
ма дян; сха меніться, по верніть се ля -
нам дер жав ну зем лю, із якої і так вже
ви с мок та но життєву со няч ну
енергію…".

Не оми не мо зга да ти, що чер во -
ною нит кою че рез праці Ру ден ка
про хо дить енер ге тич на те орія. Ак ту -
альність цієї праці Во ло ди мир Олек -
сан д ро вич Шев чук, го ло ва На уко во -
го то ва ри с т ва ім. С. По до линсько го,
роз кри ває у кон тексті політич них
подій, оче вид ця ми яких нам до ве -
лось ста ти: "Май дан по ста ва ти ме
до ти, до ки існу ва ти ме проб ле ма
сто сов но то го, ЩО роз поділя ти та
пе ре роз поділя ти і ЯК. Вла да по вин -
на ке ру ва ти ся ро зу мом".

У пра цях Ру ден ка роз г ля дається
"енер ге ти ка суспільства, а не
політичні ас пек ти суспільно го жит тя.
Що ж до са мої політи ки, то во на по -
вин на фор му ва ти ся на ос нові за -
конів при ро ди, а не на впа ки. То му
фізич ну еко номію слід сприй ма ти як
ос но ву, на якій має ґрун ту ва ти ся
політич на еко номія та при кладні
еко номічні на уки.

Клю чо вою ка те -
горією, що про ни зує
ство ре ну мис ли те лем
на уко ву си с те му, стає
енергія про гре су. В
одно му з виз на чень 
М. Д. Ру ден ка енергія
про гре су 
 це аб со лют -
на до дат ко ва вартість,
дже ре лом якої є
космічне ви п роміню -
ван ня, а її здо бут тя
людь ми мож ли ве зав -
дя ки ви ко ри с тан ню фо -
то син те зу. Фор му лю -
ван ня цієї ка те горії є
ме то до логічною ба зою,
на якій по бу до ва на
світог ляд на кон струкція
фізич ної еко номії, що
охоп лює як уже існу ючі,

так і са мостійно відкриті вче ним ка -
те горії і за ко ни.

Твор чо інтер п ре ту ю чи єдність
фізич но го і ду хов но го, М. Ру ден ко
бу дує цілісну архітек ту ру Всесвіту та
"впи сує" у неї лю ди ну. Ідея їхньої
спорідне ності до зво ляє йо му ствер -
д жу ва ти, що, подібно до лю ди ни,
Всесвіт теж має влас ний Ор ган Син -
те зу…

Жит тя Ми ко ли Ру ден ка бу ло по -
шу ком істи ни 
 тієї мо на ди, з якої все
по чи на лось. У її по шу ках він оки дав
своїм зо ром Всесвіт і Зем лю, як йо -
го невід'ємну ча с ти ну. Ру ден ко
спря мо ву вав свій по гляд у май бутнє
і на ма га в ся зро би ти йо го кра щим
для прий деш ньо го по коління, ад же,
як він сам по люб ляв по вто рю ва ти:
ко с мос 
 це ми!

Вис лов люємо ве ли ку под яку на -
шо му вик ла да чеві 
 кан ди да тові еко -
номічних на ук, до цен ту, чле ну На -
уко во го то ва ри с т ва ім. С. По до -
линсько го Во робйовій Люд милі Ва -
силівні за до по мо гу у про ве денні
досліджен ня. Без Вас во но ви я ви ло -
ся б не мож ли вим.

Шо лудь ко На талія,
Міщук Інна,

Ка ширін Андрій,
Візор Зо ря на,

сту ден ти III кур су, 
обліко во�еко номічний фа куль тет

ММ оо   нн аа   дд ии   ММ ии   кк оо   лл ии   РР уу   дд ее нн   кк аа
Лю ди на по чи нається не з да ти сво го на ро джен ня, а з по чат ку своєї пам'яті…

М. Ру ден ко

ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА

Роз ви ток ук раїнської еко номічної дум ки, як і історії Ук раїнської дер жа ви був
не од но знач ним. За весь період сво го існу ван ня во на прой шла безліч етапів.
Про те най повніше свою суть во на ви я ви ла в те оріях шко ли фізич ної еко -
номії. Цей на прям пред став ля ли такі відомі вчені, як С. А. По до линський, 
І. В. Вер надський, М. Д. Ру ден ко й інші. Спро буємо глиб ше за ну ри тись у суть
да ної еко номічної те орії і висвітли ти її в кон тексті діяль ності М. Ру ден ка.

Ми ко ла Ру ден ко

Ми ко ла Жу линський

Дру жи на Ми ко ли Ру ден ка Раїса Опа насівна

Лев ко Лук'янен ко

Євген Свер стюк зі студентами
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ЗОЛОТІ КЛЮЧІ

Про ве ден ня олімпіад, на уко вих кон -
фе ренцій, літе ра тур них ве чорів та
кон курсів з ук раїнської мо ви та літе ра -
ту ри у КНЕУ ста ло до б рою тра дицією.
Вик ла дачі ка фе д ри ук раїнської мо ви та
літе ра ту ри згур то ву ють об да ро ва них
дітей у твор чий ко лек тив. Сту -
дентський на уко вий гур ток очо лює

доц., кан ди дат філо -
логічних на ук В. Р. То -
в стен ко, літе ра тур -
ну студію "Ук -
раїнське сло во" �
викл. Н. С. Пав -
ловська. Вра хо ву ю чи
по тяг по чатківців са -
ме до по етич ної
твор чості, маємо
засте рег ти: однієї
здат ності до аб стра -
гу ван ня й асоціатив -
но го мис лен ня за ма -
ло. Най важ ливіши ми
оз на ка ми здібно с тей
є особ ли ве відчут тя

рит мо ме ло ди ки поетич но го ряд ка,
вміння уза галь ню ва ти, скла да ти об -
разні мовні ком по зиції то що. Ви би ра ю -
чи май бутніх гуртківців, вик ла дач має
звер ну ти ува гу на сам пе ред на
здатність сту дентів до об ра зот во рен -
ня. Ми с тец тво ху дож ньо го сло ва по ля -
гає у роз критті по тенційних мож ли во -

с тей національ ної мо ви, які зав дя ки до -
вер ше ності мов но го ма теріалу, йо го
не звич ності, оригіна льності, ху дожній
доцільності до ся га ють ефек тив но го
емоційно�ес те тич но го впли ву на чи та -
ча, роз ви ва ють йо го мов ний смак. У ху -
дож ньо му стилі ут во рю ють ся зраз ки
норм літе ра тур ної мо ви, відбу вається
мо дифікація, онов лен ня ек с пре сив них
за собів, пе ре дається національ ний ко -
ло рит емоційно го відо бра жен ня
дійсності. 

Ми с тец тво сло ва ви ко нує такі
важ ливі функції: ес те тич ну (засіб ви ра -
жен ня пре крас но го); пізна валь ну (лю -
ди на за до по мо гою мо ви та літе ра ту -
ри фор мує й ор ганізо вує свої знан ня про
на вко лишній світ і про са му се бе); ви -
хов ну (ху дож ня літе ра ту ра зму шує за -
зир ну ти у влас ну ду шу, ос мис ли ти виз -
на чальні мо раль но�етичні ка те горії
крізь приз му влас но го світо с прий ман -
ня). Проб ле ма мо раль но го ви хо ван ня
сту дентської мо лоді в су час но му
суспільстві особ ли во ак ту аль на. Во на

по тре бує ви нят ко вої ува ги, оскільки
нинішні сту ден ти � це май бутні
фахівці з різних га лу зей знань, май бут -
ня ук раїнська інтелігенція, ук раїнська
еліта, яка по вин на спри я ти роз бу дові й
роз вит ку Ук раїни. 

Олімпіади та на укові кон фе ренції з
ук раїнської мо ви та літе ра ту ри до по -
ма га ють сту ден там роз кри ти
здібності, спри я ють підви щен ню пізна -
валь ної ак тив ності, прив ча ють до са -
мостійно го мис лен ня, ви роб ля ють
твор че став лен ня до нав чан ня. Під час
оціню ван ня рівня знань сту дентів вик -
ла дачі вра хо ву ють не ли ше рівень за -
своєння мов них знань (пра ви ла ор фо -
епії, ор фо графії, мор фо логії то що), а й
уміння опе ру ва ти ци ми знан ня ми. 

У ли с то паді 2010 р. вик ла дачі ка фе -
д ри ук раїнської мо ви та літе ра ту ри
про ве ли кон курс "Му зей мо го рідно го
краю", 13 груд ня � свят ку ва ли день апо -
с то ла Андрія Пер во зван но го, про -
повідни ка хри с ти янської віри, який, за
літо пис ною ле ген дою, бла го сло вив свя -

щенні го ри над Дніпром і хре с том оз на -
ме ну вав місто Київ, віщу ю чи йо му до лю
ве ли кої свя тині. Сту ден ти різних фа -
куль тетів бра ли участь у кон кур сах,
свої вра жен ня від візи ту до му зею во ни
на пи са ли у відгу ках, най к ращі з них ми
про по нуємо на ваш роз г ляд. У грудні бу -
ло про ве де но І етап Шев ченківсько го
кон кур су. Вітаємо пе ре можців: Кри ку -
но ву Ана с тасію, Су хом лин Оль гу, Шев -
цо ву Ка те ри ну.

Мо ва і про фесія � дві важ ливі
суспільні ка те горії, що виз на ча ють гли -
би ну пізнан ня світу, опа ну ван ня над -
бань цивілізації, рівень мов ної куль ту -
ри. Справжнім фахівцем мож на вва жа -
ти то го, хто не ли ше во лодіє ви со кою
кваліфікацією, а й є ду хов но ба га тою,
твор чою осо бистістю. 

В. Р. То в стен ко, 
до цент ка фе д ри ук раїнської мо ви

та літе ра ту ри, 
кан ди дат філо логічних на ук

Ми с тец тво ху дож ньо го сло ва

У центрі Ук раїни, у ма ль ов ни -
чо му місті Го ро дищі є му зей за чи -
на те лю  ук раїнсько го бай кар ства 

Пе т ру Гу ла кові
Ар те мовсько му.

На щад ки ро ду Гу ла ка
Ар те -
мовсько го, йо го зем ля ки
го ро ди -
ща ни, вша но ву ю чи пам'ять сла -
вет но го мит ця, у Го ро дищі
відкри ли на род ний му зей Пе т ра
Гу ла ка
Ар те мовсько го.

З 1966 ро ку му зей Гу ла ка
Ар -
те мовсько го існу вав у кіно те атрі
"Жо в тень". Там зберіга ли ся май -
же 10 ти сяч ек с по натів, надісла -
них із Хар ко ва, Києва, Мос к ви,
Вар ша ви, Па ри жа, Нью
Йор ка,
То рон то та інших міст. Але у 90
х
ро ках му зей при пи нив існу ван ня.
Безцінні ек с по на ти ку дись відда -

ли на зберіган ня або про сто роз -
гу би ли. Брон зо ве по груд дя ком -
по зи то ра ван да ли вкра ли й зда ли
на брухт. До бре, що влас ник за -

готівель но го пунк ту відвіз пам'ят -
ник до міліції, і він зберігся. 

І ось уже в ро ки не за леж ності
пра пра о нуці пись мен ни ка 
 жінці,

якій Бог по слав
си ли на вось мо -
му де сят ку літ хо -
ди ти по кабіне -
тах, 
  та ки вда -
ло ся по бо ро ти
бю ро кратію й
знай ти од но -
думців та, зре ш -
тою, відкри ти му -
зей. 

Фонд му зею 

близь ко ти сячі
ек с по натів. Хоч
ек с по натів не так

і ба га то, але се ред них мож на по -
ба чи ти ро до ве де ре во Гу лаків
Ар -
те мовських, бюст Пе т ра Гу ла -
ка
Ар те мовсько го, сімей не
піаніно, ро бо ти бай ка ря та інші
осо бисті речі. У му зеї та кож є ек с -
по зиція про життєвий шлях та
пись мен ницьку діяльність П. Гу ла -
ка
Ар те мовсько го та ек с по зиція
вша ну ван ня йо го пам'яті.

Eкспо зиція му зею ду же пізна -
валь на та ціка ва. Мені ду же спо -
до ба лась ек с курсія. Я дізна лась
ба га то но во го та ціка во го, роз ши -
ри ла свій кру гозір з ук раїнської
літе ра ту ри. Ре ко мен дую Вам
відвіда ти му зей. Працівни ки за -
кла ду зав жди раді ба чи ти ту -
ристів. 

Му зей Гу ла ка�Ар те мовсько го ожи ває з не бут тя

На Кіро во г рад щи ні, по бли зу
се ла Ми ко лаївка Кіро во г радсько го
рай о ну, є унікаль на сте по ва оа за 

хутір Надія.

За повідник
му зей "Хутір Надія"
є однією з най виз начніших істо ри -
ко-куль тур них пам'яток Ук раїни. 

По над 100 років то му на місці,
де те пер шум лять мо гутні ду би й
стрункі то полі, пло до но сить фрук -
то вий сад, бли щить ши ро кий став,
був го лий степ.

Са ди бу бу ло за сно ва но виз нач -
ним ук раїнським дра ма тур гом, ак -
то ром, те а т раль ним та гро -
мадським діячем Іва ном Кар по ви -
чем Тобіле ви чем (Кар пен ком
Ка -
рим) на 11 гек та рах землі, що
діста ла ся у спад щи ну йо го дру -
жині, Надії Карлівні Тар ковській.
Са ме на спо мин про неї Іван Кар -

по вич дав на зву ху то -
рові. 

Спо чат ку сім'я
Тобіле вичів ве ла тут
скром не влас не го с по -
дар ство. З то го ча су і
збе рег ли ся "Бать ко ва
ха та" та ста ра чу мацька
кри ни ця.

Після по вер нен ня з трирічно го
політич но го за слан ня на весні 1887
ро ку Іван Кар по вич осе ляється на
ху торі й вирішує пе ре тво ри ти йо го
на ма ль ов ни чий ку то чок рідної
при ро ди, за йо го влас ним вис ло -
вом, "оа зис у сте пу".

Са ди ба по то пає у зе лені крис -
ла тих дубів, струн ких осо корів,
ясенів, гле дичії, то поль, більшість
із яких на га ду ють про пе ре бу ван ня

тут, на го с тині у дра ма тур га, ко ри -
феїв ук раїнсько го те а т ру Мар ка
Кро пив ницько го, Марії Зань ко -
вецької, Ми хай ла Ста рицько го,
Ми ко ли Са довсько го, Па на са Сак -
са гансько го та Марії Са довської-
Барілотті.

"Хутір Надія" став твор чою ла -
бо ра торією Іва на Тобіле ви ча. Спо -
с теріга ю чи за на вко лишнім жит -
тям, він ство рив га ле рею ти по вих
об разів у ко медіях "Сто ти сяч",
"Ха зяїн", тут же бу ли на пи сані істо -
ричні дра ми "Са ва Ча лий", "Ґанд -
зя" (всьо го 11 творів.) 

У 1956 році "Хутір Надія" ого ло -
ше но дер жав ним за повідни ком-
му зеєм.

У 1970 році, під час свят ку ван ня
125
річчя від дня на ро джен ня Іва на
Кар по ви ча Тобіле ви ча (Кар пен ка-
Ка ро го), за уча с тю най ви датніших
су час них ук раїнських пись мен ників
та діячів те а т ру за по чат ко ва но
щорічне свя то те а т раль но го ми с -
тец тва "Ве рес неві са моцвіти", що з
1990 ро ку ста ло все ук раїнським. 

У 1982 році, до 100
річчя за сну -
ван ня ук раїнсько го те а т ру ко ри -
феїв, віднов ле но бу ди нок дра ма -
тур га, що був зруй но ва ний у 
1944 р. На пе ре додні свят ку ван ня
150
річно го ювілею дра ма тур га у

ньо му відкри то нові ек с по зиції: те а -
т раль но
літе ра тур ну і ме моріаль ну.

9 ве рес ня 1907 ро ку на Кар лю -
женсько му кла до вищі по хо ва но 
І. Тобіле ви ча (Кар пен ка
Ка ро го).
На мо гилі дра ма тур га три ва лий час
сто я ли про стий ду бо вий хрест та
ли та ча вун на пли та, на якій ви кар -
бо ва но сло ва М. Са довсько го:

"Лю ди вми ра ють 
 ідеї вічні.
Сер це твоє, на ли те прав дою і лю -
бов'ю до рідно го тем но го лю ду, по -
ляг ло поміж ним, а дух ве лич ний
твій ви та ти ме над ним вовіки. Ко ли
ж не зрячі те пер прозріють 
 те бе в
сім'ї своїй вольній, новій
спом'януть". 

У 1958 році на мо гилі бу ло вста -
нов ле но над гроб ний пам'ят ник 

ла б ра до ри то ву сте лу з брон зо вим
ба рельєфом і да та ми жит тя
І.Тобіле ви ча (Кар пен ка
Ка ро го). 

По руч 
 мо ги ли бать ка, Кар па
Ада мо ви ча Тобіле ви ча, ма тері,
Євдокії Зіновіївни, се с т ри, Марії
Карпівни Са довської
Барілотті, мо -
лод шо го си на, Юрія Іва но ви ча та ін. 

У за повідни ку
му зеї "Хутір
Надія" ек с по нується близь ко 2 ти -
сяч пред метів, знач на ча с ти на з
яких пе ре да на сім'єю Тобіле -
вичів
Тар ковських.

Геніаль на ро ди на Тобіле вичів
ба га то в чо му виз на чи ла шля хи
роз вит ку ук раїнсько го те а т ру, до -
кла ла зу силь до національ но го са -
мо усвідом лен ня ук раїнсько го на -
ро ду. При кро, що поїздка до ме -
моріаль но го му зею на ху торі Надія
не ста ла й досі по пу ляр ним ту ри с -
тич ним мар ш ру том. 

То му я за про шую всіх охо чих
завіта ти до цьо го світло го ку точ ка
ук раїнської землі!

Кра сюк Оль га,
сту дент ка І кур су,

фа куль тет еко номіки АПК

Хутір Надія
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СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

Ми ко ла Ми ко лай о вич Ге 
 один із най за гад -
ковіших майстрів, який мо же по
но во му відкри ти ся
і ста ти особ ли во ціка вим лю дині XXI ст. Він на ле жав
до тієї пе ре до вої інтелігенції, яка ви со ко не сла ес -
те тичні та мо ральні іде а ли епо хи. Ба га то в чо му
зумів ви пе ре ди ти час 
 і у твор чості, і у мо раль них
по шу ках істи ни. Ба га то ви дат них лю дей, не за леж -
но від то го, де, у якій країні, во ни  на ро ди ли ся, на -
ле жать зав дя ки своїй твор чості вже не тільки са ме
цій країні, а й куль турі світо во го зна чен ня. Це мож -
на ска за ти і про М. Ге.

Він на ро ди в ся 15 лю то го 1831 р. у шля хетній сім'ї
у м. Во ро нежі. Йо го прізви ще має фран цузь ке
коріння 
 пра щу ри ху дож ни ка
втек ли з Франції у XVIII ст.,
ряту ю чись у Росії від ре во -
люції. По лінії ма тері М. Ге був
ук раїнцем, і по даль ше йо го
жит тя і творчість бу ли тісно
пов'язані з Ук раїною (дру -
жина ху дож ни ка 
 Ган на
Петрівна 
 по хо дить зі ста ро -
вин но го ук раїнсько го ро ду
Забіл). Ди тячі ро ки прой шли
в маєтку бать ка на Поділлі. 
М. Ге закінчив курс Київської
гімназії, а потім всту пив до
Універ си те ту Св. Во ло ди ми -
ра. Звідти пе рей шов на фізи -
ко
ма те ма тич ний фа куль тет
Пе тер бурзько го універ си те -
ту, а пізніше став уч нем Ака -
демії ми с тецтв. М. Ге брав
ак тив ну участь у куль тур но му
житті Києва кінця XIX ст., то -
ва ри шу вав з ба га ть ма відо -
ми ми людь ми 
 ху дож ни ка ми,
ме це на та ми. І жит тя своє Ге
за вер шив на Ук раїні, по хо ва ний на своєму ху торі
Іванівський Чернігівської гу бернії (за раз с. Шев чен -
ка Чернігівської об ласті).

Один із синів ху дож ни ка пе ре дав до му зею 
м. Києва 32 по лот на бать ка. Ряд кар тин Ге зна хо -
дять ся те пер у Київсько му му зеї російсько го ми с -
тец тва: "Ав то пор т рет" (1893 р.), "Пор т рет ону ка 
М. П. Ге" (Пізніше Ми ко ла Пе т ро вич Ге (1834
1920)
став ми с тец твоз нав цем, публіци с том, учас ни ком
аль ма на ху "Білі ночі", він був дру гом О. Бло ка),
"Пор т рет хлоп чи ка
ук раїнця" (1890 р.), "Пор т рет
Гер це на" (ав торський по втор пор т ре та 1867 р.),
"Пор т рет К. І. Забіли" (1880 р.), "Пор т рет З. Я. Пе т -
рунь ке ви ча" (1878 р.), "Го ло ва розіп'ято го Хри с та"
(1894 р.), "Суд ца ря Со ло мо на" (1854 р.), "Фло -
ренція" (1864 р.), "Со рен то" (1869 р.) та інші.

В твор чості М. М. Ге мож на прослідку ва ти три
на пря ми. Ге 
 май стер пор т ре та, істо рич ної та
релігійної кар ти ни. Йо го пен злю на ле жить та кож
ряд жа н ро вих по ло тен та ба га то пей зажів.

Під час нав чан ня в Ака демії ми с тецтв ху дож ник
відчув ве ли кий вплив ху дож ників Брюл ло ва та Іва -
но ва. Але ху дож ник по
но во му, по
ук раїнськи,
трак тує тра диційні для ака демічно го ми с тец тва
єван гельські те ми. Йо го кар ти ни по ка зу ють ре аль -
ну пси хо логічну дра му лю дей та конфлікт ан та -
гоністич них по глядів су пер ників. У 1857 р. Ге
закінчив Ака демію ми с тецтв у Пе тер бурзі і поїхав за
дер жав ний кошт до Італії. Про жив там до 1870 р.,
час від ча су навіду ю чись до Росії. У Римі, Фло ренції
та інших італійських містах роз кри в ся пей заж ний
дар ху дож ни ка. При ро да Ук раїни та кож знай шла
віддзер ка лен ня в йо го пей -
за жах та дра ма тич них кар ти -
нах. У Фло ренції про тя гом 
6 років пи сав свою най к ра щу
кар ти ну "Таємна ве че ря"
(1863 р.). Успіх кар ти ни був
не мен шим, ніж у кар ти ни
Брюл ло ва "Ос танній день
Пом пеї". Те ма "Таємної ве -
чері" відо бра же на ба га ть ма
ху дож ни ка ми (зо к ре ма Ле о -
нар до да Вінчі). Кар ти на Ге
свідчить про жи вий та над -
зви чай но мо гутній та лант.
Мо ло дий ху дож ник відійшов
від ака демічних ви мог і
відмо ви в ся від насліду ван ня і
вітчиз ня них, і західних
взірців. Ге взяв тра диційний
мо тив, пов'яза ний з го ло вним хри с ти янським
Таїнством 
 Євха ристією (При ча с тям), і трак тує йо -
го не як релігійний сю жет, а як пси хо логічну дра му.
"Таємна ве че ря" при свя че на темі трагічно го
зіткнен ня по глядів, темі са мо по жер т ви та гор дині. 
І в наш час постійно ста вить ся пи тан ня: "З ким ти?".
М. Ге мож на на зва ти ху дож ни ком страж дан ня та
співчут тя. Він про бу джує у гля да ча гли бо ке та силь -
не співчут тя то му, що діється, це і бу ло го ло вною
ме тою жи во пис ця. За "Таємну ве че рю" ху дож ник
був відзна че ний не бу ва лою на го ро дою 
 от ри мав
зван ня про фе со ра, не бу ду чи ака деміком, і од ра зу
став на чолі но во го на пря му в жи во писі. Цю кар ти -
ну прид бав за 10 тис. рублів імпе ра тор Олек сандр ІІ
і по да ру вав му зеєві Ака демії.

Під час на ступ них поїздок до Італії Ге про дов жу -
вав пи са ти кар ти ни на релігійні те ми, але в Єван -

гельських сю же тах шу кав не ли ше Бо же с т вен ну
Істи ну, але й людську прав ду, що ба га то в чо му
скла ло ся під впли вом філо софської по зиції Льва
Тол сто го. Ху дож ник став близь ким дру гом і
послідо вни ком ве ли ко го пись мен ни ка. У на ступні
ро ки, натхнен ний мо раль но
етич ним впли вом 
Л. Тол сто го, ху дож ник втілює вічне пра гнен ня
російсько го інтеліген та 
 бу ти ближ чим до на ро ду.
Він на де я кий час за ли шає ми с тец тво, за шма ток
хліба кла де печі се ля нам. З тор бин кою та по со хом
цей ви со кий, дов го бо ро дий, схо жий на ан тич но го
філо со фа, чо ловік хо дить до ро га ми Ук раїни, про -
повіду ю чи сло во до бра і спра вед ли вості. Одні ба -

чи ли в ньо му апо с то ла, інші 

юро ди во го. Ба га то ко лег вва жа -
ли, що як ху дож ник Ге по мер.
Од нак са ме на глу хо му ук -
раїнсько му ху торі Чернігівської
гу бернії він звер тається до су -
час но го йо му суспільства з
утопічною про повіддю ду хов но -
го про те с ту про ти зла. Він
плідно пра цює з 1876 р. ("Що є
Істи на?" (1890 р.), "Гол го фа"
(1893 р.) 
 обидві кар ти ни у Тре -
ть я ковській га ле реї; один із двох
варіантів "Розп'ят тя" (1892
1894
рр.) 
 зберігається у му зеї Д'Ор -
се у Па рижі). З дру гої поїздки до
Італії Ге привіз дві кар ти ни 

"Хри с тос у Гет си мансько му са -
ду" та "Ра нок вос кресіння Хри с -
то во го", але ці кар ти ни не ма ли
успіху, не бу ли прий няті гля да -

ча ми, що бу -
ло для ху -
дож ни ка ве -
ли ким уда -
ром.

Ге звер -
ну в ся до
р о с і й с ь к о ї
історії. В
цей час (поч.
1870 р.) у
Росії ство -
р ю  в а  л о  с я
То ва ри с т во
пе ре сув них
ви с та вок, і
М. Ге став
од ним із за -

снов ників То ва ри с т ва ху дож -
ників
пе ре движ ників. До То ва -
ри с т ва до лу ча ли ся мо лоді і та -
ла но виті ху дож ни ки, що бу ли
незгідні з політи кою Ака демії.
На першій ви с тавці то ва ри с т ва
бу ла пред став ле на кар ти на
"Пе т ро І до пи тує ца ре ви ча
Олексія у Пе тер гофі" (1871), і
це знач ним чи ном по спри я ло
успіху ви с тав ки. У жанрі істо -
рич но го по лот на  М. Ге на ма -

га в ся "ожи ви ти"
історію че рез до -
стовірну об ста нов ку
і яс краві пси хо логічні
ха рак те ри с ти ки пер -
со нажів. Ця кар ти на
бу ла за ду ма на не як
ме ло дра ма тич ний, а
са ме як істо рич ний
жанр. До ско на ло пе -
ре да ний кон т раст
слаб ко го, нерішу чо -

го, але впер то го об лич чя ца ре ви ча з по вним енергії
та си ли об лич чям йо го бать ка, імпе ра то ра Пе т ра І.
Кар ти на бу ла прид ба на мо с ковським ко лекціоне -
ром Тре ть я ко вим, і ху дож ник зро бив на за мов лен -
ня кілька по вторів цьо го сю же ту. Відо ма та кож йо го
напівжа н ро ва, напівісто рич на кар ти на "Пушкін у
Ми хайлівсько му" (1875 р.). Кар ти на на пи са на на
текст відо мо го вірша по ета:

По эта дом опаль ный,
О Пу щин мой, ты пер вый по се тил,
Ты ус ла дил из гна нья день пе чаль ный, 
Ты в день его Ли цея пре вра тил.

О. Пушкін, 19 жовтня 1825 р.

На кар тині зо б ра же на не ве ли ка кімна та, по фар -
бо ва на сіро
зе ле ною фар бою, зі ста ро вин ни ми

меб ля ми із чер во но го де ре ва, ка хель ною (рос. из -
раз цо вой) піччю, за ли та зо ло ти ми про ме ня ми сон -
ця. На столі сто ять по рожні чаш ки від ка ви. У повітрі
си зий ту ман від ви па ле них тру бок. На підлозі роз -
кри та валіза, кон верт від роз пе ча та но го ли с та. На
стіні ви сить пор т рет Бай ро на, на каміні вид но ста -
ту ет ку На по ле о на. Пу щин, друг Пушкіна, де ка б -
рист, із за хва том слу хає вірші по ета. В гли бині, біля
две рей, си дить ня ня Ари на Родіонівна і з лю бов'ю
по гля дає на Пушкіна та йо го го с тя. Ця кар ти на зно -
ву зму си ла публіку го во ри ти про та лант Ге та по -
вер ну ла ху дож ни кові йо го сла ву. Але у 70
ті ро ки 
М. Ге пе ре жив твор чу кри зу 
 і близь ко трьох років
май же не бра в ся за пен зель.

У 1876 р. ху дож ник із ро ди ною осе ли в ся на ху торі
Іванівський Чернігівської гу бернії. Не ве ли кий, ду же
скром ний бу ди но чок до кінця днів ху дож ни ка став і
при тул ком, і твор чою май стер нею. М. Ге пи сав 
Л. Тол сто му: "Я не мо жу жит тя, свою свідомість,
відо крем лю ва ти від ро бо ти". В ос таннє де ся тиліття
сво го жит тя ху дож ник пи сав і на єван гельські те ми,
і ба га то пор т ретів. Найвідомішим вва жається пор т -
рет О. І. Гер це на (російський ре во люціонер, філо -
соф і публіцист) і пор т рет
кар ти на з жа н ро ви ми
еле мен та ми, що зо б ра жує Льва Тол сто го за пись -
мо вим сто лом в йо го кабінеті. Пор т рет Н. І. Пе т -
рунь ке вич на тлі вікна, відкри то го у сад, де мон -
струє пре крас ний та лант Ге як пей за жи с та, по ета
пле нер но го жи во пи су.

У 1879 р. М. Ге ство рює своє
найбільш ви с т раж да не, гли бо ке по -
лот но "Що є Істи на?". Ця кар ти на
за слу го вує особ ли вої ува ги. Во на
сим волічно роз кри ває гли бин ний
сенс істо рич но го діало гу між Хри с -
том і Піла том. Римський про ку ра -
тор (у Древ ньо му Римі 
 чи нов ник із
ве ден ня су до вих справ, який на гля -
дає за ви ко нан ням за конів) Пілат
ут ри мує світську вла ду, але не знає
Істи ни і не ба жає її зна ти. Фігу ра
римсько го про ку ра то ра освітле на
яс кра вим со няч ним про ме нем.
Пілат з іронічним же с том ста вить
за пи тан ня Ісу сові. Хри с тос, за мор -
до ва ний ка ту ван ня ми, стоїть зі
зв'яза ни ми ру ка ми біля стіни.
Подібно до "Таємної ве чері", ко ло -
рит кар ти ни бу дується на кон т расті
тем них та світлих плям, але в цій
кар тині кон т раст більш різкий. Фігу -
ра вдя гне но го у жах ли ве лахміття
Хри с та, огор не на пітьмою. Пілат,
який пе ре си ти в ся жит тям,
виділяється світлом, що фіксує на -
шу ува гу на йо го са мо в пев неній
позі та гладкій по ти лиці. І, без умов -
но, всі сим патії гля да ча на боці Ісу -

са, ху дож ник
підкрес лює всю
вищість над
вла дою ви гнан -
ницької, відри -
ну тої осо би с -
тості. Ху дож ник
М. Ге, ба га то в
чо му під впли -
вом по глядів
Льва Тол сто го,
звертається до
гля да ча з
утопічною про -
повіддю ду хов -
но го про те с ту
про ти зла, про -
го ло шує ве лич
жер т ви в ім'я
ідеї. На пер ший
по гляд, Пілат
пе ре ма гає Хри -
с та, який Сам є
втілен ням Істи -
ни. Але Істи на

до ступ на ли ше тим, хто го то вий її
по чу ти та сприй ня ти. 

Кар ти на не дає жод ної відповіді,
за пи тан ня за ли шається ри то рич -
ним. 

М. М. Ге го во рив: "Кар ти на 
 не
сло во. Она да ёт од ну ми ну ту, и в
этой ми ну те долж но быть всё 
 а
нет, нет и кар ти ны". Цей вислів ха -
рак те ри зує  ро зуміння ху дож ни ком
ми с тец тва і йо го ви раз ності,
свідчить про не обхідність до ско на -
лості фор ми, що мо же од ра зу (за
мить) роз кри ти пе ред гля да чем
всю ідей ну гли би ну тво ру. І це, без -
сумнівно, філо софія ми с тец тва на -
шо го ча су, ко ли візу аль ний об раз
має бу ти мак си маль но містким та
пе ре кон ли вим, мож ли во, навіть
шо ку ю чим, що би бу ти сприй ня тим
гля да чем. Ос тан ня кар ти на М. Ге
"Гол го фа" (у пе ре кладі з ла тинської
"че реп", "лоб не місце"), над якою
ху дож ник пра цю вав у 1893 р., за ли -
ши лась не за вер ше ною.

1 черв ня 1894 р. Ми ко ла Ми ко -
лай о вич Ге пішов з жит тя. 

Тво ри М. Ге не бу ли
по
справжньо му прий няті в кінці 

XIX ст., але знай шли гідне виз нан ня у XX ст. Склад -
ний твор чий шлях ху дож ни ка став однією із ла нок,
що пов'язу ють ака демізм XIX ст. та но ве ми с тец тво
XX
XXI ст.ст. М. Ге на зи ва ють пе редвісни ком ек с -
пресіонізму 
 ху дож ньої течії XX ст. У Ге ви я ви ло ся
ба га то на ступ ників. Відгу ки йо го ми с тец тва мож на
знай ти в діапа зоні від М. О. Вру бе ля до С. М. Ро ма -
но ви ча. Ве ли ки ми при хиль ни ка ми йо го твор чості
та послідо вни ка ми йо го ху дож ньої і життєвої філо -
софії бу ли ви хо ванці шко ли ма люн ку Ми ко ли Му -
раш ка (С. Ко с тен ко,  В. За ми рай ло, А. Курінний, Г.
Бур да нов, С. Яре мич, Л. Ко вальський, І. Пар хо мен -
ко та інші.)

Відомі роз ду ми М. Ге про не обхідність по шу ку
"жи вої фор ми" як жи вої во ди для ху дож ни ка. Йо го
вирізня ла ціле с пря мо ваність до іде а лу, що при во -
див би фор му та зміст до справжньо го єднан ня. 
М. Ге про дов жу вав ці по шу ки все жит тя, у різних
жа н рах, від кла си циз му до ро ман тиз му, і, на решті,
у ви борі ре алістич но го шля ху в пізніх тво рах, які
мож на на зва ти вже ек с пресіоністич ни ми. Вся йо го
творчість про сяк ну та ідеєю до бра та лю бові, то му
жит тя та творчість ху дож ни ка так ціну ють у наш час.

К. О. Не на хо ва,
Клуб "До ро га ми до пре крас но го"

"МИСТЕЦТВО ПІДНІМАЄ ДУШУ ВІД ЗЕМЛІ ДО НЕБА"
У 2011 р. ви пов нюється 180 років від дня на ро джен ня ви дат но го ху дож ни ка
дру гої по ло ви ни XIX сторіччя, од но го з ор ганіза торів та ак тив них учас ників
То ва ри с т ва пе ре сув них ху дожніх ви с та вок. 

На 81
му році пішла з жит тя Скрип -
чен ко Ніна Се менівна, од на з ак тивісток
клу бу "До ро га ми до пре крас но го", 
ст. вик ла дач ка фе д ри іно зем них мов
ф
ту МЕіМ.

Ніна Се менівна 
 взірець інтелігент -
ності, лю ди на ви со кої куль ту ри та про -
фесійності. Про жи ла ціка ве й на си че не
жит тя. На ро ди ла ся 16.05.1931 ро ку в 
м. Во ро нежі. У по воєнні ро ки сім'я пе -
реїха ла до Льво ва. Ма ти вик ла да ла
англійську у Львівській політехніці, а
бать ко був од ним із ор ганіза торів ство -

рен ня кон ди терської фа б ри ки "Світоч". Ви щу освіту Ніна Се -
менівна здо бу ла у Львівсько му універ си теті імені Іва на Фран -
ка на фа куль теті англійської філо логії. До ско на ло во лоділа
фран цузь кою, англійською та німецькою. Чи та ла світо вих
кла сиків в оригіналі.

Оскільки бу ла дру жи ною військо во го, то гео графія тру до -
во го шля ху об шир на: 1958
1963 рр. 
 Німецька де мо кра тич на
ре с публіка, 1965
1973 рр. 
 Лу ганський педінсти тут,
1973
1975 рр. 
 Куй би шевський педінсти тут, з 1975 р. 
 вик -
ла дач іно зем них мов Київсько го універ си те ту імені Т. Шев -
чен ка, а у 1979
1988 рр. вик ла да ла англійську в Інсти туті на -
род но го го с по дар ства, кілька років вик ла да ла англійську
працівни кам "Інком бан ку", 1997
2006 рр. зно ву ст. вик ла дач
те пер уже Київсько го національ но го еко номічно го універ си -
те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на.

Чле ни клу бу "До ро га ми до пре крас но го" оха рак те ри зу ва -
ли Ніну Се менівну Скрип чен ко як пре крас но го знав ця жи во -
пи су, му зи ки і літе ра ту ри. Не за бутніми за ли ши ли ся її за хоп -
ливі до повіді на засідан нях клу бу: "Творчість Мо цар та", "Ан на
Ах ма то ва", "Жит тя та творчість Ма ри ни Цвєтаєвої" та інші.

Вис лов люємо співчут тя чо ловікові та дочці, які втра ти ли
відда ну дру жи ну й тур бо тли ву, ніжну матір.

Світла пам'ять про ду шев ну, чуй ну, життєрадісну й
відповідаль но про фесійну лю ди ну за ли шить ся у сер цях
друзів та ко лег.

Клуб "До ро га ми до пре крас но го"

З 1996 р. у КНЕУ пра цю вав то ка рем
Бєлов Пе т ро Іва но вич 
 май стер, який
мав не тільки зо лоті ру ки, а й не аби я -
кий дар до віршу ван ня. Чи ма ло йо го
віршів по кла де но на му зи ку і ви ко на но
са модіяль ним хо ром за во ду "Ар се -
нал", де він пра цю вав раніше. Вірші
йо го увійшли до ювілей них універ си -
тетських ко лек тив них збірників "Ба га -
то барв не Літо", "Вітри ла натхнен ня".
Ви дав ав торську по етич ну збірку "А го -
ды бе гут". Бу вав го с тем клу бу "До ро -
га ми до пре крас но го", чи тав свої не -

хитрі за те ма ти кою, але такі ду шевні по езії, спов нені
одвічної на род ної му д рості.

Не що дав но Пе т ро Іва но вич пішов із жит тя. Хай до б рою
згад кою про лю ди ну і по ета жи ве йо го сло во:

Ле тять над ни ва ми ле ле ки
У невідо му си ню даль,
Не на че юність, що да ле ко
І не по вер неть ся, на жаль...

І зрілість віку не по втор на!
Теж пролітає  на че мить,
І я су мую не при твор но, 
Зітхаю, див ля чись в бла кить.

Жит тя ко рот ке у лю ди ни,
І те дається тільки раз...
Тож будь мо вдячні цій да нині
І я, і ти, і ко жен з нас!

З вдяч ною пам'ят тю ко лек тив клу бу 
"До ро га ми до пре крас но го" 

ТУГА

Хвилини скорботиХвилини скорботи
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Люд ми лу Гри горівну Прус со ву
з прекрасним ювілеєм!

У січні  відзна чи ла свій ювілей Люд -
ми ла Гри горівна Прус со ва, стар ший
вик ла дач ка фе д ри пе да гогіки та пси хо -
логії. 

Люд ми ла Гри горівна пра цює в
універ си теті з 1994 ро ку.

У 1975 році во на закінчи ла
Ленінградський інсти тут вод но го транс -
пор ту (інже нер но
еко номічний фа куль -
тет), от ри ма ла освіту за спеціальністю
інже не ра
еко номіста.

У 1992 році закінчи ла Київський
національ ний універ си тет ім. Т. Г. Шев -
чен ка, от ри ма ла освіту за спеціальністю
еко номіста, вик ла да ча еко номічних
дис циплін.

З 1993 ро ку пра цю ва ла в Інсти туті
си с тем них досліджень освіти
Міністер ства освіти Ук раїни ме то ди с -
том ви щої ка те горії відділу еко номіки
уп равління освітою. Потім пра цю ва ла
в СПТУ № 10 вик ла да чем політич ної
еко номії, за ступ ни ком ди рек то ра з
нав чаль ної ро бо ти, вик ла да ла курс
"Ос но ви рин ко вої еко номіки".

Має пе да гогічне зван ня "Вик ла -
дач
ме то дист" ("Вчи тель
ме то дист" 

ви ще зван ня для вик ла дачів се ред ньої
лан ки освіти).

Пе да гогічний шлях у Люд ми ли
Гри горівни був важ ким і на пру же ним.
Їй до во ди лось ба га то пра цю ва ти, во на
до ся гну ла відмінних успіхів 
 і ця пра ця
бу ла відзна че на на го ро дою "Відмінник
проф те хосвіти". Люд ми ла Гри горівна
відо ма і зна на се ред освітянської
спільно ти Ук раїни. Во на впер ше в не -
за лежній Ук раїні ство ри ла про гра му
для вик ла дачів еко номіки для се редніх
про фесійно
технічних нав чаль них за -
кладів. 

За ци ми ро ка ми стоїть шлях її про -
фесійно го та осо бистісно го  ста нов -
лен ня.

Люд ми ла Гри горівна 
 не ор ди нар -
на, твор ча осо бистість, пре крас ний
пе да гог, за ко ха ний у свою спра ву, лю -
ди на ком пе тент на і відповідаль на, до -
б ро зич ли ва та во льо ва.

Ро ки ро бо ти в КНЕУ (кінець
90
х
по ча ток 2000
х рр.) бу ли ду же
плідни ми. За цей період нею опубліко -
в а  н о  
4 нав чальні посібни ки з еко номіки (об -
ся гом 80 др. а.) з ви ко ри с тан ням су -
час них ме то дич них підходів до пре -
зен тації нав чаль но го ма теріалу ("Еко -
номіка. Тренінг курс", "Эко но ми ка в

во про сах и от ве тах" та ін.)
Во на бу ла ініціато ром ство рен ня

на ка федрі про гра ми тренінг
кур су
"Су часні ме то ди нав чан ня" для вик ла -
дачів універ си те ту, що ре алізу ва ла ся
впро довж ба га ть ох років. Під її
керівниц твом бу ло ап ро бо ва но пер -
ший варіант про гра ми. 

Люд ми ла Гри горівна про во ди ла
та кож ак тив ну по за ау ди тор ну ро бо ту,
втілю ю чи у нав чаль но
ви хов ний про -
цес і ши ро ко роз по в сю джу ю чи в за со -
бах інфор мації новітні нав чальні тех но -
логії.

Во на є ініціато ром відкрит тя мо -
лодіжно го клу бу "Оа зис", що був ство -
ре ний на базі ФІСіТу. Фор ми про ве -
ден ня за нять у ньо му бу ли найрізно -
манітніші 
 від те о ре тич них семінарів
до твор чих зустрічей, ве чорів відпо -
чин ку та те ма тич них пікніків.

ЇЇ філо софія до сить про ста: "Зав -
жди пра цю ва ти ще кра ще". І це їй
вдається без до ган но, а най к ра ща на -
го ро да 
 став лен ня її сту дентів. Во на
не се їм знан ня не тільки з кур су ме то -
ди ки вик ла дан ня еко номіки, але й ма -
те ринську лю бов та ко рисні ре ко мен -
дації у по даль шо му про фесійно му та
осо би с то му житті.

Од но го ра зу ко ре с пон дент
прес
цен т ру КНЕУ по ста вив Люд милі
Гри горівні за пи тан ня: "Яке Ва ше кре -
до у житті?". На що во на відповіла:
"Пе ре ма гає той, хто вміє зміню ва тись!
Люб лю бу ти пер шою в усь о му, то му
хо чу постійно зміню ва тись. Лег ко пе -
рей маю  но вий досвід, но ві на пря ми
діяль ності. Жит тя в ціло му 
 це онов -
лен ня, то му і моя свідомість 
 це не -
впин не онов лен ня".

За її пле чи ма ба га толітній досвід і
виз нан ня, ба га то до брих справ та
звер шень, а го ло вне 
 вдяч них учнів,
сту дентів та ко лег.

Свій пси хо ло го
пе да гогічний та -
лант во на спря мо вує не ли ше на сту -
дентську мо лодь, а й піджив лює ним
ро дин не во гни ще: во на чу до ва ба бу ся
і дбай ли ва ма ти.

Мож на тільки "по
біло му" по -
заздри ти її нез га симій мо ло дості,
енергії та оп тимізму,  здат ності  зна хо -
ди ти в собі си ли їх до ся гну ти.

Від душі ба жаємо Вам, ша нов на
Люд ми ло Гри горівно, за ли ша ти ся та -
кою ж при ваб ли вою, спор тив ною,
енергійною та силь ною ду хом. Не хай
Ва ша плідна пра ця, зав дя ки якій ба га -
то ре чей зна хо дять свій сенс у житті,
бу де ще д рою на життєдайні пло ди, по -
ва гу та лю бов. Від щи ро го сер ця ба -
жаємо, що би всі Ваші спра ви бу ли
непідвладні пли нові ча су та зміні по -
колінь.

Хай ща с тить Вам у житті, ро боті,
спілку ванні з ко ле га ми та сту ден та ми,
хай до ля да рує ще ба га то твор чих сил
і за думів, міцно го здо ров'я, нев'яну чої
мо ло дості та яс кра во го жит тя. Хай
здійсню ють ся всі Ваші мрії та
сподіван ня!

Ко лек тив ка фе д ри пе да гогіки
та пси хо логії

ВІТАЄМО

ЮВІЛЕЇ

Най к ра сивішу і най при ваб -
ливішу чарівну жінку, пре крас но -
го пе да го га, чуй ну, му д ру і щи ру
Га ли ну Ана толіївну Ям бор ко
вітаємо зі слав ним ювілеєм. 

Га ли на Ана толіївна у 1983 році
закінчи ла Львівський тор го -
во
еко номічний інсти тут. Пра -
цю ва ла в Міжна род но му інсти -
туті ме нед ж мен ту.

На бу тий прак тич ний досвід і
от ри мані те о ре тичні знан ня ста -
ли за по ру кою успішно го за хи с ту
кан ди датської ди сер тації.

З 2005 р. на пе да гогічній ро -
боті в на шо му універ си теті. На -
по лег ливість, ви со ка пра цез -
датність, постійна са мо освіта,
відповідальність та прин ци -
повість ви ку ва ли про фесійно го
фахівця, Вик ла да ча з ве ли кої
літе ри.

Вам під си лу нав чаль но
пе да -
гогічна та на уко ва ро бо та
різноп ла но во го ха рак те ру: під
Ва шим керівниц твом підго то ва -
но кан ди датські та дип ломні ро -
бо ти. З
під Ва шо го пе ра ви хо -

дять пре красні на укові ро бо ти,
статті.

Га ли на Ана толіївна ко ри с -
тується за слу же ним ав то ри те -
том се ред ко лег, її ду же люб лять
і ша ну ють сту ден ти, зав жди з
радістю при хо дять на кон суль -
тації і от ри му ють пре красні
знан ня, по ра ди.

Щи ра і чес на, до б ро совісна та
уваж на, чуй на і сен ти мен таль на
зав жди при хо дить усім на до по -
мо гу.

Сер деч но зи чи мо Вам вічної
мо ло дості, ра дості та кра си. Ве -
ли ке спа сибі Вам за теп ло сер -
ця, за ла с ку і мудрість, за
ніжність і привітне сло во. Не хай
по руч бу дуть ли ше добрі лю ди!

Не хай ко жен день бу де со няч -
ним і радісним, не хай до вко ла
Вас па ну ють лю бов і гар монія, а
на Ва шу честь розквіта ють квіти
й зву чить му зи ка.

Хай у Вашій оселі зав жди па -
ну ють зла го да, до б ро бут і Бо же
бла го сло вен ня.

Хай Матір Бо жа Вас охо ро няє
Го с подь із не ба ща с тя по си лає, 
Хай бу де здо ров'я міцне, як граніт
На мно гая, мно гая, мно гая літ!

Не хай у долі бу дуть дальші ювілеї,
Ще більше літ зо зу ля на кує,
Щоб чу ти пісню юності своєї,
До по ки Бог жит тя на те дає. 

Ко лек тив ка фе д ри обліку 
в кре дит них і бюд жет них ус та -

но вах і еко номічно го аналізу

З найкращими побажаннями! 
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Січневі ювіляри:
Аф танділянц Віра Во ло ди мирівна, стар ший

вик ла дач ка фе д ри ме нед ж мен ту
Бар нюк Ок са на Еду ардівна, стар ший ла бо -

рант ка федр історії та те орії го с по дар ства
Вол ко ва Га ли на Ми ко лаївна, бух гал тер 1
ої

ка те горії бух гал терії
Во ро но ва Ма ри на Олек сандрівна, до цент ка -

фе д ри бух гал терсько го обліку
Го ло вко Те тя на Ва силівна, про фе сор ка фе д -

ри обліку підприємницької діяль ності
Дер ка чо ва Віра Во ло ди мирівна, гар де роб ни -

ця го с по дарсько го відділу кор пу су №2
За рицький Ми ко ла Віталійо вич, провідний

інже нер служ би го ло вно го інже не ра
Ка ли новська Та ма ра Олек сандрівна, ме то -

дист ви щої ка те горії НМЦКЕО
Князєва Ал ла Ми ко лаївна, провідний інже нер

ко тельні
Ко ломієць Гри горій Ген надійо вич, водій

відділу ав то транс пор ту
Ле меш ко На талія Ва силівна, при би раль ни ця

кор пу су по пр.Пе ре мо ги,10
Ле щен ко Віктор Ва си ль о вич, робітник ви со -

кої кваліфікації служ би го ло вно го енер ге ти ка
Ма ри нюк Марія Людвігівна, завіду вач

відділом бібліот еки
Пе т рен ко Ва силь Іва но вич, робітник ви со кої

кваліфікації гур то жит ку №1 студмістеч ка
По зна ха рев Сергій Андрійо вич, стар ший вик -

ла дач ка фе д ри фізич но го ви хо ван ня
При лип ко Сергій Іва но вич, до цент ка фе д ри

міжна род них фінансів
Прус со ва Люд ми ла Гри горівна, стар ший вик -

ла дач ка фе д ри пе да гогіки та пси хо логії
Ру сецька Ва лен ти на Гри горівна, при би раль -

ни ця го с по дарсько го відділу кор пу су №3
Свідінський Ва лен тин Ле онідо вич, інже нер 

1
ої ка те горії кор пу су по пр.Пе ре мо ги,10
Смо ля нюк Во ло ди мир Фе до ро вич, завіду вач

ка фе д ри політо логії і соціології
Сто ляр чук Гри горій Ва си ль о вич, охо ро нець

служ би охо ро ни
Та нигін Гри горій  Іва но вич, стар ший вик ла дач

ка фе д ри регіональ ної еко номіки
Яку шен ко Га ли на Іванівна, двірник го с по -

дарсько го відділу кор пу су №7
Ям бор ко Га ли на Ана толіївна, до цент ка фе д ри

обліку в кре дит них і бюд жет них ус та но вах та еко -
номічно го аналізу

Хлівний Во ло ди мир Ки ри ло вич, де кан фінан -
со во
еко номічно го фа куль те ту 

Чейшвілі На талія Юріївна, гар де роб ни ця го с -
по дарсько го відділу кор пу су №1

Чук Люд ми ла Ге оргіївна, до цент ка фе д ри
регіональ ної еко номіки 

Ша баліна Іри на Ва силівна, аси с тент  ка фе д ри
інфор ма ти ки

Яре мен ко Ган на Сергіївна, завіду вач сек то -
ром бібліот еки


