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Подія

В Київському національному економічному
університеті імені Вадима Гетьмана
нагромаджено серйозний досвід системної
роботи з бізнес-партнерами, в тому числі завдяки
започаткуванню щорічного Міжнародного
бізнес-форуму «Наука – бізнес – освіта:
стратегічне партнерство».

Розвитку співробітництва з представниками
бізнесу сприяє втілення в університеті Програми
інноваційного розвитку, яка передбачає постійну
роботу над підвищенням якості освіти наших
студентів. Конструктивна співпраця із потенцій-
ними роботодавцями забезпечується також
постійним прагненням кафедр університету до
ефективного поєднання теоретичної та
практичної підготовки майбутніх фахівців.

Кафедра страхування КНЕУ більше двад-
цяти років реалізує магістерську програму
«Страховий менеджмент», яка протягом
п’яти останніх років входить до ТОП-50 сві-
тового рейтингу EDUNIVERSAL. В біль-
шості страхових компаній України на від-
повідальних посадах працюють наші випус-
кники.

При методичному керівництві кафедри
страхування в КНЕУ успішно функціонує
Навчально-практичний центр страхового
бізнесу (НПЦСБ), одним з основних зав-
дань якого є формування у випускників
практичних компетенцій і навичок, необ-
хідних для подальшої роботи. 

Цьому сприяє створення спільних
навчальних проектів зі страховими компа-
ніями-партнерами, а також представника-
ми консалтингового бізнесу. Вони передба-
чають вивчення бізнес-процесів у страхових ком-
паніях, основних видів страхування, тарифної
політики страховиків, відпрацювання практики
оформлення страхових договорів, ознайомлення
з організацією процедури страхових виплат, а
також формування навичок продажів страхових
послуг, пошуку потенційних страхувальників та
роботи з ними.

Кафедра страхування третій рік поспіль є
активним учасником Бізнес-форуму, котрий дає
можливість презентувати їй свої досягнення у
співпраці з бізнес-партнерами.

На першому Бізнес-форумі ми представили
спільний проект КНЕУ і ПАТ «СК «Скайд» щодо
створення в університеті Першої студентської

страхової компанії на базі НПЦСБ кафедри стра-
хування. Її студенти-співробітники під  керів-
ництвом кафедри страхування КНЕУ та ПАТ
«СК «Скайд» проходять школу страхового бізне-
су, відчувають себе фахівцями на робочих місцях,
поєднують теорію та практику.

Така можливість дозволяє випускникам КНЕУ
підвищити свої конкурентні переваги на ринку
праці, значно підвищує шанси на отримання
першого робочого місця в страховій галузі або в
інших галузях економіки України.

Протягом останніх двох років в НПЦСБ про-
водиться велика робота щодо організації співпра-
ці з факультетами університету. Співробітники

НПЦСБ відвідують лекційні, семінарські та
практичні заняття з метою надання кваліфікова-
ної інформації щодо роботи НПЦСБ та
Студентської страхової компанії. В поточному
навчальному році студенти університету (100 осіб –
громадян України, та 100 осіб – громадян інших
країн) придбали страхові поліси зі страхування
від нещасного випадку. Викладачі та студенти
також оформлюють страхові поліси з обов’язко-
вого страхування відповідальності автовласників,
поліси медичного страхування для поїздки за
кордон. Студенти різних факультетів та курсів
звертаються до Центру за допомогою у вирішенні
питань, які стосуються страхування, фінансових
питань та тимчасового працевлаштування.

На другому Бізнес-форумі був представлений
реалізований спільно з АСК «ІНГО Україна»
проект інноваційного тренінгу «Навчальна про-
грама підготовки керівників структурних підроз-
ділів страхових організацій».

Інноваційний продукт був розроблений відпо-
відно до потреб вітчизняної страхової компанії
АСК «ІНГО Україна» щодо підвищення кваліфі-
кації керівників структурних підрозділів, проте
він може ефективно використовуватися й інши-
ми страховиками з урахуванням гнучкості тре-
нінгу та його модульної структури. Тренінг вклю-
чає методичні інновації, які дозволяють поєдну-
вати можливості бізнес-моделювання проектів

управлінських рішень страхової
компанії та наслідків їх реаліза-
ції на різних рівнях менеджмен-
ту в реальному режимі часу за
рахунок детального опрацюван-
ня основних бізнес-процесів
компанії: управління її струк-
турними підрозділами, страхо-
вим портфелем, формування та
розміщення страхових резервів,
управління перестраховуваль-
ними операціями, формування
та розподіл прибутку страхови-
ка, оподаткування страхових
організацій.

Цільовою аудиторією тренін-
гу є: керівники структурних під-
розділів страхових компаній, які
мають складну внутрішню
структуру та розгалужену мере-
жу відокремлених структурних

підрозділів; фахівці, що здійснюють підготовку та
підвищення кваліфікації менеджерів вищої та
середньої ланок управління страхових компаній;
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На третьому Бізнес-форумі кафедра страхуван-
ня разом із Навчально-практичним центром
страхового бізнесу буде презентувати досвід бага-
торічного партнерства зі Страховою групою
«PZU Україна», яке супроводжувалося з широ-
кою реалізацією концепції соціальної відпові-
дальності бізнесу. Таке партнерство відбувається
за декількома напрямами.

По-перше, Страхова група «PZU Україна»
щорічно забезпечує місцями для проходження

переддипломної практики студентів магістер-
ської програми «Страховий менеджмент». При
цьому співробітники компанії надають студентам
активну допомогу у вигляді консультацій та прак-
тичних рекомендацій щодо виконання програми
практики, індивідуальних завдань, опрацювання
наукових доповідей, підготовки магістерських
дипломних робіт. Кращих студентів компанія
працевлаштовує.

По-друге, представники Страхової групи «PZU
Україна» щорічно беруть участь у засіданнях сек-
ції «Страхування» загальноуніверситетської
наукової студентської конференції «Соціально-
економічні перспективи України у XXI столітті» в
якості експертів та спонсорів. Це підносить
рівень роботи секції, надає їй практичного спря-
мування та забезпечує студентам можливість
проявити свої творчі здібності в очах потенційно-
го роботодавця.

По-третє, Страхова група «PZU Україна» вис-
тупила спонсором проведення на фінансово-еко-
номічному факультеті масштабного тренінгу
«Управлінські поєдинки: технологія перемоги».
Це – дводенний проект,  що проводиться за тех-
нологією В. К. Тарасова, який здобув міжнарод-
не визнання і застосовується для активної підго-
товки менеджерів у провідних компаніях світу.
Співробітники компанії виступили в якості чле-
нів журі, яке визначило переможців, у тому числі
з точки зору потенційного роботодавця.

По-четверте, Страхова група «PZU Україна»
виступила спонсором ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Страховий ринок
України в умовах фінансової глобалізації», яку з
2012 р. на постійних засадах започаткувала в
КНЕУ кафедра страхування. 

По-п’яте, завдяки спонсорській допомозі ком-
панії протягом 2014-2015 рр. у ІІІ корпусі КНЕУ
з’явилася прекрасно відремонтована та обладна-
на аудиторія, що може використовуватися як
сучасний конференц-зал для проведення загаль-
них заходів фінансово-економічного факультету,
кредитно-економічного факультету, окремих
кафедр зазначених факультетів.

Кафедра страхування КНЕУ висловлює щиру
вдячність нашим бізнес-партнерам за співпрацю

та допомогу і бажає успіхів і процвітання їхньому
бізнесу!

ББ іі ззнн еесс--пп аарр ттннеерр сс ттввоо   кк аафф ееддррии   ссттрр аа ххуувв аа нннняя   ККНН ЕЕУУ  вв
рр аа ммккаа хх  ррееаа лліі зз аа цціі її   ппрр оогг рр аамм ии  іі нннн оовв аацц іі ййнноо гг оо  

рр оозз вв иитткк уу  уу нніі ввеерр сс ииттееттуу

Для вітчизняного економічного сьогодення надзвичайно важливою є проблема посилення конкурентоспроможності підприємств різ-
них галузей економіки. Кризові явища і негативні тенденції розвитку параметрів ринкового середовища, що сьогодні мають місце в
економіці України поряд із різноманітними ресурсними обмеженнями на рівні окремих підприємств, зумовлюють пошук інновацій-
них форм, методів і підходів до ведення бізнесу.
Світова практика свідчить, що вирішити завдання підвищення рівня конкурентоспроможності будь-якої із національних економік
неможливо без належного розвитку університетської освіти – системи, сформованої потужними освітніми центрами, провідними
університетами, у яких здійснюється підготовка висококласних фахівців за різними напрямками професійного спрямування. Отже,
виникає важливе питання налагодження взаємовигідного партнерства між різноманітними за галузевою приналежністю, формами
власності чи розмірами бізнес-структурами і університетами з метою інтеграції їх інтелектуального ресурсу в інноваційний роз-
виток, а також у розвиток національної економіки загалом.
У своїх попередніх публікаціях ми вже висвітлювали широко анонсоване як в університеті, так і поза його межами, проведення 
ІІІ Міжнародного бізнес-форуму «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство», який має стати майданчиком для подаль-
шого взаємовигідного розвитку такої співпраці. Тому сьогодні, спрямовуючи свої погляди у майбутнє, ми пропонуємо ряд матеріа-
лів, які описують попередні  результати співпраці університету з різними бізнес-структурами і галузевими асоціаціями.
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Однією з важливих передумов успішної реа-
лізації ключових векторів інтеграції інтелекту-
ального ресурсу КНЕУ в процес розвитку
національного бізнесу в межах реалізації про-
екту «Наука – бізнес – освіта: стратегічне
партнерство» є підвищення кваліфікаційного
рівня та зміцнення конкурентоспроможності
науково-педагогічного колективу КЕФ на
ринку наукових та освітніх послуг.

На кредитно-економічному факультеті, в
межах виконання угод про партнерство із
Банківською асоціацією країн Центральної і
Східної Європи (BACEE) та ПАТ КБ «ХРЕ-
ЩАТИК», проходив інтенсивний навчальний
курс: «Банківський аналіз та залучення фонду-
вання». Його проводив відомий європейський
фінансовий аналітик із Будапешта,
Генеральний Секретар BACEE – Іштван
Лендель. Учасниками семінару були виклада-
чі, аспіранти і докторанти КЕФ та керівники
різних підрозділів ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК»,
які здебільшого є колишніми випускниками
КНЕУ імені Вадима Гетьмана. 

Навчальний семінар проходив згідно із про-
грамою, розробленою навчальним центром
BACEE, та включав такі основні блоки
питань: уроки фінансової кризи для банківсь-
ких аналітиків; банки СНД очима іноземних
партнерів – досвід Західного аналітика;
Базельські угоди: банківські ризики та Базель
1,2 і 3; МСФЗ і національні стандарти звітно-
сті; аналіз банківської звітності та залучення
фондів фінансових ресурсів з-за кордону. 

Заняття проводились у формі лекцій та тре-
нінгу: «Стрес-тестування комерційного

банку». Лекції проходили на високому
навчально-методичному рівні, супроводжува-
лись цікавим та змістовним матеріалом про
сучасні проблеми банків країн Центральної та
Східної Європи, а також про уроки світової
фінансової кризи. Тренінгові заняття дали
можливість учасникам семінару набути певно-
го практичного досвіду та здійснити апроба-
цію отриманих знань.

Іштван Лендель вручив учасникам семінару
сертифікати BACEE про підвищення кваліфі-
кації,  в обмін представники ПАТ КБ «ХРЕ-
ЩАТИК» подарували лектору сувенір та поба-
жали приємних спогадів.

Результати навчального
курсу можна схарактеризувати
так: це отримання додаткових
знань, обмін досвідом, підви-
щення кваліфікації та інтерна-
ціональної мобільності учасни-
ків семінару. А також це пози-
тивне налаштування на
подальшу взаємодію та співро-
бітництво, адже колективи
навчаються, коли діляться
знаннями та досвідом.

У середині травня в Центрі
культури і мистецтв КНЕУ від-
булося пленарне засідання сек-
цій кредитно-економічного
факультету, що працювало у межах щорічної
студентської наукової конференції «Соціаль-
но-економічні перспективи України у ХХІ
столітті». Відкривав конференцію декан
факультету, професор, д. е. н. М. І. Диба. Із

привітальним словом до учасників конферен-
ції виступила Оксана Шевчук, директор
департаменту персоналу АТ «Піреус Банк
МКБ». Вона розповіла студентам про його
діяльність в Україні та про діяльність Групи
Піреус Банк у 10 країнах світу, підкреслила
переваги обслуговування у міжнародному
банку та розповіла про можливості користу-
вання банківськими послугами для студентів.
«Важливо завжди рухатися уперед і не зупиня-
тися на досягнутому, навіть якщо не все буде
виходити одразу. Це нормальний процес
пізнання й інтеграції у нові сфери. Піреус

Банк також не зупиняється на досягнутому.
Ми пропонуємо нашим клієнтам нові послуги
і сервіси, при цьому підтримуючи дві констан-
ти: рівень надійності та якість обслуговуван-
ня». 

Під час засідання відбулося нагородження
переможців Всеукраїнських студентських зма-
гань і кращих студентів за підсумками науко-
вої роботи. Піреус Банк також привітав пере-
можців та подарував студентам електронні
книжки та сувенірну продукцію банку.

Протягом року на кредитно-економічному
факультеті було проведено міжнародний кон-
курс студентських наукових робіт «Кредитно-
банківська система: історія, сучасність та пер-
спективи розвитку» під егідою Громадської
організації «ЕйСіАй – Україна», а за ініціати-
ви кафедри банківських інвестицій відбулось
засідання круглого столу на тему «Проблеми
та шляхи активізації інвестиційної діяльності
в Україні у кризових умовах». Захід було орга-
нізовано за підтримки Київського обласного
та міського центру з інвестицій та розвитку
Державного агентства з інвестицій та управ-
ління Національними проектами України, за
участі представників Інституту вищої освіти та
Наукового парку КНЕУ.

Круглий стіл проводився у формі «мозкової
атаки», спрямованої на вирішення нагальних
проблем з активізації інвестиційної діяльності в
Україні, серед яких: проблеми формування
інвестиційного клімату в Україні; питання,
чому євроінтеграція  України має забезпечити
зростання  іноземних інвестицій; якою повин-
на бути інвестиційна політика держави у кризо-
вих умовах; місія дослідницьких університетів
та наукових парків в активізації інвестиційно-
інноваційних  процесів в Україні. У засіданні
круглого столу взяли участь відомі фахівці, нау-
ковці і практики у сфері інвестицій. 

Конкурентне середовище сучасного бізнесу вимагає
посиленої уваги до формування практичних вмінь і
навичок студентів – майбутніх професіоналів. Тому
пошук дієвих форм практичної підготовки фахівців-еко-
номістів є надзвичайно актуальним завданням для
вищої школи. На факультеті економіки та управління
розпочато багато інноваційних проектів, що сприяють
посиленню практичної підготовки студентів. Серед них:
активне залучення відомих успішною підприємницькою
практикою топ-менеджерів до проведення лекційних та
практичних занять, організація екскурсій на підприєм-
ства для знайомства з виробничими технологіями і біз-
нес-процесами, проведення кейс-турнірів на матеріалах
підприємств-замовників. В цьому році на факультеті
успішно почав роботу освітній проект «Практикум від
професіоналів», започаткований Інститутом управлін-
ського консультування КНЕУ.

Серед інновацій практичної підготовки студентів
маємо акцентувати увагу на успішній практиці виконан-
ня дослідницьких студентських проектів, які протягом
двох років виконуються на кафедрі стратегії підпри-
ємств на замовлення вітчизняних компаній. Запуск
такої форми співробітництва став результатом співпраці
підприємств, що брали участь у першому бізнес-форумі
«Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство».
Сьогодні досвід виконання магістрами дослідницьких
проектів для компаній «Нестле Україна», СК «Арсенал –
Страхування», «Нова пошта», «Промкабель-Електрика»
свідчить про значний потенціал такої форми їх практич-
ної підготовки. По-перше, реалізація таких проектів
сприяє розвитку партнерства між підприємствами та
університетом на платформі обміну знаннями і компе-
тенціями, а також забезпечує активну практичну підго-
товку студентів. По-друге, така взаємодія створює пере-
думови для підвищення рівня мотивації студентів, їх
швидкої адаптації до вимог бізнес-середовища, зростан-
ня рівня працевлаштованості випускників університе-
тів. По-третє, це співробітництво дає можливість під-
приємствам відібрати у процесі стажування (переддип-
ломної практики) талановиту, мотивовану молодь, яка
проявила свої дослідницькі, креативні та аналітичні
компетенції для залучення до подальшої роботи в ком-
панії.

Ключовим чинником успіху реалізації проектів стажу-
вання і виконання консалтингових проектів є мотива-
ція, відкритість, підтримка та готовність топ-менедж-
менту компаній інвестувати свій час у спілкування з
магістрами, виступати опонентами та експертами ідей у
розроблених студентських проектах розвитку компаній.

У 2013 році ініціативу запуску консалтингового проек-
ту на замовлення компанії підтримав член спостережної
ради страхової компанії «Арсенал-Страхування» М. Туз,
який  поставив  завдання магістрам обґрунтувати заходи
щодо підвищення результативності діяльності компанії,
виявити можливості оптимізації портфелю послуг, еко-
номічного потенціалу нових продуктів страхового
ринку, оцінити витрати на їх створення. Протягом 
6 місяців студенти проходили стажування в різних відді-
лах компанії та працювали над виконанням завдань про-
екту. Його результати були презентовані в червні 2014
року в офісі страхової компанії. Команда магістрантів
мала можливість представити топ-менеджменту своє
бачення можливих інновацій, які будуть сприяти роз-
витку організації, розширенню її конкурентних переваг.
Результатом такої події стало запрошення більшості
учасників проекту на роботу в СК «Арсенал-
Страхування».

Запорукою успішної реалізації дослідницько-консал-
тингових проектів є відкритість і довіра компаній-парт-
нерів, мотивація топ-менеджменту передавати свій про-
фесійний та управлінський досвід, що повною мірою
проявили керівники компанії «Промкабель-Електри-
ка». За підтримки її лідера, В. Давтяна, фінансового
директора О. Прендзевської та керівників відділів про-
дажів і логістики студентам була надана можливість у
межах практики виконати комплексний дослідницький
проект, що об’єднує процеси ціноутворення, збуту та
логістики. Розуміючи, що проектні завдання передбача-
ють необхідність системного бачення логістичного біз-
несу, знайомства з його корпоративною культурою,
засновник компанії та його топ-менеджмент створили
умови проходження практики, які дали можливість
магістрантам долучитися до реального процесу при-
йняття управлінських рішень, інформаційного середо-
вища, відчути корпоративний дух та управлінську куль-

туру цього неординарного вітчизняного підприємства.
Для підприємств, що швидко розвиваються, завжди

актуальним є вирішення проблеми пошуку нових тала-
новитих кадрів. Протягом останніх 3-х років компанія
«Нова пошта» запросила на роботу значну кількість
магістрів факультету економіки та управління. Проте,
нові стратегічні завдання, вихід на міжнародні ринки,
прагнення удосконалення операційної діяльності потре-
бують багатофункціональних рішень. Тому у жовтні
керівництво «Нової пошти» прийняло рішення про
запрошення на практику студентів факультетів економі-
ки та управління, міжнародної економіки і менеджмен-
ту, управління персоналом та маркетингу. Серед дослід-
ницьких завдань, які поставило керівництво компанії,
були питання удосконалення стратегічної та операцій-
ної результативності «Нової пошти». Понад 20 студентів
вищезазначених спеціальностей мали можливість,
разом із фахівцями компанії, шукати нові напрями
покращень, змін, що мають сприяти їй бути лідером на
ринку доставки.

Успішний досвід упровадження консалтингових про-
ектів, як форми практичної підготовки студентів на
магістерських програмах «Менеджмент проектів і кон-
салтинг» і «Стратегічний менеджмент» свідчить про
колосальний потенціал і перспективи студентських
дослідницьких проектів. Співпраця з підприємствами у
процесі виконання таких проектів змінює акценти у
формах і методах набуття магістрами дослідницьких
компетенцій, реалізації їх аналітичних та інноваційно-
розробницьких навичок. Комплексність і крос-функ-
ціональність дослідницьких завдань, що ставить перед
студентами топ-менеджмент підприємств-замовників,
стає викликом для проектних студентських груп під
керівництвом досвідчених експертів-науковців вищої
школи, які допомагають розробляти завдання і методо-
логію досліджень, формувати етапи та оформлювати
результати їх виконання. 

Маємо надію, що коло підприємств-партнерів, які
прагнуть до такої співпраці, буде розширюватися.

Вероніка Верба, директор Інституту
управлінського консультування КНЕУ, д.е.н.,

професор
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ННааууккооввиийй  ппаарркк  ККННЕЕУУ
Науковий парк був створений восени 2012 року на базі ДВНЗ «Київський національний еко-

номічний університет імені Вадима Гетьмана» за участі Міжнародної громадської організації
«Асоціація випускників ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» та Громадської організації «Фундація сприяння європейській інтеграції» відповідно
до Закону України «Про наукові парки» на виконання вимог Положення про дослідницький
університет, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 №163.

Головним призначенням Наукового парку є об’єднання наукових та адміністративних потуж-
ностей наукових шкіл, структурних підрозділів університету, кожного окремого науково-дослід-
ного інституту, створеного на базі університету, задля розвитку його науково-технічної та інно-
ваційної діяльності, ефективного використання наявного наукового потенціалу та матеріально-
технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на віт-
чизняному та закордонному ринках.

Враховуючи той факт, що Науковий парк є юридичною особою, яка може отримувати прибу-
ток, з’являється можливість виведення наукових досліджень на якісно новий рівень, коли
науковець отримує за виконану роботу адекватну винагороду. Зазначимо, що головний акцент
його на практичне впровадження наукових результатів діяльності в органах державної влади,
банківському секторі, фінансових організаціях, підприємствах, холдингах тощо.

За два роки існування Наукового парку КНЕУ вже налагоджена ефективна робота та отрима-
но успішний досвід реалізації більш ніж двох десятків проектів з надання консалтингових та
освітніх послуг, виконання науково-дослідних робіт, розробки інформаційно-аналітичних сис-
тем для різних замовників – міністерств, відомств, державних та комерційних структур, міжна-
родних організацій тощо. 

Функціонування Наукового парку дозволяє також спростити організацію проведення міждис-
циплінарних досліджень. Адже виконання подібних спільних проектів науковцями різних
структурних підрозділів університету, котрі є фахівцями у своїх предметних областях, надає
додатковий синергетичний ефект, який сприяє підвищенню якості самих наукових досліджень
і рівня задоволення потреб потенційних замовників.

Крім того, зважаючи на тісний зв’язок усіх інститутів з кафедрами університету, вдається
досягти спрощення процесу інтеграції новітніх наукових та навчальних інноваційних технологій
у навчальний процес, що дає підстави сподіватися на формування у випускників університету
компетенцій, які є найбільш конкурентоспроможними на ринку праці.

При цьому, за аналогією з науковими парками, що вже тривалий час функціонують у розви-
нутих країнах, однією з головних цілей Наукового парку КНЕУ є створення сприятливих умов
для організації власного бізнесу його співробітниками з метою комерціалізації власних наукових
розробок. Зокрема, Науковий парк може взяти на себе функцію надання консультаційних
послуг науковцям з метою визначення можливості комерціалізації їх наукових здобутків, пошу-
ку джерел фінансування, потенційних інвесторів, захисту права інтелектуальної власності, орга-
нізації власної компанії тощо.

Наукові парки розвинутих країн надають таким компаніям, на правах оренди на пільгових
умовах, території під офіси та приміщення загального користування (конференц-зали, кімнати
для ведення переговорів тощо), дороге устаткування колективного користування (наприклад,
високопродуктивний копіювальний апарат великого формату, лазерні кольорові принтери з
високою якістю друку, плоттери, палітурні машини та ін.). Також наукові парки часто забезпе-
чують інноваційні компанії поштовими та секретарськими послугами, веденням бухгалтерії,
юридичними консультаціями, охороною, прибиранням приміщень, адже для молодої невеликої
компанії організація такого роду діяльності може звести усі зусилля нанівець. 

Зважаючи на викладене вище, створення на базі КНЕУ Наукового парку та організація його
роботи на належному рівні дозволяє розраховувати на підвищення ефективності наукової діяль-
ності усіх інститутів та наукових шкіл університету. Крім того, сприяння створенню невеликих
інноваційних компаній у рамках наукових парків надає підстави очікувати пожвавлення науко-
вого та технологічного розвитку України за рахунок активізації інноваційної діяльності універ-
ситетів, розвитку взаємодії науки та промисловості.

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ВІД КОМПА-
НІЇ 1С В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КНЕУ

У 2009 р. керівництвом університету, за підтримки Вченої ради, у відповідь на поба-
жання, що лунали зі студентського колективу, було ініційовано впровадження в
навчальний процес сертифікаційних програм відомого розробника програмного забез-
печення – компанії «1С». Як наслідок,  у вересні 2010 р. відбулося створення у складі
університету структурного підрозділу «Навчально-сертифікаційний центр користува-
чів автоматизованих інформаційних систем і технологій в економіці ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана». Основною метою діяльності центру стала співпраця з компа-
нією «1С» у напрямку надання студентам освітніх послуг за сертифікованими навчаль-
ними програмами, розробленими фахівцями цієї компанії. 

Сьогодні Навчально-сертифікаційний центр КНЕУ запрошує на навчання студентів
університету за такими сертифікованими навчальними курсами «1С»:
� «Використання прикладного рішення 1С:Бухгалтерія 8 для України з першого

кроку»;
� «Використання прикладного рішення 1С:Бухгалтерія 8 для України»;
� «Використання прикладного рішення 1С:Управління торгівельним підприємством

8 для України»;
� Використання прикладного рішення 1С:Зарплата та управління персоналом 8 для

України».
Від моменту заснування і по сьогоднішній день за сертифікатними програмами

пройшли навчання і отримали свідоцтва зразка компанії “1С” близько 450 студентів
університету. У 2012 та 2013 рр. викладачами НСЦ підготовлено переможців та призе-
рів Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних систем і технологій «ІТ-
Планета». 

Б. В. Кудрицький, к.е.н., доцент,
відповідальний за діяльність НСЦ
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Наприкінці квітня кафедрою фінансових ринків спільно з
Українською біржею, був проведений семінар «Валютні
ф’ючерси для прибуткового трейдингу». Захід був присвячений
початку торгів ф’ючерсами на іноземну валюту. На ньому вис-
тупив Голова Правління Української біржі О. Ткаченко, який
розповів про особливості даних інструментів, їх технічні пара-
метри та можливості застосування для захисту від валютних
ризиків, систему гарантування виконання зобов’язань.

Значні коливання курсу національної валюти наразі є гост-
рою проблемою в Україні. Від цього страждають як компанії,
що здійснюють міжнародну торгівлю, так і пересічні громадя-
ни. Причому останні зазнають втрат і в результаті зростання
цін, і внаслідок зменшення відносної вартості гривневих
заощаджень. Для управління валютним ризиком на розвине-
них ринках зазвичай використовуються похідні фінансові
інструменти – валютні ф’ючерси, свопи та опціони. Вони
дають можливість захиститись від несприятливих змін обмін-
ного курсу (здійснити хеджування). На Українській біржі
ф’ючерси на пару гривня/долар з’явились на початку цього

року. Тому особливостям застосування стратегій хеджування
було присвячено значну частину семінару. Присутні також ста-
вили багато запитань щодо перспектив розвитку біржі та мож-
ливостей появи нових фінансових інструментів.

Семінар продовжив відомий професійний трейдер 
О. Герчик, який пройшов шлях до управляючого партнера
однієї з найвідоміших брокерських компаній. Його виступ був
присвячений ефективним стратегіям торгівлі ф’ючерсами. Він
розповідав не лише про те, як зберегти свій капітал, але й про
те, як його примножити. Значна увага була приділена системі
ризик-менеджменту в процесі торгівлі.

Семінар відвідало більше 300 осіб, серед яких були як сту-
денти, так і всі ті, хто цікавиться сучасним станом справ на віт-
чизняному фінансовому ринку й особливостями його функціо-
нування. Присутні отримали інформацію щодо можливостей
використання валютних деривативів для збереження та при-
множення власних коштів. Підвищення фінансової грамот-
ності населення є однією з основних передумов розвитку віт-
чизняного фінансового ринку. Ключову роль тут мають віді-
гравати вищі навчальні заклади. У співпраці з професійними
учасниками ринку вони можуть виступати провайдерами акту-
альних, об’єктивних та всебічних знань про діяльність фінан-
сових інститутів та послуги, які вони надають.

Фінансова грамотність: співпраця 
з професійними учасниками

Партнерська взаємодія 
кафедри цивільного та 

трудового права з 
підприємницьким сектором та дер-

жавними установами

Партнерська взаємодія кафедри з підпри-
ємницьким сектором та державними уста-
новами здійснюється на рівні індивідуаль-
ного співробітництва окремих викладачів
кафедри (Вищий господарський суд
України, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, Спілка юристів України,
Державна служба інтелектуальної власнос-
ті) в якості членів дорадчих органів відпо-
відних організацій, а також у рамках керів-
ництва практикою студентів та у процесі
працевлаштування випускників факульте-
ту, в тому числі через Центр працевлашту-
вання юридичного факультету. 

Кафедра маркетингу КНЕУ має досвід створення
інформаційної платформи для обміну знаннями і
прогресивними методиками, формування профе-
сійних компетенцій у майбутніх фахівців-маркето-
логів у контексті актуальних проблем розвитку і
впровадження нових стандартів вищої освіти. Так,
протягом останніх років студенти беруть активну
участь у наступних заходах:

�� Конкурсі студентських наукових робіт
«Молодь опановує маркетинг» ім. Ігоря Ткаченка,
що проводиться у партнерстві з ВГО «Українська
Асоціація Маркетингу», а також з TNS Україна,
ACNielsen Ukraine,  IRS Group, InMind, ГФК –
ЮКРЕЙН та іншими компаніями.

�� Сертифікаційних тренінгових програмах для
студентів та спеціалістів підприємств (спільно з
Міжнародною асоціацією маркетингових МАМІ,
компаніями Atlantic Group, GRAPE Ukraine,
L'Orеal, RAM 360, ROI Communications, TWIGA
Communication Group Ukraine, Clever Force, HAVAS

ENGAGE Ukraine, Impacto (Група АДВ
Україна), Liquid 7 Digital Content House,
TMA DRAFT Ukraine, Нестле. Такі серти-
фікаційні програми сьогодні реалізуються
за наступними тематичними напрямками:

��Маркетингові сервіси;
��Діджітал-маркетинг;
��Інтернет-маркетинг;
��Логістика.
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Звичайно, максимальні зусилля усіх праців-
ників факультету повинні спрямовуватися на
надання якісних освітніх послуг (що передба-
чає поглиблене опанування академічних
знань, яким студенти, на жаль, не надають
належної уваги, та розвиток у студентів уміння
творчо застосовувати їх на практиці) і забезпе-
чення високоефективної командної роботи.

За вкрай важливе і необхідне завдання дека-
на вважаю сприяння розширенню прав орга-
нів студентського самоврядування в питаннях
організації освітнього процесу, залучення сту-
дентів та аспірантів до вирішення усіх завдань,
які стоять перед факультетом, усебічне спри-
яння розвитку творчих здібностей дітей через
удосконалення функціонування танцювальної
та вокальної студій, а також студії акторського
мистецтва. Цей напрям поряд з інститутом
кураторства, клубом цікавих зустрічей очолює
заступник декана Юлія Рижук.

Виходячи з необхідності у забезпеченні між-
дисциплінарного підходу в освіті, на факуль-
теті заплановано створення міжкафедральних
(а не тільки кафедральних) студентських
наукових секцій (гуртків), де студенти змо-
жуть долучитися до виконання науково-
дослідних тем, окремі підрозділи яких у пер-
спективі можуть стати предметом їх магістер-
ських дипломних робіт.

Ураховуючи думку студентів, втілюється в
життя модернізація програм проходження
практики. Зараз обговорюється можливість
включення до навчального плану двотижневої
практики після 2-го та 3-го курсів. Наприклад,
після вивчення на 2-му курсі Конституційного
права України, Адміністративного права, дис-
ципліни «Організація судових та правоохо-
ронних органів» доцільно передбачити про-
ходження практики за місцем проживання
студентів в органах місцевого самоврядуван-
ня, регіональних підрозділах Міністерства
юстиції України. Після 3-го курсу, на якому
вивчаються цивільне, трудове, земельне та
аграрне, господарське право, студентів можна
направляти на практику в юридичні компанії,
щоб вже на 4-му курсі вони знали деталі прак-

тичної роботи низових ланок. Безперечно,
така ідея потребує обґрунтованого підходу,
укладання відповідних договорів з базами
практики, але не робити цього, на мій погляд,
не можна. До того часу, поки вирішиться
окреслене питання, я особисто докладатиму
свої зусилля на сприяння участі студентів у
міжнародних волонтерських програмах та в
організованих юридичними фірмами літніх
школах.

На сьогодні для юридичного факультету
актуальним питанням залишається розміщен-
ня науково-педагогічними працівниками
своїх наукових робіт в інституційному репози-
тарії КНЕУ, якими могли б користуватися не
тільки студенти під час підготовки до занять,
але і викладачі при складанні та щорічному
оновленні робочих навчальних програм з наук
(дисциплін), які викладаються на факультеті.
Важливе значення має й активне упроваджен-
ня електронних форм комунікації викладачів
зі студентами, особливо заочної форми
навчання, про що йшлося на останньому засі-
данні Вченої ради факультету 26 травня, де,
крім іншого, заступником завідувача кафедри
правового регулювання економіки Наталією
Фукс та доцентом кафедри міжнародного та
європейського права Ольгою Шереметьєвою
запропоновано ініціювати окремі напрями
удосконалення контактних занять. Позиції
щодо раціонального складання розкладу, пла-
нування аудиторного фонду та передбачення
на заочній формі навчання вступної лекції від-
стоює завідувач кафедри цивільного та трудо-
вого права Андрій Омельченко.

У планах роботи факультету – коригування
та розширення переліку магістерських про-
грам. Зокрема, за ініціативою завідувача
кафедри конституційного та адміністративно-
го права Юрія Бурила, вже з 1 вересня 2015
року студенти зможуть вивчати (поки що як
вибіркову) дисципліну «Адміністративне
судочинство», яка є базовою для нової майбут-
ньої магістерської програми «Адміністративна
юстиція». Крім того, завдяки керівництву уні-
верситету – ректору та проректору з науково-
педагогічної роботи – до навчальних планів на
2015-2016 рр. вдалося включити такі дисцип-

ліни, як «Кримінологія» та «Криміналістика»,
без вивчення яких у наших випускників спос-
терігалися прогалини в юридичних знаннях
порівняно з випускниками інших вищих
навчальних закладів, де ці дисципліни тради-
ційно є нормативними. Завдяки пропозиції
завідувача кафедри теорії та історії держави і
права Федора Шульженка наші студенти
будуть вчити «Філософію права» та
«Соціологію права», які суттєво підсилять тео-
ретичну складову фахового спрямування під-
готовки бакалаврів з права.

Важливою складовою діяльності факультету
є наука, що зумовлює необхідність у забезпе-
ченні ефективного функціонування та розвит-
ку навчально-наукових комплексів, коли у
науковому процесі задіяні усі викладачі, аспі-
ранти, студенти і коли така діяльність спрямо-
вана знову ж таки на забезпечення міждис-
циплінарності освіти та науки. 

Навчальний процес на нашому факультеті
забезпечують 9 докторів наук, з яких тільки 5
працюють на постійній основі, що, на мій
погляд, недостатньо для такого великого
факультету. У зв’язку з цим всі сили плануєть-
ся спрямувати на підготовку власних кадрів
вищої кваліфікації через максимальне спри-
яння та допомогу у підготовці докторських
дисертацій нашими кандидатами наук і кан-
дидатських дисертацій – асистентами та аспі-
рантами. Вже зараз готуються документи для
подачі їх до Міністерства освіти і науки
України щодо створення на факультеті
Спеціалізованої вченої ради із захисту канди-
датських дисертацій за спеціальністю 12.00.07 –
адміністративне право і процес, фінансове
право, інформаційне право. Крім того,
Ольгою Намясенко розпочато роботу з вклю-
чення фахового збірника наукових праць
«Правове регулювання економіки» до міжна-
родної наукометричної бази. Разом з цим
особливо актуальним залишається розвиток
на факультеті наукових шкіл.

Одним з пріоритетних завдань, які стоять
перед факультетом, вважаю участь професор-
сько-викладацького складу у виконанні дер-
жавних програм та проектів державного зна-
чення, причому тих, які точно будуть упровад-
жені у практику і у навчальний процес.
Важливою є і комерціалізація наукових
досліджень, що забезпечить симбіоз інтересів
факультету, бізнесу, органів влади та сприяти-
ме залученню додаткових фінансових ресур-
сів.

Зараз активно обговорюється можливість
участі усіх вузів у рамковій програмі ЄС з
наукових досліджень та інновацій «Горизонт
2020», яка дозволяє розробляти власні проект-
ні пропозиції, формувати наукові консорціу-
ми та отримувати фінансування як координа-
тори проектів. Не хотілося б, щоб наш факуль-
тет залишився поза її межами.

Підвищення якості освіти і науки неможли-
ве без їх інтернаціоналізації – цей напрям на
факультеті очолює завідувач кафедри міжна-
родного та європейського права Сергій
Ратушний. Міжнародна співпраця на рівні
факультетів та окремих дослідників є базовою
вимогою для повноцінної інтеграції України у
глобальний освітньо-науковий простір. Це
передбачає участь у міжнародних проектах,
грантах (у т. ч. через працюючі закордонні
урядові місії в Україні), реалізацію спільних
проектів з іноземними вищими навчальними
закладами міжуніверситетські обміни; залу-
чення іноземних викладачів; коштів міжна-
родних фондів, громадських організацій; спів-
працю з діаспорою.

Важливим, на мою думку, є і матеріальне
стимулювання праці – відповідно до реально-
го внеску кожного члена колективу у результа-
ти діяльності факультету. Ті доценти, старші
викладачі, асистенти, які не просто переказу-
ють студентам закони, а мають інноваційне
мислення, упроваджують новітні освітні тех-
нології і принципи організації навчального
процесу, а також працівники деканатів (Ніна
Кравцова, Валентина Солопенко, Дарія
Тимошенко), які спроможні пропонувати нові
методи, алгоритми, технології роботи, мають
отримувати відповідну до затрачених зусиль
заробітну плату. Такий підхід сприятиме
мотивації до самовдосконалення, ініціатив-
ності, творчого підходу до своєї роботи.

Як окремі напрями перспективного розвит-
ку нашого факультету відзначу:

� посилення співпраці з Асоціацією прав-
ників України, її партнерами; а також з
Національною академією правових наук
України;

� проведення міжнародних наукових захо-
дів (конференцій, симпозіумів, конгресів), у
тому числі спільних з економічними кафедра-
ми нашого університету, що посилить дружбу
в колективі, сприятиме академічній мобіль-
ності, а участь у них студентів дозволить їм
спілкуватися з класиками тих наук, які ними
вивчаються;

� постійне забезпечення професійної під-
тримки діяльності університету з питань, які у
межах компетенції факультету;

� забезпечення повної відкритості процесу
управління факультетом.

Інтеграція юридичного факультету у
навчальний, науковий і виховний універси-
тетський простір, у тому числі через міжфа-
культетську співпрацю, сприятиме посилен-
ню іміджу такого провідного освітнього,
наукового, дослідницького, консалтингового,
методичного центру у сфері економічних і
правових знань, яким є наш університет, і без-
умовному авторитету серед студентів та абіту-
рієнтів.

Оксана Солдатенко, 
декан юридичного факультету
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 

д. ю. н., професор

Динамічний розвиток юридичного факультету спрямований на
єдність освітніх, наукових, соціальних та економічних процесів,
ключовими суб’єктами яких є студенти, професорсько-викла-
дацький колектив, допоміжний персонал.

З перших вуст
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Готуємо майбутнє

Основною метою спеціалізованого курсу Центру
інтенсивного навчання іноземних та української мов
«ІНТЕНСИВ» – «Ділова іноземна мова» є перепідго-
товка слухачів (викладачів і співробітників КНЕУ),
безперервна освіта слухачів з метою комплексного
оновлення раніше набутих знань у cфері володіння
іноземними мовами за допомогою формування у них
нових стабільних навичок і вмінь, необхідних для якіс-
ного та коректного виконання таких сучасно-затребу-
ваних видів професійної діяльності, як: самостійне
складання професійно-орієнтованих лекційних курсів
і практичних занять; підбір та аналіз літератури інозем-
ними мовами; організація та проведення лекцій в
інтерактивному режимі іноземною мовою; написання
статей; участь у конференціях тощо.

Програма курсу передбачає тренінг та активізацію
мовленнєвої діяльності з метою вдосконалення нави-
чок усної та письмової комунікації під час здійснення профе-
сійних, ділових і соціальних контактів; підготовки та проведен-
ня презентацій; спілкування по телефону; написання есе;
складання резюме згідно суворим вимогам зарубіжних компа-
ній тощо.

Програма будується за модульним принципом і складається
з трьох рівнів-модулів навчання:

• початкового (2 семестри);
• середнього (2 семестри);
• просунутого (2 семестри).
Тривалість одного рівня становить 127 годин навчання.

Заняття проводяться 2-3 рази на тиждень по 2-3 академ. годи-
ни. Час занять з: 8 °°, 11 °°, 13  °°, 15 °°, 16 °° 17 °°, 18 °° і 19 °°.
Вартість навчання за один семестр 914 грн.

Після закінчення кожного семестру слухачі виконують
рубіжний тест на визначення досягнутого за один курс навчан-
ня рівня володіння іноземною мовою згідно шкали рівнів
володіння іноземною мовою Ради Європи (CEF).

Навчання за програмою можна почати з нуля або приєдна-

тися до групи на будь-якому рівні за результатами усно-
го тестування безпосередньо в центрі "ІНТЕНСИВ" та
виконання лексико-граматичних on-line тестових зав-
дань на сайті www.centreintensive.com.ua

Програма спрямована на навчання всім видам мов-
леннєвої діяльності одночасно: аудіюванню, говорінню,
читанню та письму за інтенсивним комунікативним
методом.

У ході навчання слухачі освоюють комплексно основ-
ні мовні аспекти: фонетику, граматику, лексику. Спектр
вивчення лексики досить широкий за своєю тематикою.
Це соціально-побутова, суспільно-політична, економіч-
на, зовнішньоекономічна, а також ділова тематика.

Навчання діловому аспекту мови має професійно-орі-
єнтовану спрямованість, і цьому виду діяльності відво-
диться значна частина навчального часу, особливо на
середньому і просунутому рівнях.

Програма включає в себе всі сучасні педагогічні технології.
Широко використовуються аудіовізуальні, мультимедійні
засоби навчання, включаючи Інтернет-ресурси та ігрові техно-
логії.

В якості основного і додаткового навчального матеріалу
використовуються сучасні автентичні зарубіжні навчально-
методичні комплекси та матеріали країн, мови яких вивчають-
ся.

Після закінчення навчання здається письмовий і усний іспит
і видається Свідоцтво державного зразка про підвищення ква-
ліфікації фахівця. У Свідоцтві вказується досягнутий рівень
володіння іноземною мовою згідно шкали Ради Європи.
Свідоцтво є документом про професійну перепідготовку і дає
право на ведення нового виду професійної діяльності інозем-
ною мовою.

В. Тітова, директор Науково-освітнього центру
інтенсивного навчання іноземних

та української мов «ІНТЕНСИВ» 

ДД ііллоо вваа   іінн оо ззееммнн аа   ммоо вваа ::   ппоогглляядд  уу  мм ааййббуутт ннєє
ВІТАЄМО викладачів фінансово-економічного та обліково-

економічного факультетів: Гладченко Лідію Петрівну, Тимченко
Олену Миколаївну, Сибірянську Юлію Володимирівну,  Рудик

Наталію Василівну, Шилко Ірину Сергіївну, Кондратюк Ірину
Олександрівну, з блискучим закінченням спеціалізованого курсу

Науково-освітнього центру інтенсивного навчання іноземних та
української мов «ІНТЕНСИВ» «Ділова англійська мова» та

отриманням свідоцтв про підвищення кваліфікації з рівнів володіння
іноземною мовою В2 та С1 за шкалою Ради Європи (СEF).

Бажаємо вам успіху у створенні спеціалізованих курсів з
англійської мови для студентів КНЕУ!

News про вуз

Нова спеціальність в
КНЕУ!

В 2015 році рішенням Вченої ради ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» на факультеті інформацій-
них систем і технологій відкрита і проліцензована нова спеціальність 6.170101 «Безпека інфор-
маційних і комунікаційних систем», галузь знань 1701 «Інформаційна безпека».

В процесі навчання за програмою бакалаврської підготовки «Безпека інформаційних і кому-
нікаційних систем» студенти отримують теоретичні та практичні знання: з розділів сучасної
математики, фізики, теорії інформації та кодування, комп’ютерної графіки, електроніки, апа-
ратного забезпечення, Інтернет-технологій та мереж, проектування та адміністрування корпо-
ративних комп’ютерних мереж, криптографічного захисту, проектування, впровадження й суп-
роводу комплексних систем захисту інформації,  програмування.

Випускники  зможуть працювати: 
��адміністраторами кібербезпеки, 
��інженерами з захисту інформації в комп’ютерних системах, 
��співробітниками груп інформаційної безпеки в будь-яких комерційних, фінансових, про-

мислових, аналітичних та інших установах та підприємствах, що мають інформаційні і комуні-
каційні системи; 

��співробітниками регіональних центрів захисту інформації та ін.
Вступні випробування: Українська мова та література, Математика, Іноземна мова.
Випускаюча кафедра – кафедра комп’ютерної математики та інформаційної безпеки (КМІБ),

Київ, Львівська площа, 14, факультет інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана», тел.: 581-16-21, e-mail:
kmib@kneu.edu.ua

Завідувач кафедри КМІБ – доктор фіз.-мат. наук, професор І. А. Джалладова. 

Запрошуємо всіх абітурієнтів, які бажають стати гарними фахівцями з боротьби з кіберзлочин-
ністю і володіти всіма сучасними засобами кібербезпеки!

Конференція

У квітні відбулась щорічна наукова
студентська конференція  англійською мовою
за темою «Соціально-економічні перспекти-
ви розвитку України у ХХІ столітті», у якій
взяли участь 24 доповідачі з 1-го по 4-й курси
фінансово-економічного факультету, кре-
дитно-економічного факультету, обліково-
економічного факультету та факультету
економіки АПК. Конференція організована та
проведена кафедрою іноземних мов фінансо-
во-економічного факультету, завідувач
кафедри доцент Е. І. Щукіна. 

Тематика доповідей торкалася різноманітних економічних
проблем, як глобальних, так і вузької спеціалізації: від
«Перспективи української економіки на європейському
ринку» до «Проблеми та перспективи розвитку туризму в
Україні» та «Малий бізнес по-українськи: як створити стар-
тап, що змінить майбутнє».

Слухачі сприймали доповіді з неабияким інтересом і під-
тримували доповідачів щирими оплесками. Компетентне журі
з 9 викладачів кафедри під керівництвом доцента 
О. О. Кузнецової дуже уважно оцінювали виступи доповідачів

за розробленими критеріями, враховуючи науковість доповіді,
манеру викладання, контакт з аудиторією та рівень володіння
англійською мовою. 

За результатами оцінювання визначені переможці:
Найкращий доповідач: Лещенко Ольга, фінансово-еконо-

мічний факультет, 2 курс, 2  група; науковий керівник – 
К. О. Моруга, старший викладач; 

І місце: Кучерявець Ірина, фінансово-економічний факуль-
тет, 2 курс, 7  група; науковий керівник – О. О. Кузнецова,
доцент,  заступник завідувача кафедри;

ІІ місце:
1. Михайлова Ірина, фінансово-економічний факультет, 4

курс, 7 група; науковий керівник – Е. І. Щукіна, доцент;
2. Прилуцька Олександра, кредитно-економічний факуль-

тет, 3 курс, 4 група; науковий керівник – О. Г. Ходакевич,
старший викладач; 

ІІІ місце:
1. Терент'єва Наталія, кредитно-економічний факультет, 4

курс, 1 група; науковий керівник – О. І. Овчіннікова, старший
викладач;

2. Войдер Ганна, Обізюк Владислав, фінансово-економіч-
ний факультет, 3 курс, 3 група; науковий керівник – 
О. І. Овчіннікова, старший викладач;

3. Костюченко Роман, фінансово-економічний факультет,

2 курс, 6 група; науковий керівник – Л. С. Касьянова, стар-
ший викладач; 

Найактивніші учасники: 
1. Вакуленко Лідія, фінансово-економічний факультет, 

3 курс, 8 група; науковий керівник – О. Г. Ходакевич, стар-
ший викладач;

2. Михайлівська Наталія, кредитно-економічний факуль-
тет, 2 курс, 4 група; науковий керівник – О. Ю. Марищук,
старший викладач; 

3. Лесик Вікторія, фінансово-економічний факультет, 2
курс, 2 група; науковий керівник – К. О. Моруга, старший
викладач.

Конференція була проведена на достойному організаційно-
му рівні, жваво та цікаво.

Проведення таких конференцій дає можливість студентам
проявити себе у якості  науковців та доповідачів англійською
мовою.

Окрема подяка студентам – ведучим конференції: Віктору
Єлізарову, (2 курс ФЕФ, 11 група) та Ліліані Божко (2 курс
ФЕФ, 3 група), завдяки яким конференція не втрачала жвавий
темп більше двох годин.

Н. А. Шамхалова,  старший викладач кафедри
іноземних мов фінансово-економічного факультету

СС тт уудд ееннтт сс ьькк аа  ккоо ннффееррее ннццііяя   –– аа ннгг ллііййссьь ккоо юю  
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Свідчення очевидця

ЗЗ уу сс тт рр іі чч   пп рр оо фф ее сс іі оо нн аа лл іі вв
У середині квітня у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» відбулися шості Всеукраїнські
кадрові збори.

Організаторами заходу виступили кафедра управління пер-
соналом та економіки праці Київського національного еконо-
мічного університету імені Вадима Гетьмана та ТОВ «МЕДІА-
ПРО».

У ході зустрічі здійснювалося обговорення змін у сфері праці
та пояснювалися процедури їх правильного застосування. Крім
того, відбулося нагородження переможців конкурсу «Кадровик
року – 2014».

Урочисто привітавши учасників Всеукраїнських кадрових
зборів, Анатолій Михайлович Колот – проректор з науково-
педагогічної роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана, завідувач
кафедри управління персоналом та економіки праці, розпочав
роботу конференції. В своїй промові він розказав про здобутки
університету та побажав творчого натхнення й успіхів у прак-
тичній діяльності кожного, хто займається управлінням персо-
налом, кадровим адмініструванням.

З привітаннями та побажаннями творчих здобутків на ниві
кадрового адміністрування виступила Ярослава Степанівна
Паньків – головний редактор журналу «Довідник кадровика»,
газети «Кадри і зарплата», керівник Всеукраїнського громад-
ського об’єднання «Всеукраїнська асоціація кадровиків».

В подальшому з корисною інформацією виступили пред-
ставники органів державної влади та освітніх закладів.

Микола Дмитрович Бойко, доцент Інституту післядиплом-
ної освіти КНУ імені Тараса Шевченка, ознайомив присутніх
зі змінами у трудовому законодавстві: що треба враховувати у
роботі кадрової служби. Особлива увага була приділена питан-
ням укладення трудових договорів.

Микола Миколайович Постернак, головний консультант
Лівобережної міжнародної виконавчої дирекції Київського

міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності, розкрив сутність організаційних
змін щодо соціального страхування в Україні та надав практич-
ні рекомендації щодо оформлення, обліку листків з тимчасової
непрацездатності. Звернув увагу присутніх на зміни щодо
обчислення страхового стажу та нарахування компенсації заро-
бітної плати у випадку тимчасової непрацездатності.

З корисною інформацією про електронний проект
«Кадровик онлайн» виступила Світлана Руденко, головний
редактор порталу. Вона детально розкрила переваги проекту та
можливості сервісу, що надає цей проект.

Після перерви відбулась урочиста церемонія нагородження
переможців традиційного щорічного Всеукраїнського профе-
сійного конкурсу «Кадровик року’2014». Переможцям вручили
пам’ятні, грошові призи та надали безкоштовну можливість
користування системою «КАДРОВИК-онлайн». Ведуча
Ярослава Степанівна Паньків побажала всім успіхів та «…не
втрачати надію, оскільки спостерігається тенденція – учасни-
ки конкурсу при повторній участі опиняються серед перемож-

ців». Організатори заходу звернули увагу присутніх на резуль-
тати участі талановитої молоді в конкурсі. Цього року студен-
тки Київського національного економічного університету
Ксенія Олександрівна Чакалова та Ольга Валеріївна
Деревінська здобули перемогу у номінації «Кадровик майбут-
нього» за високий професіоналізм, знання трудового законо-
давства і кадрового діловодства, управління персоналом та
були нагороджені дипломами та сертифікатами на безкоштов-
не користування системою «КАДРОВИК-онлайн».

Відповідно до програми заходу, продовжили доповідати інші
учасники зборів. Облік військовозобов’язаних на підприємстві
і порядок взаємодії з військовими комісаріатами – на сьогодні
важливий аспект роботи кадрових служб. Як правильно її орга-
нізувати, учасники зборів змогли дізнатися із роз’яснень
Віктора Анатолійовича Самсонова, спеціаліста І категорії
Київського міського військкомату, працівника відділу обліко-
во-мобілізаційної роботи. Актуальність розглянутих в доповіді
питань була підтверджена значною активністю аудиторії –
було дуже багато запитань. Стало зрозуміло, що раніше ця
сфера кадрової роботи була в занедбаному стані. 

Доповідача з теми «Нагляд і контроль у сфері праці: нові
повноваження, відповідальність за порушення, розміри штра-
фів» Олену Анатоліївну Коновалову, заступника директора
департаменту – начальника відділу нагляду за додержанням
законодавства про працю  Державної служби України з питань
праці, учасники події довго розпитували про те, як організува-
ти роботу кадрової служби без правопорушень. Вона проявила
прихильність до аудиторії та надала контактну інформацію для
подальшої співпраці з кадровиками. 

Кожен учасник зборів отримав подарунки від організаторів і
сертифікат про участь у зборах.

Василь Миколайович Петюх, заступник завідувача
кафедри управління персоналом та економіки праці

Ми і світ

Національне свято Третього травня – це
польське свято, яке святкують на початку
травня. У цей день, 3 травня 1791 року, була
прийнята перша конституція в сучасній
Європі, і друга після американської  у світі.

Століття прийняття Конституції широко святкувалося в
Галичині. Велике значення мала експозиція у Львові в 1891 році
картини видатного польського художника Яна Матейка –
«Конституція 3 травня», яку художник, написав для Сеймової зали
Королівського замку майбутньої незалежної Речі Посполитої.
Сьогодні ця картина знаходиться в колекції Королівського замку у
Варшаві.

Після Другої світової війни в 1946 році комуністична влада забо-
ронила публічне святкування. У 1951 році свято було офіційно ска-
соване. З 1990 року, 3 Травня у Польщі знову є офіційним держав-
ним святом і вільним днем. З 2007 року цей день також є націо-
нальним святом у Литві.

В урочистій атмосфері проходить святкування 3 травня біля
Пам’ятника Невідомому солдату на площі Пілсудського у Варшаві.
Воно супроводжується військовим парадом, урочистою зміною
варти, покладанням вінків. Висловити пошану видатним полякам
приходять вищі посадові особи держави, військові, духовенство,
представники дипломатичного корпусу, ветерани, скаути і тисячі
варшав’ян.

День Конституції 3 Травня є радісним святом. По всій Польщі
відбуваються весняні заходи, концерти, сімейні пікніки. На
вулицях столиці проходить «Забіг Конституції 3 травня» на
відстань 5 км.

Варто зауважити, що Свято Конституції є для поляків
радісним, коли постійно організовуються різні концерти,
заходи і просто сімейні «майовки».

14 травня у КНЕУ відбувся урочистий захід, приурочений
святкуванню Дня Конституції 3 Травня Республіки Польщі.
На ньому були присутні багато гостей, зокрема Керівник кон-
сульського відділу Посольства Республіки Польщі в Києві
Пан Рафал Вольський, голова Спілки поляків України Пан
Антон Стефанович, прес-менеджер Польської туристичної
організації Пані Олена Бондаренко, Заслужений діяч культу-
ри Польщі, доктор мистецтвознавства, поетеса Пані Ольга
Карачарова, головний редактор газети «Dziennik Kijowski»
Пан Станіслав Пантелюк, заслужений діяч культури Польщі

та України, голова культурно-освітнього товариства «Злагода»
Пані Вікторія Радік та інші.

Гімни Польщі та України на початку ознаменували об’єднання
представників двох народів у цій урочистості. 

Ця подія була знаменна тим, що об’єднала воєдино всіх шану-
вальників польської культури та історії. В залі звучали польські
патріотичні пісні, які надавали колоритності нашому святу. 

Студенти 2-го курсу факультету міжнародної економіки і менед-
жменту Олександр Шевчук, Катерина Давидова, Святослав
Марчук та Ольга Максимець підготували презентації про
Конституцію 3 Травня. Вони продублювали свій виступ двома
мовами і розповіли, яку роль відіграє ця подія у історії Польської
Республіки. 

Також ми дізналися, як саме поляки святкують День
Конституції 3 Травня. Про це з власного досвіду нам розповідала
наша почесна гостя, представниця Польської туристичної органі-
зації в Україні Пані Олена Бондаренко. Вона також висловила своє
захоплення створенням у КНЕУ кафедри туризму, окреслила наші
потенційні можливості у вивченні туризму та пообіцяла надати
повну інформаційну допомогу у разі необхідності.

Для всіх присутніх студентів, викладачів та гостей учасники
ансамблю «Поляни з-над Дніпра» подарували хореографічний вис-
туп – національний польський танець – полонез.

Надзвичайно цікавим було привітання декана факультету між-
народної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національ-

ний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Юрія
Мечиславовича Солодковського. Зокрема, він наголосив на попу-
лярності польської дисципліни серед всіх вибіркових дисциплін.
Як було зазначено, її обрала більшість студентів-першокурсників
ФМЕіМу, і ця кількість переважає над усіма вибірковими предме-
тами з усіх навчальних програм університету! Він подякував завіду-
вачеві кафедри української мови та літератури Ларисі Степанівні
Козловській та викладачам польської мови Ларисі Михайлівні
Бондарчук та Лесі Олександрівні Єрмак за хорошу та плідну робо-
ту.

Дуже приємно здивувала нас Заслужений діяч культури Польщі,
доктор мистецтвознавства, поетеса Пані Ольга Карачарова. Вона
ознайомила слухачів із творчістю великої польської поетеси Марії
Конопницької та продекламувала декілька її віршів. 

У нашому університеті був проведений відбірковий етап щоріч-
ного Міжнародного конкурсу музики і поезії імені Марії
Конопницької, і ми мали честь заслухати виступи переможців і
насолодитися талантом юних декламаторів-міжнародників.
Трьома кращими декламаторами віршів Марії Конопницької на
конкурсі в КНЕУ були Марина Тропіна, Святослав Марчук і
Вікторія Рожко.

20 квітня у Київському національному економічному універси-
теті імені Вадима Гетьмана студенти 2-го курсу факультету міжна-
родної економіки і менеджменту писали диктант польською
мовою, присвячений Дню Конституції 3 Травня.

Диктант студентам, які вивчають польську мову, диктувала
представник Консульства Республіки Польщі в Києві Пані Аліція
Томащик. 

Тож на урочистому заході кращих у написанні диктанту з
польської мови було нагороджено цінними подарунками (пере-
можці – Олександр Шевчук, Катерина Давидова, Павло Тхорик).

Головний редактор газети «Dziennik Kijowski» Пан Станіслав
Пантелюк зазначав у своєму виступі, що всі талановиті студенти,
які пишуть вірші польською мовою та роблять переклади, можуть
надіслати свої роботи на сайт редакції, і вони будуть обов’язково
розглянуті і за сприятливих відгуків надруковані у газеті. Тому всіх
охочих запрошуємо скористатися чудовою можливістю. 

Ми дякуємо шановному товариству за участь у святі і організато-
рам за чудове проведення урочистості!

Ірина Гарасько, студентка другого курсу
факультету міжнародної економіки і менеджменту
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Вітаємо

Команда КНЕУ у складі студентів факуль-
тету міжнародної економіки і менеджменту:
капітана Захара Дерюги та членів команди
Богдана Барася, Анастасії Віхрової, Юлії
Клен, Євгена Заярного, підтвердили високий
статус регіонального чемпіона, були проголо-
шені глобальним фіналістом і фактично посі-
ли друге місце, увійшовши до трійки най-
сильніших студентських команд світу з
фінансової аналітики.

На світовому етапі CFA Institute Research
Challenge, який проходив в Атланті, штат
Джорджія, взяли участь  ще три команди –
чемпіони різних регіонів світу. Так, Азійсько-
Тихоокеанський регіон представляла коман-
да Університету Атенео-де-Маніла,
Філіппіни (Ateneo de Manila University);
Американський регіон – команди
Університету Флориди (University of Florida)
та Канізійського коледжу (Canisius College).
Загалом у 2015 році в цьому престижному
міжнародному змаганні взяли участь 4000
студентів з 865 університетів 70 країн світу.

Вагомий внесок у перемогу зробила настав-
ник команди від Київського національного
економічного університету імені Вадима
Гетьмана директор Інституту вищої освіти, 
д.е.н., професор Лариса Леонтіївна Антонюк.
П’ять років тому вона спільно з CFA Institute
Ukraine організовувала національний кон-
курс, який відбувся в КНЕУ, і за цей період
підготувала призерів як національних, так і
міжнародних конкурсів. Випускники мину-
лих років КНЕУ CFA вітають цьогорічних
студентів-переможців та наставника команди
з грандіозним успіхом.  Так, Тетяна
Кислицина зазначає: «Щирі вітання від
Вашої "CFA випускниці" 2012 року! Я щойно
дізналася про перемогу команди КНЕУ на
Європейському етапі – надзвичайно пишаю-
ся своїм рідним alma mater, його колективом
та студентами. Це спільна перемога, і коман-
да – великі молодці. Спасибі Вам за мудре
керівництво, без якого це було б неможли-
вим. Я пам’ятаю, як багато значила для нас
Ваша підтримка, коли ми брали участь в кон-
курсі». Юля Борщевська, учасник команди
КНЕУ CFA 2012 року: «…завдяки Вам тепер
кожен знає, що таке КНЕУ і які розумні і пер-
спективні студенти навчаються у нашому
вузі! Ларисо Леонтіївно, Ви, як завжди, душа
нашого університету! Так тримати, успіхів
Вам і натхнення! Сумую за тими часами, коли
ми були такою ж командою, але ви пішли ще

далі, і я знаю, що це тільки початок, найкра-
ще ще попереду!» 

Участь в CFA Institute Research Challenge –
це, перш за все, нові знання в сфері інвести-
ційного та фінансового аналізу саме через
консультації з інвестиційними  експертами та
професіоналами. Цього року в нашої коман-
ди був непересічний ментор від індустрії,
який працює в інвестиційному бізнесі в
Денвері (США), та є випускником факульте-
ту міжнародної економіки і менеджменту –
Іван Січкар. Він особисто ініціював допомогу
у підготовці команди КНЕУ до глобальної
перемоги. 

Всі випускники CFA КНЕУ високо оціню-
ють  конкурс  як  такий,  що  надає ряд  важ-
ливих компетенцій,  які  дуже  цінуються
роботодавцями, але які важко отримати під
час аудиторних занять.  

Анастасія Віхрова: «Участь у конкурсі CFA
стала для мене не просто пам’ятною та вра-
жаючою подією, тут я отримала неоціненний
досвід прийняття викликів, роботи в команді,
публічних виступів, практики англійської
мови,  і це не кажучи про поглиблення моєї
фінансової грамотності, яка за період конкур-
су виросла до рівня, який дозволяє мені бути
конкурентоспроможною при подачі заявок
на престижні фінансові вакансії. Не дивля-
чись на те, що конкурс відібрав у мене купу
нервів, сну та особистого простору, я з упев-
неністю можу сказати, що це найбільш цінна
інвестиція у себе, яку я зробила для свого
подальшого кар’єрного зростання.

Я надзвичайно рада, що своєю перемогою
на європейському фіналі ми з командою
довели, що наш КНЕУ нічим не гірший про-
відних європейських вузів, головне – це
бажання, готовність викладатися по макси-
муму та «стрибати вище голови». Неможливо
передати словами, яку гордість відчуваєш за
свій університет, коли учасники команди
Оксфордського університету підходять і
висловлюють захоплення нашим виступом.

Перш за все, хочу подякувати своїй коман-
ді, члени якої попри суперечки, нерви, а
інколи й розчарування, завжди залишалися
командою і продовжували працювати заради
однієї спільної мети. Нам є багато чого згада-
ти веселого та смішного, зібравшись через
деякий час разом. Окремо виражаю подяку
Ларисі Леонтіївні Антонюк, без допомоги та
постійної підтримки якої ми, я упевнена, не
зайшли б так далеко. Вона вміла, здавалося б

у всьому, знаходити можливості для нас
винести щось корисне і, окрім особистих
консультацій, залучала професіоналів до
співпраці з нами. Також надзвичайно дякую
адміністрації університету та викладачам, які
пішли нам назустріч і не допустили проблем
із навчанням».

Євген Заярний: «CFA Institute Research
Challenge – найвідоміший та найпрестижні-
ший конкурс з інвестиційного аналізу в усьо-
му світі.  В Україні він став проводитися тіль-
ки п’ять років тому, але не зважаючи на
порівняно малий досвід, ми показали, що
наш університет може конкурувати і навіть
перемагати провідні європейські вузи, голов-
не при цьому – це бажання та злагоджена
робота всієї команди. 

Стосовно вражень від конкурсу, я можу
сказати, що він став незабутнім. Я ніколи не
забуду жодного етапу – від написання звіту і
до виступу на всесвітньому фіналі, та всі ті
емоції, що ми пережили. Окрім цього хочу
відмітити незамінний та безцінний досвід,
який ми отримали під час участі. І не зважаю-
чи на всі складнощі та перешкоди, що є
невід’ємною частиною змагання, я впевне-
ний,  що участь у таких заходах є найцінні-
шою інвестицією у власний розвиток та своє
майбутнє. 

Після конкурсу я з впевненістю можу ска-
зати, що CFA Institute Research Challenge став
для мене не лише змаганням з інвестиційного
аналізу, а й повноцінним етапом мого життя.
І хоча ми не перемогли в Атланті, я завжди
буду пам’ятати слова прихильності та схва-
лення всіх учасників, менторів та спеціалістів
після нашого фінального виступу. Хочу також
висловити подяку всім членам нашої коман-
ди та Ларисі Леонтіївні Антонюк за плідну
співпрацю, взаєморозуміння та самовіддачу
на шляху до нашої спільної мети».

Захар Дерюга: «Конкурс  CFA – це, перш за
все, новий досвід і нові люди, а глобальний
фінал – це саме те місце,  де і того, й іншого
можна знайти найбільше. Безцінними стали
знайомства із представниками CFA спільно-
ти зі всього світу.

Крім того, політ до Атланти ще більше
згуртував команду, адже ніщо так не об’єд-
нує, як чергова робота і дух змагання. Це була
честь для нас представляти свою країну і весь
регіон EMEA, і в той же час велика відпові-
дальність. Перемогою уже була можливість
виступати однією з чотирьох найкращих
команд світу. За цю досягнуту вершину я
надзвичайно вдячний нашій команді, Ларисі
Леонтіївні Антонюк, нашому ментору Івану
Січкару та всім представникам CFA спільно-
ти в Україні, які нас підтримували та допома-
гали нам.

Поряд із змаганнями у нас була унікальна
можливість відвідати США, а саме провести
кілька днів у Атланті – місті, де створили

Кока-Колу і де будівлі ховаються за кронами
зелених дерев. Отже, це був прекрасний
досвід і відпочинок для всієї команди і  всіх її
наставників та менторів».

Богдан Барась: «Участь у CFA Institute
Research Challenge – одне з найбільш незабут-
ніх вражень у моєму житті. Праця пліч-о-пліч
в надзвичайно талановитій, працьовитій і
дружній команді дозволила нам досягти висо-
ких результатів і показати усьому світу, що
студенти КНЕУ готові представляти Україну
на світовому рівні.

Кульмінацією нашого 7-місячного проекту
став той 20-хвилинний виступ на
Глобальному фіналі у Атланті, США, який
дивилися не лише присутні в залі, але й сотні
глядачів прямої трансляції. Слухаючи оплес-
ки зали, ми розуміли, що ця неймовірна подія
добігає кінця. 

Щиро дякую усім, хто будь-чим допомагав
нам під час цього марафону: Ларисі
Леонтіївні, Юрію Мечиславовичу, виклада-
чам, які з розумінням ставились до нашої від-
сутності на заняттях, родині та друзям, які
підтримували нас і слухали наші нескінченні
репетиції. І понад усе велика вдячність нашій
команді, яка попри труднощі доклала всіх
зусиль, щоб гідно виступити на честь КНЕУ
та України».

Юля Клен: «CFA Institute Research
Challenge став вагомою частинкою мого
життя, майже увесь 4 курс навчання пройшов
у підготовці до цього конкурсу, дослідженні,
щоденних репетиціях, зборах, обговорен-
нях… Було дуже цікаво досліджувати компа-
нію RTL Group, про яку до конкурсу ми й не
знали, хоча українські формати їхніх шоу,
таких як Х-Фактор, Україна має талант, вже
протягом багатьох років є одними з найпопу-
лярніших в Україні, тому що, будучи пред-
ставленою в усьому світі, чи то як виробник
контенту або бродкастер, вона є однією з
лідерів у сфері трансляції каналів, контенту та
цифрового сегменту і постійно удосконалю-
ється, дотримується найсучасніших тенден-
цій медіа-індустрії, а свої слабкі сторони
перетворює у сильні за допомогою грамотної
політики менеджменту. Кажучи вже безпосе-
редньо про змагання, то одним з найбільших
досягнень, окрім поглиблення знань з фінан-
сів, практики публічних виступів англій-
ською мовою перед широким загалом, трену-
вання швидко відповідати на поставлені
питання, є прекрасна робота в команді, яка
сприяла досягненню такого значного успіху;
на мою думку, саме підтримка один одного на
шляху до спільної мети стала ключовою для її
досягнення. Відповідно, саме такі навички,
що є дуже затребуваними у сучасному бізнес-
середовищі, нам вдалося отримати під час
участі у цьому конкурсі, а тому отримати
гарні перспективи для майбутнього профе-
сійного зростання у сфері фінансів.

ТТРРІІУУММФФ  ККННЕЕУУВВЦЦІІВВ  ННАА  ККООННККУУРРССІІ
ФФІІННААННССООВВИИХХ  ААННААЛЛІІТТИИККІІВВ  УУ  ССШШАА

У середині квітня відбулась важлива подія в студентському науковому
житті Київського національного економічного університету. Вперше в
історії авторитетного міжнародного конкурсу з дослідження
інвестиційної привабливості підприємств CFA Institute Research
Challenge студенти Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана блискуче презентували своє
дослідження на Глобальному фіналі авторитетного конкурсу в США як
чемпіони країн Європи, Близького Сходу та Африки.
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Цікаво

Я дуже пишаюся нашою командою, яка
змогла довести, що студенти КНЕУ можуть
гідно представити Україну на такому прес-
тижному змаганні і потім перемогти на регіо-
нальному етапі 2 квітня в Амстердамі
(Нідерланди) серед таких дуже відомих у світі
університетів, як Оксфордський університет
(Великобританія), Лундський університет
(Швеція), університет Лаузанни (Швейца-
рія). Це справді неймовірне почуття – змага-
тися з такими достойними командами.
Згодом, ставши переможцями регіонального
етапу, ми отримали можливість представляти
вже цілий регіон – Європу, Близький Схід та
Африку на світовому рівні 17 квітня в Атланті
(США), це неймовірно і водночас дуже відпо-
відально. Після нашого виступу на обох ета-
пах конкурсу до нас підходили студенти, мен-
тори інших команд та висловлювали слова
схвалення та захоплення, мабуть, це також не
менш цінно, ніж перемога, адже це вже,
можна сказати, міжнародне визнання. Під
час глобального фіналу нам випала честь
познайомитися з переможцями Азіатсько-
Тихоокеанського регіону – командою з
Філіппін (Ateneo de Manila University), а
також з Університету Флориди, і стати друзя-
ми. До того ж, під час обох цих етапів стало
можливим зануритись у міжкультурне сере-
довище, поспілкуватись зі студентами з
інших країн, дізнатись про особливості їх
освіти, країн, покращити свої міжкультурні
компетенції, що є невід’ємною складовою
для людини, яка прагне поєднати свою май-
бутню кар’єру з міжнародною економікою та

бізнесом. Також протягом візиту до Атланти
наостанок нам вдалося відвідати штаб-квар-
тиру CNN – однієї з провідних телерадіоком-
паній світу, музей Кока-Коли, а також один з
найбільших акваріумів США, що залишилось
не менш приємним спогадом, ніж змагання.

Хочеться висловити щиру подяку Ларисі
Леонтіївні Антонюк, яка нас завжди підтри-
мувала, вірила у нас та допомагала, без якої
було б дуже складно, а може й неможливо,
досягти таких висот; Олені Ігорівні Циркун,
яка вперше розказала нашій групі про цей
конкурс і також підтримувала нас під час
усього періоду змагання, адміністрації уні-
верситету, викладачам та всім, хто нас підтри-
мував, завдяки кому нам вдалося досягти
такого високого результату. Та найважливіше –
хочу подякувати нашій команді за взаєморо-
зуміння, підтримку та співробітництво у
цьому складному, але цікавому конкурсі,
саме така дружність стала ключем до перемо-
ги на регіональному етапі та достойного вис-
тупу на світовому». 

Л. Л. Антонюк: «Змагання в Атланті пере-
вершили усі наші очікування щодо організа-
ції проведення такого роду заходів. Крім вис-
тупів команд, було проведено ряд цікавих
професійних семінарів та дискусій щодо
освітніх інновацій та їх використання в
навчальному процесі, а також презентація
нових можливостей для університетів від CFA
Institute. Організатори створили прекрасний
майданчик для обміну досвідом у проведенні
професійних інвестиційних досліджень кон-
курентних міжнародних компаній та їх пре-

зентації перед авторитетним журі. Ми розши-
рили наші контакти з університетами ЄС,
країн Близького Сходу та США. 

Цей конкурс  надає ряд  важливих профе-
сійних та глобальних компетенцій,  які необ-
хідні для ринку праці. Команда студентів
КНЕУ доклала дуже багато зусиль для того,
щоб потрапити на регіональний фінал в
Амстердамі, а також щоб гідно представити
Україну та університет на глобальному фіналі
в Атланті. Для цього студенти опановували
багато практичних навичок, зокрема, переду-
сім робота в команді, яка була чи не найго-
ловнішою, розробка новітньої креативної
презентації, а також ґрунтовне інвестиційне
дослідження люксембурзького медіа холдин-
гу RTL Group. Я пишаюсь, що цього року вда-
лось зібрати разом дуже розумних, наполег-
ливих студентів, які зуміли усім довести, що
українці працьовита та талановита нація.
Важко передати словами ті емоції, які пере-
повнювали кожного, хто вболівав за нашу
команду, і ті прекрасні 10 хвилин бездоганно-
го професійного виступу на сцені в
Амстердамі та Атланті ще надовго залишаться
стандартом для інших команд. Щиро вдячна
організаторам за надані можливості, чудову
творчу атмосферу, усім, хто підтримував та
допомагав, а понад усе нашим студентам
команди CFA КНЕУ. Я впевнена, що в них
складеться  блискуча професійна кар’єра у
майбутньому».

Євген Гребенюк – Президент CFA Society
Ukraine, Консультант Світового Банку:
«Якщо хочете мою суб’єктивну думку – ось

такі щирі перемоги наших студентів роблять
для іміджу України більше, ніж усі політики
узяті разом! Мої найщиріші вітання команді
КНЕУ  з перемогою у EMEA регіональному
фіналі СFA  Research Challenge! Це неймовір-
не досягнення! Хоча їх перемога у
Європейському фіналі вже була подвигом і
прецедентом сама по собі».

Андрій Беспятов,  к.е.н, директор з дослід-
жень в Dragon Capital, член правління CFA
Society Ukraine: «Ця талановита молодь  вно-
сить свій вагомий вклад, щоб пишатися
Україною на світовому рівні. Одна з  кращих
команд в світі серед 850 університетів і майже
4000 найкращих студентів із 60 країн світу.
Пишаємось».

Олена Матвійчук, Комітет з розвитку
кар’єри CFA Society Ukraine: «Чудовий кад-
ровий резерв! Рекомендую роботодавцям тер-
міново оформляти пропозиції про роботу для
цих та інших випускників конкурсу CFA
Institute Research Challenge».

Безперечно, отримання професійних ком-
петенцій студентами розкриває перед ними
безліч перспектив у майбутньому. Тому такі
професійні студентські конкурси дозволяють
підвищувати якість вищої освіти, а також
формувати конкурентоспроможних фахівців
для ринку праці.

К. О. Посмітюх, фахівець по
здійсненню постійного моніторингу

процесів розвитку світової вищої освіти

ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИЙЙ  ААРРТТ--ППРРООЕЕККТТ  ВВІІДД
ККААФФЕЕДДРРИИ  ББААННККІІВВССЬЬККООЇЇ  ССППРРААВВИИ

Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана  – це
університет, який крокує у ногу з часом. І
кафедра банківської справи підтвердила це на
100%, презентувавши в рамках впровадження в
учбовий процес передових інноваційних
методів навчання навчальний арт-проект з
науки «Гроші та кредит» під назвою
«Банківництво Олімпу», який був
запропонований та організований викладачем
кафедри Ярославом Петровичем Якімлюком
для студентів академічної групи ЕЕП-309
факультету економіки та управління.

Зі слів керівника арт-проекту Я. П. Якімлюка, метою цього
проекту було посприяти більш глибокому опануванню та
засвоєнню студентами відповідної групи основних теоретич-
них та практичних питань з теми «Теоретичні засади діяльнос-
ті комерційних банків», а також зробити навчальний процес
цікавішим для студентів. Саме цікавість до знань породжує
жагу до їх отримання, до пізнання нового, а це, в свою чергу,
сприяє підвищенню рівня знань студентів, що є фундаментом
їх майбутнього професіоналізму. 

Слід зазначити, що навчальний арт-проект як метод рольо-
вої гри був обраний студентами ЕЕП-309 серед багатьох інших
інноваційних методів навчання, які  кафедра банківської

справи постійно адаптує та впроваджує в навчальний
процес для своїх студентів.

Як зауважив Я. П. Якімлюк, змістова частина арт-
проекту включала в себе три етапи. 

Перший етап був підготовчим і включав в себе вибір
теми з науки «Гроші та кредит», яка була б актуальною і
подобалась студентам; опрацювання студентами даної
академічної групи основних теоретичних питань з обра-
ної теми та проведення під керівництвом керівника
проекту дискусії в групі стосовно найбільш проблемних
з них; визначення ролі кожного студента в даному про-
екті та написання і обговорення сценарію для організа-
ції другого етапу; вирішення організаційних питань.

Авторами сценарію стали студенти групи ЕЕП-309
(на фото зліва-направо: Ірина Декрет, Олександр
Олексієнко, Наталія Трушковська, Марія Спесивцева).

Другий етап арт-проекту був представлений у форматі
відкритого семінару-казки у вигляді вистави. Саме цей
етап бачила значна кількість глядачів, які були запрошені
на цю феєричну подію. А подія й насправді була феєрич-
ною, адже глядачі стали свідками того, як «сухі», теоре-
тичні поняття та твердження з підручника набули нових
відтінків у вустах студентів та практичного значення, що й
було головним досягненням цього етапу. 

У виставі були розіграні сцени, які охоплювали такі
питання, як: основні завдання та діяльність страхових
компаній, кредитування та його особливості, депозитні

операції у банках, процедура від-
криття рахунку в банку, характе-
ристика платіжних документів,
принципи роботи колекторів,
явища тіньової економіки.

Задоволення від вистави отрима-
ли і безпосередні учасники, і при-
сутні глядачі, серед яких були як
викладачі, так і студенти. 

Третій етап арт-проекту полягав
у контролі рівня знань студентів-
учасників проекту через тиждень після
проведення вистави. Контроль був про-
ведений у формі вирішення різноманіт-
них кейсів. Результат, зі слів керівника
проекту, приємно вразив: середній рівень
знань студентів з теми, яка була обрана
для вищевказаного навчального арт-про-
екту, виявився значно вищим, ніж серед-
ній рівень знань студентів деяких інших
академічних груп того ж факультету, які

паралельно з учасниками проекту вивчали дисципліну «Гроші
та кредит».

Студенти-учасники цього проекту підтвердили, що він як
метод рольової гри сприяв кращому запам’ятанню, був для
них цікавим, розвиваючим та дієвим. 

Також студенти визнали, що з кафедрою банківської справи
й справді вчитися цікавіше!

Ірина Декрет, студентка факультету економіки та
управління, група ЕЕП-309
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ІІССТТООРРІІЯЯ    УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  ВВ  
ННААЗЗВВААХХ  ТТАА  ІІММЕЕННААХХ

(Продовження. Початок у №7-8)

Двадцяті й початок тридцятих років ХХ
століття по праву називають «золотою
добою» української демографії. Очолював
спеціалізований інститут видатний статис-
тик і чудовий організатор М. Птуха, на той
час вже відомий учений, випускник
Петербурзького університету, який до того
ж пройшов наукове стажування у
Німеччині й Англії. Михайло Васильович
одразу встановив високу планку головного
завдання інституту, з перших днів роботи
наголосив тезу про необхідність широкого
комплексного підходу до вивчення
демографії і обґрунтував ідею єдиної
таблиці, в якій можна звести результа-
ти вивчення всіх демографічно важли-
вих явищ та процесів упродовж життя
покоління. 

Визнано, що методологічний рівень
розробок проблем народжуваності,
шлюбності, смертності, перспектив-
них розрахунків населення вивів укра-
їнську демографію на передові міжна-
родні позиції. За майже двадцять років
свого існування академічний інститут
видав друком 14 томів наукових
праць. Крім досліджень самого 
М. Птухи, у збірниках вміщені ґрун-
товні розробки його учнів, в тому
числі студентів КІНГу, де Михайло
Васильович викладав статистику.
Чимало було й спільних робіт.
Наприклад, до теоретичної роботи 
М. Птухи про методи встановлення
індексів шлюбності розрахунки
доповнення зробив Петро Пустоход.
Розвиваючи ідеї М. Птухи, Юрій
Корчак-Чепурківський побудував
першу в СРСР таблицю шлюбності,
яка довгі роки була єдиною в країні.
Так само у підготовці двох фундамен-
тальних бібліографій: «Демографія України
за 1914-1928 рр.» та «Демографічні перепи-
си: Теорія, методологія, організація», яку
виконав Василь Різниченко, активно допо-
магав М. Птуха, під редакцією академіка
обидва бібліографічні покажчики вийшли
друком. В. Різниченко підготував ще одну
ґрунтовну працю з бібліографії  статистики
людності УРСР станом до 1936 р., але, на
жаль, вона не була опублікована.

Були й дослідження, що здійснювались
колективно й друкувалися у співавторстві,
наприклад, П. Пустоход, М. Трацевський
«Шлюбність в Україні»; П. Пустоход, 
В. Воблий «Смертність у Росії і на Україні»

(1928). П. Пустоходом і В. Воблим було
виконано дослідження з історії та організа-
ції переписів населення в СРСР та капіта-
лістичних країнах, яке вийшло друком у
1936-му й 1940-му роках. Варто додати про
цих співавторів, що їхня багатолітня спів-
праця почалася, коли Вадим Воблий ще
був студентом, а Петро Іванович Пустоход
вже викладачем КІНГу.

П. Пустоход з 1921 року паралельно з
науковою роботою в Інституті демографії
долучився до викладацької діяльності, про
що свідчать дві довідки з його особової
справи: 

ДОВІДКА  від 25.IV.1934 р. 
Дано від Київського Фінансово-

Економічного Інституту на підставі архівних 
інститутських матеріалів гр. Пустоходу

Петрові Івановичу про те, що він з Березня
1921 року до 1-го Жовтня 1930 р. працював

в кол. Київському Інституті Народнього
Господарства, причому посідав посади: 

керівника практичними вправами зі
статистики, викладача другої, потім 
першої групи. Службу залишив через 

ліквідацію КІНГ’у.

ДОВІДКА від 3.VI. 1934 р.  
Видано гр. Пустоходу П. І. в тому, що він

дійсно перебував професором зі 
статистики в Київському Фінансово-

Економічному Інституті, а також керівни-
ком катедри спочатку статистики, а

потім соціалістичного обліку з 1.09.1930 р.
по 1.05.1934 р., себто по час ліквідації

Інституту за переводом його до м. Харкова.

Цікаво, що  Петро Іванович почав вести
практичні заняття зі статистики, щойно
прослухавши повний курс наук КІНГу по
соціально-економічному факультету,
навіть ще не маючи диплома про вищу
освіту. Навесні 1922 р. отримав диплом 2-
го ступеня, наступного року вже мав дип-
лом 1-го ступеня (і посаду старшого викла-
дача), коли надав і публічно захистив дип-
ломний твір на тему: «Демографические
особенности  населения  Украины в конце
XIX и  начале XX вв.». До речі, цю роботу,
перекладену українською, було вміщено в
четвертому томі «Праць демографічного
інституту».

Соціально-економічні умови в країні
зовсім не сприяли потужному розвитку
науки, насамперед надто обмеженим
фінансуванням, а невдовзі й політичні
обставини почали все активніше відіграва-

ти свою руйнівну роль. У роки
«воєнного комунізму», коли почали-
ся перші утиски українських вчених,
насамперед працівників системи
Академії наук, гоніння зазнали й
науковці КІНГу. 1921 року змушені
були емігрувати В. А. Косинський, 
Р. М. Орженцький, С. І. Гольдель-
ман. Був притягнутий до суду 
С. С. Остапенко, щоправда з неспо-
діваним формулюванням: «…врахо-
вуючи наукову цінність…», йому змі-
нили міру покарання п’ять років
ув’язнення на роботу по спеціаль-
ності. (Детальніше можна почитати
«Економіст» №1356-1359 (22-25,
2011) в статті «Враховуючи наукову
цінність…» та №1297-1299 (28-30,
2009) в статті «Удостоєна премії
Київського комерційного»). 1924
року був звільнений зі складу викла-
дачів КІНГу  академік М. П. Васи-
ленко в зв’язку з арештом у справі
КОЦД. (Детальніше див. «Еконо-
міст» №1363-1365 (1-3, 2012) у статті
«Звільнено з числа викладачів як

засудженого»). 1926 року виїхав до Москви
Є. Є. Слуцький (див. «Економіст» №1254-
1256 (23-25, 2008)  «Усвідомлення свого
обов’язку перед наукою» та №1351-1355 (17-
21, 2011) «Велике бачиться з відстані»).

Попри напружену атмосферу того часу,
перша хвиля утисків майже не зачепила
працівників Інституту демографії, адже він
на той час був єдиним таким на теренах
всього Союзу, і його наукові розробки були
потрібні. У 1930 р. у системі ВУАН пройш-
ла велика «чистка», в 1933-1934 рр. проко-
тилася нова хвиля переслідувань і репресій.
Творчі дискусії науковців витіснилися
ідеологічною боротьбою. Потрапивши під
вогонь марксистської критики, примусово
закривалися деякі дослідницькі теми,
виникали «ускладнення» з публікацією
готових до друку наукових робіт. А вже
1937-1938 рр., часи «єжовщини», стали по
суті нищівними. Під заборону потрапили
всі розробки з демографії та статистики,
було знищено чимало щойно надрукова-
них і підготовлених до друку праць. У чер-
вні 1938 р. припинив своє існування
Інститут демографії, а 29 його працівників
(за даними історика Н. Полонської-
Василенко) були заарештовані.  

Директор інституту М. В. Птуха з лютого
1938 р. до січня 1940 р. був в’язнем
Лук’янівської тюрми як «апологет буржуаз-
ної науки». Одне із звинувачень, яке було

П. І. Пустоход 

М. П. Кравчук 

Історичні розвідки

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

Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР
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висунуте, – що «в усіх трудах академіка від
демографії нема жодного слова про
Марксів закон народонаселення, про
зміну закономірностей розвитку народо-

населення залежно від зміни суспільного
способу виробництва…». Після звільнення
Михайло Васильович, згідно «настійливої
поради», зайнявся написанням наукової
біографії відомих  вчених Д. П. Журав-
ського та М. В. Ломоносова, і на довгий
час зовсім відійшов від української темати-
ки й небезпечної демографічної статисти-
ки.

У лютому 1938 р. був заарештований і
академік М. П. Кравчук, видатний матема-
тик, розробками якого нині користується
весь науковий світ, саме вони використо-
вувались при створенні першого
комп’ютера і 3-D технологій, автор близь-
ко 180 наукових праць з алгебри, теорії
чисел, теорії функцій, математичної ста-
тистики, теорії ймовірностей та багатьох
інших галузей математики. Його засудили
до 20 років тюрми й 5 років заслання, та
вже у 1942 році Михайло Пилипович
помер на Колимі. (Розповідь про цю неор-
динарну особистість – тема окремої стат-
ті).

Відносно долі інших викладачів і ви-
пускників КІНГу вдалося дещо дізнатися з
публікацій дослідників: В. Різниченко
(Василь Федорович Різников, випускник
ККІ 1918 р.) – учений-демограф, історик-
популяризатор і краєзнавець – був звину-
вачений у шпигунстві на користь Польщі й
розстріляний у Києві; Михайло Мико-
лайович Трацевський (професор колиш-
нього КІНГу) був засланий до Сибіру,
Юрій Овксентійович Корчак-Чепурків-
ський майже вісімнадцять років відбував
заслання у Середній Азії й дивом залишив-
ся живий, і повернувся до Києва, й навіть
почав знов працювати над ґрунтовними
дослідженнями, зокрема методиками пер-
спективних обчислень людності, але дало-
ся взнаки підірване здоров’я. Хвороба не
дозволила завершити останню моногра-
фію. Важко переживав арешт і заслання
сина академік О. В. Корчак-Чепурків-
ський. Батько також зазнав утисків, був
звільнений з усіх посад у Академії наук,
виведений зі складу Київської міської ради
та ВУЦВК, працював консультантом
Інституту клінічної фізіології. Дочекатися
повернення й реабілітації сина йому не
судилося.

Принизливого гоніння зазнали й акаде-
міки Л. М. Яснопольський та К. Г. Воблий.

Костянтин Григорович після вимушеного
публічного каяття в тому, що «все життя
вірою і правдою служив буржуазії», і вилу-
чення його останньої монографії «Нариси

з історії російсько-української
цукрово-бурякової промисловос-
ті» заглибився у вивчення корис-
них копалин і написання статей
для популярних видань. 

Син К. Г. Воблого Вадим разом
з Петром Пустоходом після
закриття Інституту демографії
були переведені до Інституту еко-
номіки АН УРСР. Є така версія,
що вони уникли арешту, бо «схо-
валися» у 1938-1940 рр. за напи-
санням замовної праці «Класики
марксизму-ленінізму про закон
народонаселення». Щоправда,
друком ця робота так і не вийшла,
загубилася у воєнному лихолітті.

Після 1934 р., коли наш інститут
був переведений до Харкова, 
П. І. Пустоход викладав статисти-
ку у Київському педагогічному
інституті, Академії радянської
торгівлі і в Університеті імені 
Т. Г. Шевченка. З початком війни
Петро Іванович був мобілізований
до лав Червоної армії, але вже
через місяць за висновком медко-

місії звільнений від військової служби й
відкомандирований до Уфи в розпоряд-
ження АН УРСР, а потім до Самарканда,
куди евакуювали сім’ю. Знайти роботу
викладача статистики, як писав у листі до
М. Птухи, не вдалося, влаштувався
начальником сектора обліку населення,

охорони здоров’я та культури обласного
статуправління. Робота виявилася для
нього новою, й судячи з того ж листа, неці-
кавою, бо рутина поглинала необмежений
час. З жовтня 1942 р. таки був зарахований
доцентом,  невдовзі зав. кафедрою статис-
тики евакуйованого Московського плано-
вого інституту. Через рік відкликали до
Москви, згодом до Києва у розпоряджен-
ня АН УРСР, де працював старшим науко-
вим співробітником, а у 1950-1953 рр. –
виконуючим обов’язки зав. відділом ста-
тистики Інституту економіки АН УРСР. За
час роботи в Академії наук захистив дисер-
тацію, здобув науковий ступінь кандидата
економічних наук та наукове звання
доцента (1946 р.), написав і опублікував
цілий ряд наукових робіт з демографії. 

Весь час П. Пустоход поєднував наукову
й викладацьку роботу. У різні роки читав

курс статистики в Інституті професійної
освіти, Кооперативному, Технологічному
інституті харчової промисловості та інших
ВНЗ м. Києва. У повоєнні 1944-1947 роки
П. Пустоход повернувся до викладання у
нашому інституті, який після повернення з
евакуації знов мав назву Київський фінан-
сово-економічний інститут. Викладав ста-
тистику, історію статистики й очолював
кафедру статистики. З 1947 р. вів курс ста-
тистики у Київській філії Всесоюзного
заочного інституту фінансів, а також керу-
вав дипломниками та аспірантами-статис-
тиками в Університеті  імені Т. Г. Шевчен-
ка. В ті роки в Україні тільки цей універси-
тет під суворим партійним контролем
готував спеціалістів з політичної економії,
історії народного господарства і статисти-
ки. Пильнували не тільки студентів і
викладачів, аби не припускалися «відсту-
пів» від політики марксизму-сталінізму, а
й спричинили нову хвилю переслідувань
науковців  за «буржуазний націоналізм»,
«буржуазний космополітизм», «ідолопок-
лонство перед Заходом», продовжувалось
принизливе «соціалістичне перевихован-
ня» академіків К. Воблого, М. Птухи, 
Л. Яснопольського. Глобальних дослід-
жень у ці роки, особливо з економічних
наук, майже не проводилось.

Видатною подією в економічній науці
стала публікація в 1955 р. двотомника
«Очерки по истории статистики в СССР»,
куди були включені зокрема й нариси 
М. В. Птухи та П. І. Пустохода.

З того ж 1955 року Петра Івановича знов
зараховано доцентом кафедри статистики
та математики КФЕІ, з 1964 р. – в. о. про-

фесора кафедри статистики. На цей час
вже був автором близько 35 опублікованих
наукових робіт, у тому числі ряду моногра-
фій з переписів населення у дореволюцій-
ній Росії та у СРСР. На громадських заса-
дах обирався членом науково-експертної
Ради ЦСУ УРСР та Координаційної ради з
проблем народонаселення Міністерства
вищої й середньої спеціальної освіти
СРСР. Отримав подяку за велику організа-
ційну роботу по наданню допомоги орга-
нам державної статистики в проведенні
перепису населення 1970 року. До речі,
залучені до проведення перепису були не
тільки викладачі кафедри статистики, а й
студенти спеціальності, яку знов став
випускати наш навчальний заклад із від-
новленою назвою КІНГ.

Того ж 1970 р. дізналася від колишнього
редактора нашої газети, що П. І. Пустоход

пише книгу про інститут. Нарешті у №27
(55) «Радянського економіста» від 
13 вересня 1971 р. під рубрикою «До 60-
річчя КІНГу» був опублікований матеріал
«Київський комерційний (сторінки істо-
рії)» як уривок з монографії «Київський
інститут народного господарства». Але
продовження в наступних випусках вже не
друкувалося, оскільки Петро Іванович
пішов на заслужений відпочинок.
Відшукати цю книгу по різних каталогах, а
потім і в Інтернеті так і не вдалося.
Натомість зацікавлено прочитувала інші
публікації П. Пустохода. Насамперед
нарис «Жизнь и научная деятельность 
М. В. Птухи», що вийшов у 1963 році як
остання шана учителю, соратнику й другу,
і був включений передмовою до посмер-
тного видання бібліографічного покажчи-
ка видатного вченого (К., 1963), а також
був надрукований у виданні «Ученые
записки по статистике» (М., 1963. Т. 7).

Надзвичайно цікавим є опубліковане у
1972 р. дослідження 20-річної історії най-
першого в світі Інституту демографії,
написане безпосереднім учасником. 
П. Пустоход систематизував цю історію,
виділив у ній п’ять етапів: 1918-1923, 1923-
1926, 1926-1930, 1931-1933, 1934-1938 рр., а
також дав детальну характеристику кожно-
му з цих етапів. А головне – вказав основ-
ні напрямки досліджень інституту за всі
роки, наукові праці та авторів-виконавців,
в тому числі тих, чиї імена були примусово
забуті. А ще гідним особистим і громад-
ським обов’язком П. І. Пустоход, заручив-
шись підтримкою професіоналів-одно-
думців, доклав активних зусиль для пере-
видання ґрунтовних розробок українських
демографів, які були закриті й заборонені
в 30-ті роки 20-го століття, але не втратили
своєї наукової цінності й дотепер.

З інших публікацій П. Пустохода можна
назвати: «К столетию переписи населения
Киева 1874 года: Заметки о ее пр-ве и
некоторых итогах» (1974), «Київ понад сто
років тому: [Перший перепис населення м.
Києва 2 берез. 1874 р.]» (1988),
«Помещики и крепостные Украины нака-
нуне реформы 1861 г. (по данным VIII и X
ревизий)» (1988). Остання із знайдених
публікацій – «Динамика урбанизованнос-
ти Украины в 1897-1939 гг.»  («Миграция и
урбанизация населения (на материалах
Украины и Польши): Сб. научн. трудов»,
К., «Наукова думка»), датована 1992
роком. Саме того року помер Петро
Іванович, трошки не доживши  до свого
99-річчя. П. Пустоход залишив багату
наукову спадщину й вдячну пам’ять своїх
колишніх учнів, теперішніх викладачів
кафедри статистики. Професор кафедри
ЕММ Тетяна Опанасівна Терещенко теж
згадувала, як цікаво Петро Іванович
викладав історію статистики і якою він був
доброю й глибоко інтелігентною люди-
ною.

Насамкінець варто додати, що чимало
наших випускників гідно несуть естафету
наукових шкіл, в тому числі й школи ста-
тистиків КІНГу. Університет пишається
нашими колишніми й новими академіка-
ми й член-корами НАН України. А ще з
2002 року знов в Україні є Інститут демо-
графії, який тепер по праву носить ім’я 
М. Птухи. 

Людмила Рінгіс, 
голова правління клубу 

«Дорогами до прекрасного»,
член Національної спілки 

журналістів України

О. В. Корчак-Чепурківський 

Матрикул Вадима Воблого
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Вітаємо

ЮвіляриРозслідування

Вітаємо вельмишановного Віталія Митрофанови-
ча Мартинюка,  ветерана військової служби, ветера-
на праці, заслуженого працівника КНЕУ, начальника
штабу цивільного захисту університету, голову Ради
ветеранів, полковника у відставці, з 80-річчям  з дня
народження.

Всі роки Вашого життєвого шляху та багаторічної
праці в КНЕУ імені Вадима Гетьмана є яскравим проя-
вом особистих організаційних, творчих та душевних
якостей.

Під час служби в Збройних Силах Ви пройшли сла-
ветний шлях від курсанта до полковника, сумлінно виконуючи обов’язки на посадах від
командира танкового  взводу до командира танкового батальйону, викладача та заступни-
ка начальника кафедри тактики в Ташкентському вищому загальновійськовому училищі.
Перебуваючи у закордонному відрядженні в якості радника кафедри тактики у військовому

училищі Народно-Демократичної Республіки Ємен, Ви блискуче справилися із завданням.   
Очоливши у 1994 році такий важливий підрозділ університету, як штаб цивільного захис-

ту, а згодом й Раду ветеранів, Ви своєю відповідальною працею підняли на більш високий
рівень цю ділянку університету. 

Вас цінує та поважає старше покоління освітян. Завдяки Вашій особистій турботі, уваж-
ному і людяному ставленню ветерани університету відчувають постійну підтримку й опіку
з боку навчального закладу, якому вони віддали багато сил, знань та більшу частину свого
життя. 

Завдяки професійним якостям, знанням та великому досвіду Ви й сьогодні продовжуєте
невтомно працювати на користь держави та її громадян.

Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, активного довголіття й плідного продовження діяль-
ності на благо нашого університету, а також щастя в особистому житті, добробуту, сімей-
ної злагоди й благополуччя.

Рада ветеранів університету

Віталія Митрофановича Мартинюка 
з ювілеєм!

Ювіляри травня
Артюховська Світлана Миколаївна, вчений секретар бібліотеки;
Бабичев Микола Петрович, доцент кафедри менеджменту;
Бондарчук Лідія Михайлівна, прибиральниця службових приміщень господарського

відділу;
Ємельяненко Лариса Михайлівна, професор кафедри макроекономіки та державного

управління;
Зоц Ольга Григорівна, лаборант кафедри банківських інвестицій;
Колесніченко Ліна Аліківна, доцент кафедри педагогіки та психології;
Клименко Світлана Михайлівна, доцент кафедри  економіки підприємств;
Кондратюк Сергій Якович, доцент кафедри фінансів;
Кузнецова Оксана Олегівна, доцент кафедри іноземних мов фінансово-економічного

факультету;
Макаренко Олександр Іванович, завідувач кафедри вищої математики факультету

управління персоналом та маркетингу;
Малинка Валентина Григорівна, бухгалтер 1-ї категорії бухгалтерії;
Мартинюк Віталій Митрофанович, начальник штабу ЦО;
Марченко Валентина Юріївна, прибиральниця службових приміщень фізкультурно-

спортивного комплексу «Економіст»;
Мітіна Ірина Євгеніївна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу;
Осадець Семен Степанович, професор кафедри страхування;
Поддєрьогін Анатолій Микитович, професор кафедри корпоративних фінансів і кон-

тролінгу;
Прохорова Єлєна Вікторівна, доцент кафедри стратегії підприємств;
Савченко Катерина Василівна, двірник господарського відділу корпусу №7;
Степанова Наталія Вікторівна, завідувач сектора бібліотеки;
Татаріна Тетяна Володимирівна, доцент кафедри страхування;
Шелєва Ганна Тимофіївна, технік 1-ї категорії відділу МТЗ;
Штефан Людмила Володимирівна, інспектор з контролю за забезпеченням навчально-

го процесу 1-ї категорії відділення з підготовки іноземних громадян;
Шубенок Віктор Миколайович, водій відділу автотранспорту.

Ювіляри червня
Бурчевський Володимир Зосимович, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних

установах та економічного аналізу;
Васєчко Алла Олександрівна, старший лаборант кафедри регіональної економіки і туризму;
Гордієнко Лідія Ііванівна, прибиральниця службових приміщень гуртожитку №6 студ-

містечка;
Данилишин Богдан Михайлович, професор кафедри регіональної економіки і туризму;
Кармашов Володимир Едуардович, охоронник служби охорони;
Наконечна Марія Іванівна, інженер 1-ї категорії кафедри економіки агропромислових

формувань;
Осипенко Владислав Миколайович, електромонтер станційного устаткування телефон-

ного зв’язку служби головного енергетика;
Охотнікова Олена Миколаївна, доцент кафедри конституційного та адміністративного

права;
Подольський Олександр Валентинович, директор котельні;
Рінгіс Людмила Йосипівна, провідний інженер ГЦІС;
Смолін Ігор Валентинович, професор кафедри стратегії підприємств;
Феденко Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри іноземних мов фінансово-

економічного факультету;
Хоменко Олександр Пилипович, слюсар-сантехнік 2-го розряду служби головного механіка;
Черногорська Галина Євгенівна, інженер 2-ї категорії господарського відділу;
Янишпільський Микола Миколайович, робітник з комплексного обслуговування й

ремонту будинків служби головного механіка.

У пошуках iстини: де рештки
князя Ярослава?

Справжньою сенсацією стало відкриття у вересні 2009 року саркофагу Ярослава Мудрого, що
знаходиться у заповіднику "Софія Київська". Як виявилося, решток самого Ярослава у сарко-
фазі немає, залишилися лише кістки невідомої жінки. Тоді вважалося, що Україна втратила
один з важливих історичних артефактів. Постало складне та неочікуване запитання — куди
подівся кістяк князя Ярослава?

Далі почалася майже детективна історія. Спочатку науковці шукали у Петербурзі — можливо,
кістяк Ярослава залишили на дослідження. Але знайшли документ, що всі кістки (до одної)
повернули. Кілька ниточок привели до Америки. 

Багато свідчень про історію національної української пам’ятки надав Михайло Герець. Він
вчився в одному коледжі з донькою отця Івана Ткачука, який, емігрувавши у США, долучився
до церкви, яку очолював єпископ Палладій. 

Під час німецької окупації керував церквою у Києві та східній Україні архієпископ Никанор,
секретарем якого після відступу німців став волинський священик Володимир Вишневський.
Вони емігрували разом. Його син Славко приятелював з Михайлом Герецем, який і переповів
відому йому інформацію про останки Ярослава. Ось що він повідомив:

«З наближенням фронту більшість громадських та церковних діячів, побоюючись пересліду-
вань, залишили Київ. Місто було в руках військових частин, тож вхід біженцям туди був забо-

ронений. Але це не стосувалося полковника німецької жан-
дармерії, прізвище якого я не пам’ятаю, який повернувся у
місто і вивіз на прохання єпископа Никанора його особисті
речі, в тому числі ікону Миколи «Мокрого» та останки
Ярослава Мудрого. Ешелон з біженцями вже від’їхав, але він
реліквії не викинув, а довіз до Польщі і, не вдаючись у тон-
кощі церковної ієрархії, передав архієпископу Палладію,
який очолював іншу православну церкву.

Палладій вивіз ікону та князівські кістки до Німеччини, а
згодом до США. Ікона спершу була виставлена у церкві на
Брум-стрит у Мангеттені, а згодом перенесена до Катедри
Святої Трійці у Брукліні, де вона перебуває і дотепер.

Якщо ікона православному єпископу завжди пригодиться,
а тим більш ХІ століття, то останки людини, яка не була про-
голошена святою, навіть якщо вона була київським князем,
великої церковної цінності не представляли. Не знаючи, що
з ними робити, він передав їх на збереження найбільш надій-
ному священику — отцю Івану Ткачуку, який і зберігав їх у
своєму помешканні на Мангеттені під ліжком». Слід додати,
що помер він у 1990 році.

Але цікаво, що стало з останками великого князя після
смерті Івана Ткачука?  В останньому листі Михайло Герець написав, що питав у настоятеля
храму отця Андрія Кулика, попередником якого був Іван Ткачук, чи не залишав той у храмі
перед смертю чогось надзвичайно важливого, якісь мощі, які дісталися йому від Палладія. Але
той заперечував і повідомив про конфлікт між архієпископом Палладієм і Ткачуком через його
перехід в УПЦ в США. Герець припускає, що Ткачук міг повернути кістки Палладію, а той
помістити їх у своїй Катедрі у Брукліні біля ікони Миколи «Мокрого». Розповідає, що він мав
розмову з нинішнім настоятелем, зачіпав тему зникнення останків київського князя, але без
успіху. Зустрічалася з настоятелем храму, розмовляла про пам’ятну реліквію і директор заповід-
ника Неля Куковальська під час перебування у Нью-Йорку, але теж без результату. Єдине, що
дало надію на отримання інформації, на її думку, це скарги священика на поганий стан храму і
необхідний ремонт. Можливо, за певну матеріальну допомогу, ми могли б дізнатися якісь відо-
мості про подальшу долю останків Ярослава.

Отож нам відомо, що у церкві святої Трійці у Брукліні, де зараз знаходиться ікона (справжня
або копія) Миколи Мокрого, можливо зберігається ще одна православна реліквія — рештки
Ярослава Мудрого. Також є припущення, що рештки князя можуть бути в меморіалі святого
Андрія Первозванного в Саут-Баунд-Брук в Нью-Джерсі, у центрі українського православ'я.
Достеменної відповіді ніхто не знає. Зараз пошуки продовжуються на міждержавному рівні.

Саркофаг Ярослава Мудрого


