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Шановні студенти!
Щиро вітаємо вас зі святом – Днем студента! У цей день хочеться побажати
вам, енергійним, сповненим мрій і надій, щоб роки навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана стали для вас стартовим
майданчиком у професійній кар’єрі, у вашому самоствердженні. Адже студентські
роки – важливий етап в житті кожної людини. У цей період відбувається становлення
вас як дорослих, самостійних, відповідальних людей, фахівців-професіоналів.
Не витрачайте марно дорогоцінний час, звертайтесь до профспілкової організації, де вас
завжди почують й допоможуть у вирішенні всіх проблемних питань, у наданні соціального
захисту, у розвитку вашого таланту та підтримки вас як особистості. Адже всі ми – велика
і дружня родина.
Ми пишаємося вашими перемогами у навчанні, науці, творчості та спорті, ми поважаємо
вашу соціально активну позицію. Своїм розумом, талантом і працьовитістю ви підвищуєте
престиж нашого університету, вносите значний вклад в його розвиток.
Бажаємо вам удачі у всіх ваших починаннях, невичерпної енергії, щасливої студентської
юності, вірних друзів, гарної долі!
З повагою,
голова профкому студентів та аспірантів О. Чабанюк
та профспілковий актив
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА СФЕРА: СУЧАСНІ
ВИКЛИКИ, НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ДОМІНАНТИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
На початку жовтня у ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана» відбулася
міжнародна
науково-практична
конференція
«Соціально-трудова
сфера: сучасні виклики, новітні
тенденції, домінанти інноваційного
розвитку».
Спільно з командою Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана учасниками міжнародної наукової
конференції виступили Інститут соціальнотрудових відносин Київського національного
економічного університету імені Вадима
Гетьмана (Україна), Білоруський державний економічний університет (Білорусь),
Білоруський торговельноекономічний
університет
споживчої
кооперації
(Білорусь),
Варшавська
школа економіки (Польща),
Зеленогурський університет
(Польща), Інститут інформаційних систем та менеджменту (Латвія), університет агробізнесу та розвитку сільських
районів (Болгарія), Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (Росія), колеги з провідних наукових
установ та вищих навчальних закладів
України, представники державного управління України.
У ході пленарних засідань обговорювалися
актуальні проблеми ринку праці й соціальнотрудової сфери та було вироблено ряд рекомендацій для урядових структур, об’єднань
роботодавців і профспілок.
Урочисто привітавши учасників конференції, Д. Г. Лук’яненко, д.е.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної та
наукової роботи КНЕУ імені Вадима
Гетьмана, розпочав роботу конференції. В
своєму привітанні він наголосив на важливості роботи, яку проводить кафедра управління
персоналом та економіки праці в університеті
у царині розвитку людських ресурсів та соціально-трудових відносин в епоху глобальних
викликів. Д. Г. Лук’яненко подякував усім
учасникам конференції за нелегку працю
науковця і побажав творчого натхнення та
успіхів на науковій ниві.
У своїй доповіді «Розвиток наук про працю і
соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності» А. М. Колот, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи,
спрямував учасників конференції до більш
глибокого і багатогранного осмислення явищ і
процесів, що відбуваються в соціально-трудовій сфері, вироблення нових інноваційних
рішень, що базуватимуться на креативності та
симбіозі знань різних галузей науки, недопустимості однобічного розгляду питань праці
тощо.
Е. М. Лібанова, д.е.н., академік НАН
України, директор Інституту демографії та
соціальних досліджень імені В. М. Птухи, в
доповіді «Нерівність за доходами в сучасній
Україні» не лише окреслила коло проблем, але
й зробила висновок про те, що крім економічних важелів на ситуацію на ринку праці суттєвий вплив мають політичні інструменти.
О. Ф. Новікова, д.е.н., професор, завідувач
відділу економічних проблем соціальної політики Інституту економіки промисловості
НАН України, підтримуючи позицію попередніх доповідачів, наголосила на необхідності
інституціональних змін в країні, що дозволить
забезпечити комплексну реалізацію соціальної політики.
Н. С. Власенко, заступник голови
Державної служби статистики України, поді-
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лилася досвідом реформування системи моніторингу індикаторів ринку праці та соціальнотрудової сфери з урахуванням вимог європейських інститутів статистики.
В доповіді «Людський, інтелектуальний і
соціальний капітал – стратегічні пріоритети
відродження України» О. А. Грішнова, д.е.н.,
професор кафедри економіки підприємства
КНУ ім. Тараса Шевченка, наголосила на
необхідності просвітницької діяльності та
самоосвіти, як базового чинника формування
людини з європейськими цінностями.
Особливий інтерес в учасників конференції

викликала доповідь Н. І. Зінкевич, заступника директора
Державного центру зайнятості Міністерства соціальної
політики України. Головною
думкою доповіді було те, що
ринок праці суттєво змінився
і став більш динамічним, що
вимагає універсальності у
фаховій підготовці працівників. У ході обговорення учасникам конференції було
запропоновано
активніше
залучатися до роботи галузевих рад із впровадження професійних стандартів освіти.
Не менш цікавими і продуктивними були
рекомендації, які озвучив С. М. Кондрюк,
заступник голови Федерації профспілок
України. Учасники конференції обговорили
позицію доповідача щодо рентабельності
праці як чинника подолання бідності.
Наш колега з Варшавської школи економіки Д. Данілевич (Польща), професор, доктор
філософії, наголосив на необхідності розвитку
компетенцій працівників й означив практичні
інструменти реалізації цього завдання.
Підтримуючи позицію попереднього доповідача, І. Л. Петрова, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу
Університету економіки та права «Крок»,
обґрунтувала необхідність застосування
м’яких факторів управління змінами у сфері
соціально-трудових відносин.
Продовжуючи дискусію щодо дисбалансу
попиту і пропозиції на ринку праці,
Ю. М. Маршавін, д.е.н., доцент, перший про-

ректор Інституту підготовки кадрів Державної
служби зайнятості України, ознайомив колег
із власними дослідженнями та рекомендаціями, котрі охоплюють весь спектр заходів маркетингової політики на ринку праці.
На прикладі Білорусії В. А. Симхович,
д.соц.н., професор, декан факультету менеджменту Білоруського державного економічного
університету (Білорусь), розкрила зміст технологій забезпечення соціальної відповідальності бізнесу.
С. В. Бурлуцький, д.е.н., професор кафедри
управління персоналом і економіки праці
Одеського національного економічного університету, підкреслив гомеостатичність таких
явищ, як соціальна відповідальність та соціальне партнерство.
Завершилося пленарне засідання другого
жовтня доповідями С. О. Цимбалюк, к.е.н.,
докторанта кафедри управління персоналу та
економіки паці КНЕУ імені Вадима Гетьмана,
та Т. В. Глушко, викладача Хмельницького
торговельно-економічного інституту. Доповідачі обґрунтували необхідність імплементації
компенсаційного менеджменту до практики
України та застосування компетентнісного
підходу до процесу розвитку організації.
Третього жовтня відбулося друге пленарне
засідання учасників міжнародної науково-практичної
конференції «Соціально-трудова сфера: сучасні виклики,
новітні тенденції, домінанти
інноваційного розвитку», в
ході якого виступили представники різних наукових
шкіл України, Білорусі та
Росії.
Першою на пленарному
засіданні заслухали доповідь
І. Д. Котлярова, к.е.н., доцента кафедри фінансового
менеджменту та фінансових
ринків Національного дослідницького
університету

(Росія), який представив аналіз нетрадиційних форм зайнятості. А. Г. Злотніков, к.е.н,
доцент,
керівник
ВНК
«Потенціал»
Білоруського торговельно-економічного уні-

верситету споживчої кооперації (Білорусь)
поділився результатами досліджень у сфері
демографічного розвитку та підкреслив негативність впливу міграційних явищ на демографічну ситуацію в Білорусії.
Г. В. Назарова, д.е.н., професор, завідувач
кафедри управління персоналом та економіки
праці Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, та
Т. А. Костишина, д.е.н., професор, завідувач
кафедри управління персоналом та економіки
праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», підкреслили важливість стимулювання інноваційної праці,
застосовуючи сучасні підходи до мотивації.
М. В. Семикіна, д.е.н., професор, завідувач
кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету, розкриваючи зміст компенсаційної політики, запропонувала створити
фонд підтримки інноваторів в Україні.
Жвавий інтерес викликали доповіді таких
науковців, як Л. І. Безтелесна, д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету
водного господарства та природокористування, яка охарактеризувала проблеми молодіжного безробіття й означила шляхи їх
розв’язання, та О. І. Цимбал, д.е.н., доцент
Інституту демографії та соціальних досліджень
імені М. В. Птухи НАН України, котрий розкрив зміни ціннісних орієнтацій молоді протягом їх професійного становлення та виходу
на ринок праці.
Л. С. Лісогор, д.е.н., професор, завідувач
відділу соціальних проблем ринку праці
Інституту демографії та соціальних досліджень
імені М. В. Птухи НАН України, наголосила
на необхідності реформування та реструктуризації економіки країни з метою її децентралізації, забезпечення продуктивної зайнятості.
І. М. Новак, к.е.н., провідний науковий
співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН
України, запропонувала застосовувати нову
технологію розроблення галузевих стандартів
оплати праці, а Д. Г. Шушпанов, к.е.н., докторант Тернопільського національного економічного університету, підкреслив важливість
маркетингового супроводу соціальних програм, особливо тих, які пов’язані зі здоров’ям
населення. М. М. Медвідь, к.е.н., докторант
Академії внутрішніх військ МВС України, в
своїй доповіді розкрив особливості та проблеми регулювання зайнятості у військових формуваннях. Стратегічні імперативи модернізації соціально-трудової сфери України в умовах
євроінтеграції визначила в своїй доповіді
О. О. Герасименко, к.е.н., доцент кафедри
управління персоналом та економіки праці
КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Обговоривши вищезазначені доповіді, учасники міжнародної науково-практичної
конференції «Соціально-трудова сфера: сучасні виклики,
новітні тенденції, домінанти
інноваційного
розвитку»
виробили ряд рекомендацій,
які направлено до Кабінету
Міністрів України, Федерації
профспілок України, Конфедерації роботодавців України.
Із заключним словом виступив А. М. Колот, який
щиро подякував усім за плідну працю, виразив надію на
продовження щільних наукових зв’язків та проведення спільних проектів.
Оргкомітет конференції
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Е К О Н О М І К А П І Д П Р И Є М С Т ВА :
Т Е О Р І Я І П РА К Т И К А : Ф О РУ М Е Л І Т
У жовтні в Києві на базі ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» з ініціативи кафедри
економіки підприємств пройшла V Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика».
Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти
і науки України, Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут трансформації суспільства, Інститут інноваційного підприємництва та Науковий парк Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
Вільнюський університет (Литва), Білоруський національний
економічний університет (Білорусь), а також провідні економічні виші України, ближнього і дальнього зарубіжжя.
З огляду на складну ситуацію в Україні, організатори конференції поєднали Інтернет-формат для проведення секційних
обговорень результатів науково-дослідної роботи учасників
конференції з традиційним підсумковим пленарним засіданням, яке розпочав ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор еконо-

мічних наук, академік АПН України Анатолій Федорович
Павленко. Ректор побажав конференції плідної роботи і висловив слова вдячності всім, хто сприяв її підготовці і проведенню,
а також кожному, хто займається підготовкою фахівців для
конкурентоспроможності економіки нашої держави.
Захід став визначною подією для інтелектуальної, ділової і
політичної еліти країни. У конференції взяли участь відомі вітчизняні та зарубіжні вчені з різних країн (Литви,
Азербайджану, Республіки Білорусь, Іраку, України), економічні експерти й політики. Головну увагу було приділено обговоренню перспектив розвитку української економіки і, зокрема, застосуванню наукових напрацювань і передового прак-

тичного досвіду для прискорення процесу економічних
реформ.
В рамках конференції пройшов круглий стіл «ЄС: перспективи та загрози для підприємств України», присвячений темі
інтеграції України в ЄС та проблемам, з якими вітчизняне підприємництво може стикнутися на цьому шляху. В дискусії
взяли участь більше 65 осіб. Серед них, зокрема, радник президента України з юридичних питань Роман Корж, керівник міжнародного проекту Євген Клісенко, відомі підприємці, еконо-

місти. Модерував захід Олег Соскін, директор українського
Інституту трансформації суспільства.
Варто зауважити, що однією з особливостей проведення
конференції була активна участь в ній студентів-волонтерів. Як
зазначила відповідальний секретар конференції доктор економічних наук, професор Інна Миколаївна Рєпіна:
«Волонтерський рух в Україні набирає обертів у всіх сферах
життєдіяльності людини. Участь студентів у якості волонтерів
під час проведення науково-практичної конференції
«Економіка підприємства: теорія і практика» на факультеті
економіки та управління стала вже гарною традицією і реальною можливістю набути практичного досвіду з дисципліни
«Фахова науково-дослідна робота». Волонтерство – це простір
для самореалізації, здобуття нового досвіду, знайомств; інструмент суспільних преретворень, які вкрай потрібні нині нашій
державі. Організатори конференції висловлюють щиру подяку
студентам-волонтерам з 1-ї 2-ї та 3-ї групи четвертого курсу
спеціальності «Економіка підприємства» за реальну допомогу в
день проведення конференції».
Павло Дідик та Максим Будяєв,
аспіранти кафедри економіки підприємств
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Орієнтація на Європу
У жовтні стартував І етап тренінгу «Європейські бізнес-практики КСВ»,
спільний проект КНЕУ і Виконавчої Агенції ЄС з питань освіти, аудіовізуальних
засобів та культури (Грантова Угода №2014-1786/001-001). Презентація
тренінгу розпочалася з вітального слова до учасників першого проректора з
наукової та науково-педагогічної роботи, д.е.н., професора Д. Г. Лук’яненка, який
зазначив актуальність визначеної події в світлі гармонізації європейських та
українських цінностей. Зокрема, було також підкреслено, що проведення тренінгу
в середовищі викладачів нашого університету та інших вищих навчальних
закладів дозволить імплементувати питання соціальної відповідальності в зміст
учбових дисциплін, що викладаються ними.

Тренінг проводила команда викладачів-дослідників кафедри міжнародного менеджменту
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»: д.е.н, професор Євген Григорович Панченко, д.е.н., професор Людмила Петрівна Петрашко, к.е.н., доцент Олена Віталіївна Мартинюк., к.е.н., доцент
Марина Євгенівна Кір’якова, асистент Єгор Михайлович Киян. Пріоритетною метою названого тренінгу є поширення європейського досвіду відповідальних бізнес-практик, адаптація та
впровадження його у викладацьку діяльність, створення електронного підручника.
Учасники тренінгу – викладачі з різних регіонів України: Житомир, Харків, Київ та Київська
область, успішно виконали заявлену програму першої сесії тренінгу, що включала п’ять тематичних блоків, присвячених європейській моделі КСВ, стандартам КСВ, європейським бізнеспрактикам КСВ та їх результативності й імплементації передового досвіду в Україні. Під час
проходження тренінгу активно проводилися дискусії та надавалися цікаві кейси. Слухачі жваво
проявляли свою активність та обмінювалися своїм досвідом. Важливим є і те, що між ними вста-
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новилися дружні професійні зв’язки. Відбувався обмін досвідом між представниками з різних
сфер зайнятості та викладачами на стику багатьох наук.
На черзі видання колективного підручника «Європейські бізнес-практики КСВ: адаптація в
Україні», який буде висвітлювати як практики європейських компаній, так і практики українського бізнес-середовища з питань корпоративної соціальної відповідальності. Після проходження наступної сесії тренінгу учасники отримають європейські сертифікати про завершення цієї програми.
Поширення такого досвіду в перспективі дасть змогу покращити не тільки обізнаність науково-викладацького складу щодо питань з корпоративної соціальної відповідальності, а й вироби-

ти певну єдину програму та вплинути на бізнес-середовище України в цілому. Аналіз європейських бізнес-практик КСВ доводить, що їх реалізація на основі принципів планування, передових стандартів у сфері управління проектами, принципів їх моніторингу та оцінки ефективності дозволяє інтегрувати корпоративну відповідальність в основну діяльність компаній.
Практики, направлені на вирішення екологічних, економічних та соціальних питань серед передових компаній, отримали визнання не тільки як спонсорство та благодійництво, але й як діяльність, що створює цінність. Та їх впровадження в більшості компаній – це справа майбутнього.
Л. П. Петрашко, координатор проекту
«Європейські бізнес-практики КСВ»
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I НСТИТУТ Б I ЗНЕС-ОСВ I ТИ –
20 РОК I В Л I ДЕРСТВА
Своє 20-річчя Інститут бізнес-освіти, який
був заснований у 1994 році як Центр
магістерської підготовки, відзнаменував
урочистим заходом із врученням дипломів
магістрів своїм випускникам. Ця святкова
подія відбулась першого листопада в Центрі
культури і мистецтв КНЕУ. Понад 300
випускників
КНЕУ
поповнили
лави
вітчизняної бізнес-еліти.
Урочисте зібрання відкрив директор Інституту бізнесосвіти професор А. М. Поручник, який від імені керівництва університету, особисто ректора – академіка
А. Ф. Павленка, дирекції ІБО та професорсько-викладацького складу привітав випускників з успішним
завершенням навчання та отриманням дипломів магістрів Київського національного економічного університету, а співробітників та викладацький корпус із знаменною датою – 20-річчям Інституту бізнес-освіти. За
двадцять років своєї плідної роботи Інститут бізнесосвіти випустив понад 11 000 висококваліфікованих
фахівців, які успішно працюють в органах державної
служби, у сфері бізнесу, фінансів і юриспруденції.
У 2014 році до цієї когорти приєдналося ще понад 300
нових випускників. Звертаючись до них з привітаннями, професор А. М. Поручник зазначив: «Сьогодні ви
набули нової якості – стали дипломованими фахівцями
у сфері економіки, менеджменту та права. Ми виконали
свою місію – навчили вас інноваційному мисленню,
новаторським підходам до розв’язання управлінських,
соціальних та економічних проблем. Отримавши високоякісну, сучасну економічну та юридичну освіту, ви
стали найосвіченішою частиною вітчизняного бізнескорпусу, тому зобов’язані втілити отримані в університеті знання в практику. Диплом магістра – це диплом
найвищого рангу і престижності у всьому світі, це диплом великих шансів і можливостей. Але це лише символ
знань, які потрібно стверджувати своїми щоденними
звитягами в труді.
Сьогодні перед нашою країною стоять серйозні
виклики та важливі задачі, які стосуються сфери політики, економіки, фінансів, соціальної відповідальності
бізнесу і кожного громадянина особисто. Активно
включайтесь у всі суспільні процеси країни! Ваш інтелектуально-професійний ресурс дозволяє успішно реалізувати себе в будь-якій із цих сфер. Тож набуті вами в
магістратурі професійні компетенції мають і повинні
бути затребувані суспільством, а вами – ефективно реалізовані. Будьте патріотами своєї країни, непохитно
захищайте національну ідею та національні інтереси!»
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Зі словами привітання та настановами на майбутнє до
випускників звернулися: керівник магістерської програми «Бізнес-адміністрування» професор Є. Г. Панченко, керівник магістерської програми «Менеджмент
підприємницької діяльності» професор Г. О. Швиданенко, заступник завідувача кафедри правового регулювання економіки доцент Н. А. Фукс.
Від імені випускників зі словами подяки виступили
Ігор Березуцький – випускник програми “Менеджмент
підприємницької діяльності” та Олена Маковська –
випускниця програми “Фінансовий менеджмент”.
Вони відзначили, що завдячують досягнутими успіхами
висококваліфікованому професорсько-викладацькому
складу і високопродуктивній команді співробітників
Інституту бізнес-освіти – всім тим, хто протягом всіх
років навчання створювали комфортні умови для якісного навчання та надавали можливість отримати освіту
європейського зразка. Випускники зазначили, що
навчання в Інституті бізнес-освіти за своїми інноваційними підходами, методиками та технологіями кардинально відрізнялося від їхньої попередньої освіти. Вони
були приємно вражені високоякісним рівнем викладання навчальних дисциплін із включенням практичної
компоненти в навчальний процес. Революційною інновацією випускники вважають запровадження контактних занять, тому що це робить навчальний процес
гнучким з огляду на місце та час його проведення, вибір
матеріалу і доступність до нього, та дозволяє врахувати
індивідуальні запити та інтереси студентів. Отримавши
таку якісну освіту, випускники запевнили, що обов’язково будуть втілювати здобуті знання та навички у свою
практичну діяльність.
Ми щиро вітаємо наших випускників і бажаємо
успішно втілити отримані в університеті знання в своїй
професійній діяльності!
Дякуємо випускникам за теплі слова й високу оцінку
нашої праці.
Яскравим підтвердженням високої якості освіти, яка
здобувається в стінах Інституту бізнес-освіти, є висока
нагорода «3 PALMES excellent business school», яку вже
котрий рік поспіль отримує КНЕУ саме за досягнення в
бізнес-освіті. Ще одна така нагорода за Міжнародним
рейтингом університетів та бізнес-шкіл EDUNIVERSAL
була присуджена КНЕУ у 2014 році.
Ми щиро вітаємо викладачів і співробітників, а також
випускників з 20-річчям Інституту бізнес-освіти і
бажаємо плідної праці, успіхів та натхнення!
Ірина Кулага,
заступник директора ІБО, доцент
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ЧАС БУТИ НЕБАЙДУЖИМИ

Нещодавно відбулася поїздка студентів,
викладачів та працівників нашого
університету під гаслом «ЧАС БУТИ
НЕБАЙДУЖИМИ» до переселенців із зони
АТО, які тимчасово перебувають в
санаторії
Тетерів,
Житомирська
область, місто Коростишів, в якому
проживає більше 400 осіб, серед них 140
дітей.
Ініціатором та організатором поїздки виступила куратор 4-ї
групи 1-го курсу обліково-економічного факультету Т. В. Ларікова (доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу), яка заручилась допомогою сту-
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дентів обліково-економічного факультету, студентів з інших
факультетів, підтримкою викладачів своєї кафедри та з інших
кафедр, підтримкою декана обліково-економічного факультету В. І. Єфіменка, підтримкою голови профкому О. А. Чабанюк
та голови комісії з соціально-правового захисту університету
Анастасії Бабич.
Таким чином, було розпочато збір необхідних речей, а саме:
теплого дитячого одягу, іграшок, засобів гігієни, ліків, фруктів,
цукерок та солодощів. І вже за тиждень кабінети профкому
були заповнені речами, які приносили всі охочі допомогти,
зокрема, студенти, викладачі, працівники нашого університету
та багато інших.
За проханням профкому від університету був виділений
автобус, яким доставили зібрану допомогу. Всією дружною
командою було вирішено не просто віддати зібрані речі переселенцям, але й влаштувати свято для дітей. Тому весело й активно, під веселі дитячі пісні, студенти разом із дітками малювали
на асфальті, гралися повітряними кульками, водили хороводи,

співали і танцювали. За активну участь вся присутня дітвора
отримала фруктово-солодкі подарунки, які були підготовлені
заздалегідь.
Зрозуміти, що поїздка була недаремною, допомогли радісні
посмішки дітей та розмови з мамами, які були дуже вдячні за
проведене свято. Насамкінець, представники санаторію подякували всьому колективу за допомогу і увагу до них, запрошували студентів якомога частіше приїздити і проводити з дітками час, навіть без подарунків.
Повернулись всі учасники акції з двоякими почуттями, з
одного боку – наповнені позитивними емоціями від спілкування з дітьми, а з іншого боку – переживаннями та тривогою
за тих, хто змушений переживати такі складні часи. Студенти,
викладачі та працівники нашого університету планують і в
подальшому проводити благодійні заходи, бо всі точно зрозуміли, що саме зараз ЧАС БУТИ НЕБАЙДУЖИМИ!
Тетяна Ларікова
Надія Пенькова
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Справи профспілкові

Знайомство першокурсників з
ПРОФКОМОМ
уся необхідна інформація, контакти профкому, а також
розклад сесії, ліквідації академічної заборгованості та канікул.
Наші профгрупорги проявили себе не тільки як лідери,
але і як творчі особистості, які в конкурсі на кращий девіз
про профком здивували нас усіх своїм креативом, а саме
такими перлами: «Профком – наш дом родной»,
«Об’єднані у різноманітті», «Профком – це не просто робота, профком – це наше життя», «Будь-де і будь-коли профком рятує від біди», «Цінуй час, який ти проживаєш у сім’ї.
Профком з тобою!». І перше місце в цьому невеличкому
конкурсі зайняла профорг Валерія Песляк (1 курс, 4 група
ФУПтаМ), друге місце – Чан Ань Хуань (1 курс, 9 група
ФМЕіМ) і третє місце – Буніч Ксенія (1 курс, 3 група ЮФ).
Усі переможці були нагороджені подарунками від профкому. Ще раз вітаємо студентів – профспілкових активістів!
Ця зустріч була корисною для профоргів, адже вони
отримали настанови на майбутню роботу, пояснення всіх їх
прав та обов’язків, поради від старших наставників і просто
масу позитивних емоцій. Тож бажаємо вам, наше нове
молоде покоління, плідної праці, успіхів у ваших починаннях, щоб вашу роботу цінили та поважали і ви отримували
від неї тільки задоволення!

Наприкінці вересня ми приймали, так би мовити,
«неформальних» лідерів в нашу профспілкову
родину, а саме – проводили зустріч з
профгрупоргами першого курсу. Профгрупорги є
невід’ємною ланкою профспілки. Вони є носіями
найважливішої,
найсвіжішої
інформації.
І
обізнаність усієї групи, своєчасне отримання усіх
свіжих новин про можливості і права профспілчан
залежить значною мірою від їх роботи.
Тому в цей день ми провели ознайомчу роботу для наших
нових активістів, для того, аби якнайбільше розкрити їх
лідерські якості. Таких людей, як профорг, одразу помітно.
Вони вирізняються своєю активною позицією, бажанням
допомагати іншим, бути корисним суспільству, небажанням плисти за течією. І ця робота буде для них гарною школою, яка знадобиться у подальшому житті.
Усі профорги мали змогу поспілкуватися з заступником
проректора з виховної роботи І. А. Балягіною, головою
профкому студентів та аспірантів Ольгою Чабанюк, заступниками та головами профбюро факультетів. Вони отримали
методичні матеріали, такі як «Щоденник профгрупорга», в
якому є уся необхідна інформація і про університет, і про
профком, і про факультети. Також були роздані календарики для всіх студентів кожної групи, в яких також міститься

Юлія Іванюха, студентка 3-го курсу ФІСіТ

Таланти твої, КНЕУ

С ТА Р Т У В А В Ф Е С Т И В А Л Ь Т В О Р Ч О С Т І
ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ «ЛЮБІТЬ
У К РА Ї Н У – О С І Н Н Я К А З К А ! »
На початку жовтня вiдбулося урочисте відкриття
щорічного
фестивалю
творчості
серед
першокурсників ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
“Любіть Україну – Осіння казка”, в якому брали
участь студенти усiх дев’яти факультетiв.
Традиційно в цей осінній день старші курси на
сцені ЦКМ демонструють свої таланти, надаючи
приклад першокурсникам, для яких ще багато
речей в студентському профспілковому житті є
новими.
Цього року відкриття фестивалю було присвячене українській тематиці, адже й казки, які протягом місяця будуть втілювати та інтерпретувати по-своєму в своїх виступах усі дев’ять
факультетів, обрали українські. Варто зазначити, що такі фестивалі, як «Осіння Казка», дійсно зближають студентiв. Увесь
факультет стає однiєю великою дружньою сiм’єю. Креативні
активісти старших курсів докладають безліч зусиль для того,
щоб виступи їх послідовників-першокурсників були динамічними, яскравими та цікавими. В свою чергу першокурсники
уважно й натхненно виконують вказівки своїх наставників, але
й не втрачають нагоду пропонувати нові, цікаві ідеї.
Фестиваль проводиться за підтримки профкому КНЕУ і за
допомоги директора ЦКМ та художнього керівника, всіх керівників студій ЦКМ і активно працюючої комісії з питань куль-
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тури, які кожну хвилину готові прийти на допомогу студентам
в їх творчих пошуках. Не можна не погодитись, що проведення
таких заходів, як фестиваль «Осіння казка», – це чудова ідея,
адже вони зближають, дають змогу знайти нових друзiв, пiдтримку, показати себе, проявити свій талант, навiть у певнiй
мiрi самореалiзуватися.
Уже котрий рік поспіль традиційно на сцені ЦКМ ми спостерігаємо бурхливий вир емоцій, таланту, радості і можна з
упевненістю сказати, що в КНЕУ є місце творчості, адже ми не

лише знаємося в точних науках, а й маємо хист до проведення
заходів, фестивалів та різноманітних конкурсів. МИ – велика
родина профкому КНЕУ! І ми вміємо прийняти "першачків" у
нашу велику теплу дружню родину! Це неймовірні відчуття і
кожному, хто причалює до КНЕУ, варто в цьому переконатися!
Юлія Ямкова, студентка 4-го курсу ФМЕіМ,
голова комісії з питань культури
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Таланти твої, КНЕУ

Об’єднані в різноманітті
Не встигли ми й оглянутися, як уже промайнули
два місяці осені. Ще зовсім недавно наші
першокурсники були гостями на посвяті, ще зовсім
недавно наші cтуденти Родіон Суботовський,
студент 1-го курсу ФМЕіМ та Тетяна Пушкар,
студентка 1-го курсу ОЕФ, отримували
студентський квиток з рук ректора, а вже сьогодні
вони
справжні
студенти,
які
пройшли
випробування такими конкурсами, як «Алло, ми
шукаємо таланти», «Точка опору» та інші. І не
дивлячись на те, що час пролетів так швидко, за
цей період відбулося стільки всього, що важко і
перелічити!

Дуже приємно, що наші першокурсники з перших же днів
зайняли таку активну позицію і одразу ж ринулись в культурне
життя нашого університету. І першим творчим проектом для
них став «Дебют першокурсника». І хоча на усіх факультетах
цей конкурс проходив по-різному, ефект же був однаковий: усі
вони отримали масу позитивних емоцій, спогадів, безцінний
досвід роботи в колективі і, що є найголовнішим, «дебют»
подарував їм справжніх друзів, як з числа одногрупників, так і
з числа старших студентів, які допомагали їм на кожному
кроці. І оскільки їх студентське життя стартувало так яскраво,
хочеться вірити, що далі буде тільки краще, тільки яскравіше.
А тепер давайте поринемо у спогади, і відтворимо у пам’яті
найяскравіші моменти з тих заходів, які проводилися останнім
часом. І розпочнемо з «Патріотичної сушки КНЕУ 2014», яка
проводилась 24 вересня профбюро ФУПтаМ, за ініціативою
талановитішої дівчини та геніального фотографа Ірини
Тітенко.
Без сумнівів можемо сказати, що захід пройшов краще і гучніше, ніж на це розраховували самі організатори. Фотосушки
таких масштабів КНЕУ ще не знав! У студентів була можливість виставити свої роботи на загальний огляд та дійсно показати свій талант у фотомайстерності. Особливу увагу було приділено окремій тематиці нашої сушки – патріотичній фотографії. Ми і не могли здогадатися, що серед наших студентів стільки талановитих людей!
Ті, хто не брав участі в конкурсі, міг прийти і підтримати
вподобану роботу та просто отримати купу яскравих емоцій, а
ще забрати фото, яке сподобалося! Не обійшли стороною цей
захід і викладачі, які були приємно здивовані тим, що ми, економісти, настільки різнобічно розвинені особистості. Ми
навіть уявити не могли, що сотні фотокарток розійдуться за
лічені хвилини!
Організовано все було за ініціативи профбюро ФУПтаМ та
активної підтримки профкому студентів та аспірантів КНЕУ, а
також спонсорів: Фотолабораторія "Цифровик", Ремінці для
фотоапаратів Parashoot, Кalinka-Malinka Workshop – обручі й
прикраси, TIAфото.
А переможцями стали: у номінації "Фото Патріота" – Ганна
Прищепа, у номінації «Вибір КНЕУ» – Оля Чура, Влад
Манжос, Анастасія Григоренко, у номінації «Вибір ТІАфото» –
Катя Кравчук, та у номінації «Вибір Фотолабораторія
"Цифровик"» – Анастасія Вовк і Вікторія Лебедева.
Сподіваємося, що це не остання сушка КНЕУ, тож фотографуйте, вдосконалюйте свої вміння і приходьте до нас наступного разу!
А тим часом, не менш яскравими подіями для студентів, а
головним чином для першокурсників, стали конкурси творчості для першокурсників. Першого жовтня відбулась посвята
першокурсників ФУПтаМ в студенти! Кожна група підготувала виступ, в якому продемонструвала свою дружність, творчість і талановитість! Групи не змагалися між собою, а просто
створювали одна для одної атмосферу справжньої студентської
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вечірки, де кожен міг відчути себе справжнісіньким студентом,
навіть до першої сесії.
Профком студентів та аспірантів КНЕУ порадував та відзначив кожну групу солодкими подарунками! А після так званих
дебютів відбулась вечірка, яка, за словами студентів, запам’ятається їм надовго!
На початку жовтня відбувся дебют першокурсників факультету МЕіМ «Алло, ми шукаємо таланти!», де були представлені
13 непереможних, могутніх та подекуди гумористичних супергероїв. Ми побачили всі старання і першокурсників, і їх кураторів з числа активістів (або по-новому «менторів»), і, звісно,
представників профбюро факультету. Всі чимало постаралися!
Репетиції були виснажливими, важкими, але ж воно було того
варте! Виступи всі дійсно були сильними і вартими перемоги! І
ті, хто наважився взяти участь, отримали новий багаж знань,
вражень, практики, комунікації, який і справді є неоціненним
не лише у подальшому університетському житті, а й у дорослому майбутньому. Переможці цього конкурсу були також відзначені солодкими призами від профкому!
Також у жовтні профбюро обліково-економічного факультету провело щорічний фестиваль першокурсників «Точка
опору». Цей захід відбувався в приміщенні «City Pub». Зміст
фестивалю полягає у тому, що кожна група першого курсу
повинна зробити невелику постановку за сюжетом одного із
запропонованих фільмів, в чому їм допомагають старшокурсники.
Із завданням студенти впорались просто чудово і подарували
глядачам справжнє свято кінематографу. Тому для журі, до
якого увійшли всі куратори груп, було дуже нелегко обрати

дев’ять різних точок, на кожній з яких вони мали виконати
певне завдання для того, щоб рухатися далі. Задачі були
непростими і вимагали неабияких фізичних та розумових можливостей. Крім того, завдяки умовам на одній з зупинок було
зібрано 150 гривень в підтримку військових в зоні АТО.
Турнірна таблиця набула такого вигляду:
1 місце – факультет міжнародної економіки і менеджменту;
2 місце – юридичний факультет;
3 місце – фінансово-економічний факультет.
Гідні результати показали також представники факультетів
управління персоналом та маркетингу та економіки агропромислового комплексу. Усіх учасників привітала голова

Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» О. А. Чабанюк, а також їх було нагороджено цінними призами від Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана».
П’ятого жовтня відбувся перший турнір КНЕУ з пейнтболу!
Ініціатором та головним організатором якого стала компанія
POINT GROUP під керівництвом Владислава Власенка, активіста профбюро ФУПтаМ. В турнірі брало участь 16 команд,
всього 80 хоробрих хлопців і дівчат. До нас навіть завітали гості
з інших університетів, тож ми були дуже раді приймати у себе
команду з КНЛУ та НМУ! Турнір відбувся на території пейнтбольного клубу GANZ, якому ми дуже вдячні за те, що нас так
тепло прийняли. Інструктори цього клубу навчили нас пра-

переможця серед виступаючих, і все ж за підсумком балів з
невеликим відривом кубок здобула група номер 4 з інтерпретованою постановкою за сюжетом фільмів про Шерлока Холмса
і доктора Ватсона. В якості подарунків кожна група отримала
торт, а переможці також крім перехідного кубка – сертифікат
від профкому студентів та аспірантів на 300 гривень.
Але найголовнішим є те, що була досягнута мета, з якою
проводиться цей захід – всі студенти дуже здружились і першокурсники офіційно приєднались до великої родини під назвою
«ОЕФ»!
Кілька днів потому на кредитному факультеті також відбувся
конкурс талантів першокурсників. Кожна група мала змогу
представити країну, яка їм випала на жеребкуванні, показати її
культуру, історію, традиції. З цим завданням наші студенти
впоралися на «5», порадувавши всіх присутніх достойними
виступами, яскравими костюмами та декораціями. Переможці
конкурсу були нагороджені сертифікатом від профкому.
На інших факультетах також проходили знайомства з першокурсниками, можливо не так феєрично, але повірте, не
менш душевно та по-сімейному.
Фінальною точкою для «Дебютів» та одночасно, точкою відліку для «Казки» стала посвята першокурсників у студенти
КНЕУ, яка була організована профкомом. Захід проводився у
вигляді вечірки, яка супроводжувалась концертом від активістів – старших товаришів, а також конкурсами, за перемогу у
яких першокурсники були нагороджені призами від профкому
студентів та аспірантів. Наші старші активісти приклали максимум зусиль для того, щоб показати, якою дружньою є наша
університетська сім’я, щоб першокурсники знали, що тепер
вони є членами великої студентської родини.
Не пасемо задніх ми й у спорті! 16 жовтня уже вкотре проходив загальноуніверситетський квест, в якому студенти КНЕУ
могли сповна відчути дух молодості і проявити свою жагу до
перемоги!
Цього разу у змаганні взяли учать команди п’ятьох різних
факультетів університету. Їм було запропоновано подолати

вильної поведінки під час змагань, коротко кажучи, без них в
нас нічого не склалося б! Хлопці приходили випустити пару,
перевірити свої тактичні та стратегічні навики та просто провести час з друзями. Дівчата ж приміряли камуфляж і сперечалися, кому він більше личить, але грали відчайдушніше за
хлопців! Всі отримали масу емоцій, стомилися, пофарбували
один одного з голови до ніг, але були дуже щасливі!
Перемогу одержала команда ОЕФ «Хобіти», програла їм в
останньому бою та одержали друге місце команда «Vine Vidi
Vici» і третє місце посіла команда «Brotherhood». Ми сподіваємося, що це не останній турнір і чекаємо на вас в наступному
сезоні!
Як бачимо, студентське життя йде наповну і наші студенти
не мають часу на сумні думки. Ми стараємось для вас!
Юлія Іванюха, студентка 3-го курсу ФІСіТ

7

№ 18—19 (1429—1430)
Ювілеї
Івану Йосиповичу
Малому – 65!
Шановний Іване Йосиповичу!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди Вашого ювілею!
Ваш дослідницький запал та
науковий ентузіазм спрямували
Вас на стежку вченого. Ця
праця – мистецтво, яке є символом духовної свободи та розвитку особистості. Ваша професійна енергія, беззаперечно,
підкорила вершини економічної науки і стала рушієм
не лише Вашого особистого розвитку, але і кафедри,
якою Ви опікуєтесь. Завдяки Вашому організаторському таланту, самовідданій праці та патріотизму
з’явились ґрунтовні науково-методологічні та практичні напрацювання в галузі державного управління
соціально-економічним розвитком України. Сьогодні
Ваші розум і знання формують умови для розвитку
дослідницької діяльності, сучасних наукових шкіл та
навчальних програм, сприяючи піднесенню університету та нації.
Від усього серця зичимо Вам, шановний Іване
Йосиповичу, міцного здоров’я, життєвої наснаги та
невтомної енергії до нових звершень.
Нехай благодатні зерна Вашого таланту вченого,
педагога, керівника та організатора зростуть на
ниві української економічної науки та освіти щедрим
врожаєм нових творчих досягнень, які наближатимуть світле майбутнє нашої України.
Вічної молодості Вашій душі, доброти серцю та
здійснення всіх Ваших сподівань!
З глибокою повагою,
колектив кафедри макроекономіки
та державного управління

Зі святом!
Поздоровляємо з ювілеєм
інспектора по забезпеченню
навчального процесу кафедри
обліку підприємницької діяльності Олену Миколаївну Сікан
та бажаємо їй міцного здоров’я, довгих років життя,
достатку і благополуччя,
успіхів у роботі.

Ваш ювілей – це прекрасна пора,
Ще можна – багато творити добра.
І далі життя нехай повниться світлом,
Цілющі джерела здоров’я дають.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу і радість він вам дає.
Колектив кафедри обліку
підприємницької діяльності

Сердечно вітаємо із прекрасним ювілеєм красиву жінку, чудову маму, розумного керівника, толерантну й
чуйну людину – Тетяну Вікторівну Гуть!
Більше половини життя присвятила вона роботі в нашому університеті, пройшовши славний
шлях від лаборанта кафедри економіки підприємств до начальника навчально-методичного відділу.
Завдяки глибокому знанню справи, відданості професії, організаторському таланту та високій працездатності Тетяна Вікторівна швидко завоювала високий авторитет і визнання у колег. Багатий
досвід, широкий кругозір та властиве цій жінці прагнення реалізувати принципи добра викликають
захоплення і повагу. Всі, хто працює з нею, відзначають її дивовижну здатність розуміти людей та
відчувати їхні потреби і проблеми. Послідовна, наполеглива праця і всебічна підтримка Тетяни
Вікторівни сприяють створенню позитивного клімату в трудовому колективі, через що її підлеглим
повсякчас хочеться творити і проявляти ініціативу.
Шановна Тетяно Вікторівно!
Нехай Ваші будні будуть освітлені щирістю, любов’ю та увагою оточуючих. Духовних Вам злетів та благополуччя! Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного щастя та добробуту!
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів надії.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води.

З любов’ю, колектив навчально-методичного відділу

Шановну Галину Олександрівну
Ковальчук, доцента кафедри педагогіки та психології, вітаємо з ювілеєм!
Галина Олександрівна Ковальчук працює в нашому університеті з 1995 року.
Випускниця Київського державного
педагогічного інституту ім. О. М. Горького протягом 1986-1995 рр. працювала за направленням у середніх школах
Вишгородського району Київської
області вчителем, заступником директора з навчально-методичної роботи.
У 1993 р. стала лауреатом обласного
конкурсу «Вчитель року». У 1992-1993 р. почала виконувати
експериментальну роботу з проблеми організації економічної
освіти у вищій школі. Роки плідної праці нашої колеги на педагогічній ниві були відзначені Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України та присвоєнням звання
«Відмінник освіти України».
Знання, вміння та великий досвід педагога, практичного
психолога та фінансиста стали у нагоді при співпраці нашої
колеги з Фондом «Відродження» та науково-методичною комісією з економічної освіти Міністерства освіти і науки
України (Державні стандарти для загальної освіти).
У 1999 році вона успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування професійних педагогічних умов у
студентів – майбутніх викладачів економіки». Закінчує роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук.
Галина Олександрівна сумлінно, натхненно та майстерно
працює на кафедрі педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Інноваційні методики викладання, які вона використовує під
час роботи, роблять заняття цікавими, креативними та
такими, що запам’ятовуються на довгий час. Знання, вміння
та навички, які студенти набувають на лекціях та практичних заняттях з двох дисциплін: «Методика викладання економіки» та «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», які викладає Галина Олександрівна, мотивуть їх в

майбутньому приєднатися до спільноти викладачів економіки.
Коло наукових інтересів: формування і розвиток професійної
компетентності майбутніх економістів у навчальному процесі та практичній діяльності; управління знаннями у професійній економічній діяльності; організація корпоративного
навчання та розвиток людських ресурсів на підприємстві.
Для слухачів тренінг-курсів «Психолого-педагогічні аспекти
реалізації сучасних методів навчання у вищій школі»,
«Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів», «Впровадження тренінгових технологій у навчальний
процес КНЕУ» нашій колезі вдалося стати не тільки компетентним викладачем і порадником, але й взірцем цілеспрямованості, працелюбства й організованості.
Галина Олександрівна є автором багатьох посібників,
наукових та науково-методичних праць, автором та співавтором навчальних програм для загальноосвітніх закладів та
для вищих навчальних закладів.
Окрім наукової та науково-педагогічної роботи Галина
Олександрівна велику увагу приділяє і вихованню молодого
покоління. Разом зі студентами виконує просвітницьку роботу щодо поширення економічних знань у різних соціальних групах, здійснює благодійну діяльність для дітей із соціально
неспроможних сімей.
Висловлюючи щиру вдячність за самовіддану та подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання,
педагогічну майстерність, зичимо Вам, шановна Галино
Олександрівно, творчої наснаги і незгасної енергії, радості та
гарного настрою, щастя і везіння у всіх починаннях.
Тож будьте завжди на хвилі життя,
Ланцюжком хай натхнення в’ється!
І безхмарним буде майбуття,
Оптимізм хай струмочком ллється!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа!
З повагою, колектив кафедри
педагогіки та психології
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