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Щоб пам’ятали

Служі н ня  У н і в е р с ит ет у  д о вжи н ою  
в  життя

Анатолій Федорович Павленко –  людина-легенда,
людина-епоха. Це Великий Ректор, Велика Людина,
Великий Громадянин. Він у всьому був великим.
Слово «був» – дуже болюче, дуже гірке, бо за ним ще
болючіше – «пішов». Пішов за межу. За оту незнану,
за оту невідому нікому межу, з-поза якої не поверта-
ються...

…Яким збереже Анатолія Федоровича наша
Пам’ять? У кожного – свій Павленко. Глибокий ана-
літик, блискучий стратег і тактик. Будівничий – у
найширшому розумінні цього слова. Мудрий керів-
ник. Сильна людина. Твердий у своїх переконаннях.
Сміливий у своїх намірах…

Мабуть, все це й стало запорукою перетворення
Київського інституту народного господарства 
ім. Дем’яна Коротченка на Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана, зна-
ний і шанований не лише в Україні, а й поза її межами.

Майже 30 років колишній випускник КІНГу очо-
лював рідний йому заклад. Мрійник, романтик і вод-
ночас реаліст, що вміє втілювати в життя мрії, –
таким теж збереже Пам’ять Ректора Павленка.

Він сам точно назвав період своєї подвижницької
роботи у далекі  70-80 роки ХХ століття. Міг захопле-
но й безкінечно розповідати про цей період у долі
закладу, у його власній долі.

Він все встигав, він скрізь встигав. Говорив небага-

то, повільно, виразно, але кожне його слово мало
особливу вагу, особливу значимість і для всього
колективу, і для кожного студента та викладача.

Надзвичайно вимогливий, Ректор вимагав у кож-
ного члена колективу, у студентів найвищої міри від-
повідальності. 

…Думка Павленка мала високе поцінування у колег
з вузів Києва та України, вважалася надзвичайно
вагомою в Міністерстві освіти, цінувалася в органах
влади.

Безумовний авторитет Ректора  не зменшувався ні
на йоту упродовж усіх майже 50-ти років його роботи
в КНЕУ.

Усе своє Велике Життя  Анатолій Федорович був
Справжнім Українцем, сам любив рідну землю і вчив
цьому колектив.

…Любив свій Рід, свою Родину, доньку, онуків.
Пишався Родом своїм, збирав по краплині Історію
Роду, яку звеличив сам своїм гідним поваги життям…

Спасибі Вам, Анатолію Федоровичу, що в долі
КНЕУ є вписані Вами золоті сторінки історії. Вписані
красиво, велично, гідно. Вписані навіки.

Спіть спокійно, Вчителю вчителів. Вам немає і не
буде кінця. Ви вічні, Вчителю, у вдячній Пам’яті
учнів, колег.

Прощайте, Вчителю… Пробачте, Вчителю…
Пухом земля Вам!

Як могли ви, учителю, вмерти, коли
Мені й так до нестями прикро?

Я ж вам вірив, як Богу.
Мені ви були

За Отця, і Духа, і... приклад.
Б. Олійник
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«ПЕРСПЕКТИВА»

ЗЗИИММООВВИИЙЙ  ЯЯРРММААРРООКК  ВВААККААННССIIЙЙ
Команда Центру сприяння зайнятості «Перспектива» постійно

знаходиться в пошуках способів поєднання інтересів студентів, що
шукають перше робоче місце, та роботодавців, що прагнуть підібра-
ти молодих та амбіційних працівників в свою команду. В результаті,
на численні запити роботодавців, в нашому університеті 7 грудня
було вперше проведено «Зимовий ярмарок вакансій» у вигляді квес-
ту з призами для найактивніших.

Студентам було запропоновано зібрати фразу «Зимовий ярмарок
вакансій» з окремих букв, які мали всі компанії-учасники в довільно-
му порядку. За зібрану фразу кожний студент отримав заохочуваль-
ний приз, а серед усіх учасників квесту було проведено розіграш
головного призу – футболки з логотипом університету та сертифіка-
тів на позаконкурсну участь в інтенсиві від компанії PwC «Аудит
страхових компаній».

Трьох переможців було визначено 9 грудня та анонсовано в соці-
альних мережах в групах Центру сприяння зайнятості
«Перспектива». Переможці матимуть унікальну можливість під час
курсу «Аудит страхових компаній» познайомитися з представниками
відділу аудиту, які готові поділитися з ними практичними кейсами та
своїм безцінним досвідом, зрозуміти особливості професії на при-
кладах аудиту компаній страхової галузі. Програма складатиметься із
трьох лекцій, під час яких будуть розглянуті специфіка даного бізне-
су та проведення аудиторської перевірки. Бажаємо нашим перемож-
цям успішного проходження курсу та нових перемог!

Ярмарки вакансій в університеті – це завжди унікальні можливос-
ті для нових знайомств і професійного старту.

Так, на «Зимовому ярмарку вакансій» було представлено понад 30
організацій, які пропонували актуальні вакансії та програми стажу-
вань для студентської молоді. Приємно відмітити, що серед компа-
ній-учасників були представлені як нові, так і ті компанії, з якими
триває багаторічна співпраця.

Слід наголосити, що кожен, хто завітав на ярмарок, має провести
особистий аналіз організацій, вакансій, програм стажувань, зарплат-
них пропозицій з метою формування професійних компетенцій,
яких потребує сучасний ринок праці. Це стане конкурентною пере-
вагою під час пошуку бажаної роботи.

Хочеш кращого – удосконалюйся!
Хочеш кращого – будь кращим!

Оксана Чуб ,заступник директора
Центру сприяння зайнятості «Перспектива»

Факультет економіки АПК має добру традицію: що п’ять
років його випускники святкують ювілей закінчення універси-
тету. Наприклад, випускники 1958 року (серед них професори 
В. Нелеп, Б. Панасюк, М. Хорунжий, доценти Н. Іващенко, 
В. Іванова, Л. Соколова) вже відсвяткували 55-річчя закінчення
інституту.

Цьогоріч в останню суботу травня і першу суботу червня зіб-
рались 30-,  35-, 40- і 45-річні ювіляри. Сценарій зустрічі тради-
ційний. Об одинадцятій годині біля входу до головного корпусу
було чути радісні вигуки, здивування: порівнювали «оригінали»
з фото у випускному альбомі. Оплесками зустріли запрошених
викладачів, цього разу їх було шестеро: професори В. Г. Андрій-
чук, М. М. Коцупатрий, В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий і доцен-
ти Н. Т. Іващенко, Л. М. Трохименко. Потім відбулися екскур-
сія до чудового  музею історії КНЕУ, цікаві бесіди в аудиторіях,
святковий обід, що плавно перейшов у вечерю.

Ми з професором В. Андрійчуком пішли до «40-річних», тому
далі детальніше про них. 40 років тому одержало дипломи 98
випускників (дві групи економістів і дві групи бухгалтерів). На
зустріч приїхало 53 особи. На жаль, за ці роки 14 чоловік відійш-
ли в інший світ. Їх світлу пам’ять, як і померлих викладачів,
пом’янули хвилиною мовчання.

Після переклички першим  виступив декан М. М. Коцупат-
рий, розказав про новини університету, факультету і кафедр,
відповів на численні запитання. А потім виступали викладачі і
колишні студенти.

Узагальнюючи, можна сказати, що розмови йшли довкола
трьох іпостасей, у яких перебували і ювіляри, і викладачі. По-
перше, всі ми випускники двох рідних кафедр, по-друге, ми еко-

номісти-аграрники і, нарешті, пенсіонери. Говорячи, наприк-
лад, про кафедру економіки агропромислових формувань, у всі
часи вона була й залишається однією з найкращих як у колиш-
ньому  Радянському Союзі, так і в Україні. Так, у 80-ті роки вона
була визнана Міністерством вищої освіти СРСР провідною
серед подібних кафедр 14 інститутів народного господарства (в
Алма-Аті, Душанбе, Ташкенті, Саратові, Куйбишеві, Мінську та
інших), а її завідувач професор В. М. Нелеп був  призначений
керівником всесоюзної секції. В ті роки було проведено велику
роботу з удосконалення навчальних планів, програм дисциплін,
з підготовки навчально-методичних посібників, обміну передо-
вим досвідом. 

Кафедри  факультету першими в університеті перейшли на
викладання українською мовою. Слід відмітити особливо знач-
ну роботу викладачів кафедри щодо підготовки підручників і
навчальних посібників українською мовою.

Необхідно підкреслити, що контакти кафедри з нашими
випускниками всі ці 40 років не переривались. З одного боку,
кафедра використовувала аграрні підприємства, де працюють
випускники, як бази технологічної, економічної і переддиплом-
ної практики. Нерідко колишні випускники виступають перед
студентами в аудиторії. А з іншого боку, – випускники консуль-
туються у викладачів кафедр із злободенних питань економічної
роботи. 

Щодо другої іпостасі – професії економіста-аграрника, то і
випускники, і викладачі були одностайні. Всі задоволені, що
обрали цей фах, який завжди був необхідним. Разом з тим, жал-
кували, що їхнім поколінням не вдалося обрати найефективні-
ший шлях розвитку українського села, селянства, агропромис-

лового комплексу України –  кооперативно-фермерський шлях
розвитку, яким успішно ось уже 150 років  ідуть країни Західної
Європи і Північної Америки. Україна ж обрала латиноамери-
канський шлях розвитку величезних поміщицьких латифундій,
аграрних та  агропромислових холдингів, який призвів до зни-
щення низки галузей, ліквідації мільйонів робочих місць. На
селі нині ми спостерігаємо безробіття, зубожіння селян, зни-
щення соціальної інфраструктури, і, в цілому, соціальну, еколо-
гічну та економічну кризу. Вся надія на молодші покоління еко-
номістів-аграрників!

Цікавою була розмова про третю іпостась – пенсіонерів. Хоча
дівчата наполегливо попросили їх називати «молоддю старшого
віку». І, попри низький соціальний захист цієї категорії людей, в
їхніх розмовах переважали нотки радості за внуків, дітей. Із
захопленням говорили про свої сади, городи, квітники, домаш-
нє господарство. Чимало з них відкрили власний невеликий біз-
нес на селі. І червоною стрічкою проходила думка, що в цьому
віці з’являються нові можливості для творчості. Це стосується і
викладачів. Так, професор М. Хорунжий, який все життя писав
вірші, за останні роки видав 9 поетичних збірок. Професор 
В. Нелеп подарував ювілярам три свої нові книжки «для душі»:
«Історія роду», «Еволюція думок» та «Економіка і мистецтво».

Колишні студенти щиро дякували викладачам за глибокі
знання, за те, що прищепили їм любов не тільки до виробниц-
тва, а й до Прекрасного, до Мистецтва. 

Віталій Нелеп,
доктор економічних наук, професор

ССТТУУДД ЕЕННТТИИ   ІІ   ВВИИКК ЛЛААДД ААЧЧ ІІ ..   ЗЗУУССТТРРІІ ЧЧ   ЧЧЕЕРРЕЕ ЗЗ   4400   РРООКК ІІВВ
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ННООТТААТТККИИ  ППІІССЛЛЯЯ  ССВВЯЯТТАА

На це питання можна з впевненіс-
тю сказати – ні! Так, традиційно
ювілейним вважається лише кожен
п’ятдесятий рік. Проте добре відо-
мо, що кожна людина щороку свят-
кує свій день народження.
Звичайно, університет це більш
складна структура, з великою кіль-
кістю співробітників. Однак виші та
інші організації встановлюють
реперні точки хоча і не щороку, але
значно частіше за ювілейні дати. Це
потрібно для підбиття підсумків та
постановки нових завдань, що зму-
шує і працювати більше та краще, і
ставити нові завдання частіше, що є
необхідним в умовах загального
прискорення життя. І для цього най-
більш оптимальними є незначні від-
різки часу, оскільки у такому випад-

ку потрібно постійно бути в тонусі,
розуміти, що час йде стрімко і
потрібно так само швидко реагувати
на всі виклики – досягати поставле-
них завдань і швидко ставити нові.
Звичайно, у нас п’ятирічні плану-
вання були дискредитовані в радян-
ський період. Проте якщо підходити
до такого часового проміжку в пла-
нуванні, а також робити це зважено,
з розумом, то це забезпечить ста-
більний поступ і зростання. Тож
традицію відзначення заснування
КНЕУ раз на п’ять років потрібно
зберігати.

Зазначу, що й решта вітчизняних
та зарубіжних вишів віддають пере-
вагу саме такому часовому інтервалу
у відзначенні свого заснування.
Проте у випадку нашого університе-
ту вона є особливо актуальною.
Справа у тім, що КНЕУ був заснова-
ний на початку XX ст., буквально
напередодні Першої світової війни
та подальших апокаліптичних змін,
зумовлених більшовицьким перево-
ротом і встановленням радянської
влади. Остання ж прагнула записати

на свій рахунок чимало подій – чого
лишень варте приписування кому-
ністичних ідей діячам Античності
або виведення історії СРСР «від
найдавніших часів». На прикладі
нашого університету ця абсурдність
виявилась у свідомому спотворенні
його історії – часу заснування. Тож
одразу після закінчення Другої сві-
тової війни датою заснування нашо-
го університету почали розглядати
1930 р. – тобто дату ліквідації
Київського інституту народного гос-
подарства імені Є. Бош (назва, якою
у 1920 р. назвали наш університет,
що до того іменувався Київський
комерційний інститут), на базі якого
тоді заснували декілька ВНЗ. У
такий спосіб радянська влада при-
писувала собі заснування першого в
Україні ВНЗ економічного профілю
і водночас витравлювала пам’ять
про когорту визначних науковців,
що були пов’язані із ним та були
репресовані, зокрема і про заснов-
ника нашого університету 
М. В. Довнар-Запольського.
Останній не сприйняв радянської

У листопаді 2016 р. наш університет відзначив чергову річницю – 110 років від дня
свого заснування, тобто впевнено вступив у друге століття своєї історії. Звичайно,
110 років не є круглою датою, і виникає питання – чи варто її святкувати, чи не
краще робити святкові урочистості з нагоди заснування КНЕУ рідшими, аби так би
мовити «посилити відчуття свята»? І до того ж, враховуючи поточну складну
економічну ситуацію в Україні, організувати справжнє святкування – справа
непідйомна.

Програма збірника до 10-ї річниці
заснування Київського комерційного

інституту (1916 р.)

Звернення ювілейного комітету до
випускників інституту посприяти у під-

готовці ювілейних заходів (1931 р.)

111100  сс ллааввееттнниихх

рроокк іі вв   уусспп ііххуу
23 листопада  відбулась знакова подія –
Київському національному економічно-
му університету імені Вадима
Гетьмана виповнилось 110 років.
Вітання від Президента України,
Прем’єр-міністра, Міністра освіти та
науки України та інших поважних осіб
приймав науково-педагогічний персо-
нал і студентство університету. 

За професійні та наукові здобутки від Міжнародної
торгової палати, Міністерства освіти та науки України,
Фіскальної служби, Аудиторської палати України були
нагороджені орденом ректор університету, а нагрудни-
ми знаками «За наукові та освітні досягнення»,
«Відмінник освіти» та грамотами – викладачі КНЕУ.
Свято відбулося в емоційно-наповненій атмосфері
дружніх посмішок та радісних зустрічей.

Ювілей об’єднав в стінах університету випускників
різних років, які своїми життєвими успіхами підтверди-
ли високий рівень знань та компетенцій, отриманих під

час навчання в Київському національному економічно-
му університеті імені Вадима Гетьмана. 

Вітчизняна економічна та освітянська спільнота при-
вітали університет та побажали  подальших успіхів та
здобутків у підготовці висококваліфікованих і конку-
рентоспроможних на національному та міжнародному
ринку праці фахівців.

Ювілей

Історичні розвідки
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влади і натомість долучився до роз-
будови незалежної від Росії
Білоруської Народної Республіки і
потому ініціював налагодження від-
носин між нею і незалежною
Україною. Закономірно, що такого
радянська влада не могла забути і
мала покарати. Щоправда, Довнар-
Запольський помер напередодні
своєї ліквідації, але його учнів реп-
ресували одразу ж після цього, а
його науково-педагогічна спадщина
була заборонена.

Внаслідок таких підступних дій
радянської влади у 1930-х роках
заснування нашого університету

взагалі не відзнача-
лось і це поєдналось з
масовими репресія-
ми, зокрема і викла-
дачів та студентів
нашого вишу, що
мало перервати тра-
дицію та стерти
пам’ять. Натомість з
1945 р. почали пода-
вати роком заснуван-
ня Київського фінан-

сово-економічного інституту
(тодішня назва КНЕУ) 1930 рік і
саме цю дату відзначали як рік
заснування вишу. Так тривало до
часів «хрущовської відлиги», коли
внаслідок певної лібералізації режи-
му та намаганням поєднати дорево-
люційну (імперську) та радянську
традиції (яка фактично була продов-
женням попередньої імперської)
почалось часткове відновлення рані-
ше забутих історичних фактів.
Відновленню історичної справедли-
вості про час заснування нашого
вишу прислужилась і праця у ньому в
той період низки визначних науков-

ців, зокрема відомого історика 
В. О. Голобуцького, котрий був
знайомий з працями М. В. Довнар-
Запольського. Тож починаючи з
1960-х років почалось відновлення
правди про час заснування нашого
університету. Проте в зв’язку із тим,

що наш університет був заснований
як приватний виш, було вирішено
виводити його заснування принаймні
від дати надання йому прав держав-
ного вишу, тобто з 1912 р. При цьому
замовчувалось, що початково він був
приватним ВНЗ.

Лише з відновленням незалежності
України та процесом деполітизації
науки і життя у країні загалом, а
також відновлення нормального роз-
витку всіх сфер суспільного життя,
стало можливим встановлення справ-
жньої дати заснування нашого уні-
верситету. Зрештою, це вдалось зро-
бити протягом 1990-х років, і з того
часу було започатковано відзначення
заснування нашого університету раз
на п’ять років, а роком заснування
було встановлено 1906 р., що чітко
відповідає історичним фактам.

Як бачимо, навіть дата заснування
нашого університету стала розмін-
ною монетою, і в цьому ми сповна
зазнали тих страшних випробувань,
що випали на долю України у XX ст.
Сподіваємось, що більше цього
ганебного явища не буде і ми будемо

зберігати пам’ять про дату заснуван-
ня нашого університету. І для цього
традиція святкування його заснуван-
ня раз на п’ять років дуже доречна.
Вона буде змушувати поглиблювати
наші знання про історію університету
і примножувати славні сторінки його
минулого наполегливою щоденною
працею, аби його впевнений поступ у
майбутнє ніколи не уривався, а
викладацький склад і випускники
допомагали нашій державі досягати
гідного її високого рівня розвитку.
Зрештою, у такий спосіб відновлю-
ється і зберігається історична спра-
ведливість та й традиція – адже ж до
1930 р. раз на п’ять років святкували
заснування нашого університету. Так
було і в 1911 р., і в 1916 р. (у найбільш
складний період Першої світової
війни), і протягом 1920-х років.
Вважаю, що цю традицію варто і
треба продовжувати.

А. І. Чуткий, професор
кафедри історії та теорії

господарства, директор Музею
історії КНЕУ

Вітальна телеграма від народного
комісара фінансів СРСР з нагоди 15-ї
річниці заснування Київського фінан-

сово-економічного інституту 
(13 грудня 1945 р.)

Запрошення М. В. Довнар-Запольського на урочи-
стий банкет з нагоди 10-річчя Київського комерцій-

ного інституту (29 жовтня 1916 р.)

У передчутті свята

Глінтвейн, ковзанка, сніг, оленячі упряжки і
двійники Санта-Клауса повсюди – Різдво вже
зовсім скоро прибуде до Європи! У багатьох
містах відкриються різдвяні ярмарки,
прикрашені ялинками і святковою
ілюмінацією, з подарунками, сувенірами і
солодощами. Саме тут можна на повні груди
вдихнути аромат цього чудового дійства –
Різдва Христового. Пропонуємо трохи
дослідити європейські традиції святкування
цієї казкової пори року.

Вроцлав, Польща
Jarmark Bozonarodzeniowy – це різдвяний базар по-польськи в

одному з найбільш великих і старих міст країни Вроцлаві, який
починається зі Свидницької вулиці і доходить до Ринкової площі.
Все – від мила ручної роботи до виробів зі шкіри та вовни, тради-
ційні різдвяні солодощі поряд з прикрасами та сувенірами –
можна придбати саме тут. Любителям смачно поїсти пропонуєть-
ся скуштувати страви як місцевої кухні, наприклад типовий копче-
ний твердий сир «осципек», так і традиційні угорські калачі або
литовські ковбасні вироби. Зігрітися відвідувачі ярмарку можуть
польським різновидом глінтвейну, який подають в святкових
кружках. На радість дорослих і дітей, під відкритим небом тут зали-
тий каток.

Особливістю ж різдвяного базару у Вроцлаві є люди в костюмах
гномів. Якщо тричі погладити по шапочці цих казкових «карли-
ків», з їх торби з подарунками можна отримати приємний сувенір
на пам’ять.

Левен, Бельгія
На площі Ладеузе в бельгійському містечку Левен знаходиться

140 святково прикрашених будиночків. Прилавки цього різдвяно-
го базару заповнені оригінальними подарунками, бельгійськими
делікатесами і знаменитими вафлями. У кожному кіоску можна
знайти все – від книг до традиційних різдвяних елементів: свічок і
свічників ручної роботи, масляних ламп, іграшок та солодощів.

Тут є навіть свій ялинковий ліс, що приховує невеличке село
Санта-Клауса. Там бельгійський Дід Мороз читає маленьким від-

відувачам казки і запрошує покататися на мініатюрній каруселі.
Крім того, на самій площі щовечора виступають місцеві музичні
колективи, а пивоварний завод, що знаходиться поряд, протягом
всього різдвяного періоду пропонує спеціальні екскурсії.

Гетеборг, Швеція
Найбільший базар Швеції, що відкривається до Різдва, знахо-

диться в парку розваг «Лісеберг» в Гетеборзі. Ринок може похвали-
тися вражаючою кількістю різдвяних вогнів (близько 5 млн), що
перетворюють це місце на час святкового сезону в зимову країну
чудес. Гості із задоволенням прогулюються по декільком тематич-
ним зонам парку, включаючи середньовічний табір і відтворені
пейзажі Лапландії. Окрему частину займає територія з будиночком
місцевого Діда Мороза, де можна зустріти оленів і побачити пів-
нічне сяйво. А сам шведський Санта не тільки прочитає історію,
але і поцікавиться «списком побажань» найменших відвідувачів.

Крім 80 традиційних святкових магазинів і кіосків, тут працює
ринок декоративно-прикладного мистецтва Designtornet, де пред-
ставлені унікальні подарунки на Різдво. Прогулюючись по парку,
відвідувачі можуть спробувати  шведську шоколадну цукерку, коп-
чену рибу і місцеві хлібобулочні вироби. Магію зими органічно
доповнюють льодовий каток, невеликий гірськолижний схил,
театральні вистави, музичні вистави і зоопарк з оленями і поні.

Гамбург, Німеччина
Німеччина як одна з країн-засновниць традиції різдвяних база-

рів славиться своїми ярмарками, і Гамбург, зрозуміло, не є винят-
ком. Найбільший і найпопулярніший ринок знаходиться на площі
перед будівлею міської ратуші. Все тут підпорядковано девізу
«Мистецтво замість комерції»: цей історичний різдвяний ярмарок
знаходиться під управлінням цирку Roncalli і традиційний глю-
вайн (глінтвейн) тут подають артисти установи і клоуни.

Власники 69 святково прикрашених наметів пропонують на
вибір вироби ручної роботи та предмети мистецтва. На самому
ринку також представлені продукти з усіх куточків Німеччини,
включаючи відомі пряники з Нюрнберга і кераміку з регіону
Лаузиц. За чотири тижні до настання європейського Різдва, щосу-
боти, жителі та гості міста приходять подивитися на парад: в цей
час міфічні істоти, серед яких ельфи і гноми, заповнюють цен-
тральні вулиці Гамбурга. 

Страсбург, Франція
Історія різдвяного ярмарку Страсбурга, що колись носив ім’я

святого Миколая, йде корінням в XIV століття. З тих пір вона змі-
нювала місця проведення і навіть назву. Сьогоднішній «Ярмарок
немовляти Христа» бере початок в 1570 році і є найстарішим у
Франції. Він займає кілька вулиць у центрі міста, а також знамени-
ті площі Брольї і Соборну.

На кафедральній площі Клебера увагу привертає святкова 31-
метрова ялинка. Різдвяний ринок пропонує відвідувачам величез-
ний вибір ялинкових прикрас і предметів декоративно-приклад-
ного мистецтва. Традиція прикрашати  вічнозелене дерево скля-
ними кулями, зробленими вручну, з’явилася в Страсбурзі в 1600-
му, і з того ж року їх продають на тутешніх ярмарках. Також тут
можна придбати ельзаське різдвяне печиво бределе і традиційний
французький святковий торт у вигляді поліна. А зігрітися допомо-
же місцеве гаряче пряне вино або грог.

Гельсінкі, Фінляндія
Багато фінів впевнені, що найбільш різдвяне місто їх батьківщи-

ни – це зовсім не резиденція Йоулупуккі в лапландському
Рованіємі, а Гельсінкі. І у них є всі підстави так вважати. У грудні
на головній торговій вулиці столиці Алексантерінкату запалюють-
ся десятки святкових гірлянд, в вітринах магазинів з’являються
сніговики і олені, а в парку «Еспланада» відкривається один з
крупніших різдвяних ринків країни.

На відміну від багатьох інших «новорічних базарів», цей вважа-
ється настільки значущим, що навіть має власне ім’я – ярмарок
святого Туомаса. Так цей захід назвали на честь апостола, чиє
свято відзначається в найтемніший день в році – 21 грудня – і зна-
менує собою початок різдвяних гулянь. На цьому ярмарку можна
побачити доброзичливого Йоулупуккі, зігрітися пряним чаєм і

купити що-небудь у веселого продавця в червоно-білому різдвяно-
му ковпаку. Зазвичай число торгових наметів тут становить не
менше 100.

А якщо на вулиці буде зовсім холодно, можна відправитися на
критий ярмарок в Старому студентському будинку. Тут, в надзви-
чайно красивому залі з кришталевими люстрами і ліпниною на сті-
нах, в грудні традиційно розміщуються безліч лоточків з сувеніра-
ми ручної роботи: різдвяними вінками, в’язаними оленями і скля-
ними сережками у вигляді смугастих льодяників.

За матеріалами Інтернет-видань

ММ аагг іі яя   ррааддоосс ттіі   аабб оо   рр іі зз ддвв яянн іі   яя ррммаа ррккии   ЄЄвв рроопп ии



Початок року традиційно є часом, що задає про-
граму дій на перспективу, визначає магістральні
шляхи, формує складові багатогранного життя соціу-
му. Тож цілком закономірно, що саме в такий
період народжуються особистості, котрі успішно вибу-
довують свою долю і водночас сприяють становленню
та розвитку інших особистостей. Саме таким є заві-
дувач кафедри історії та теорії господарства Сергій
Васильович Степаненко. Він пройшов яскравий та
гідний справжньої людини життєвий шлях: ранній
початок трудової діяльності та здобуття освіти на
своїй малій батьківщині – Переяславщині, і водночас –
прищеплення йому батьками любові до України,
поваги до праці та доброго ставлення до оточуючих;
потому служба у збройних силах – на флоті; а після
цього – здобуття вищої освіти у Київському інсти-
туті народного господарства (як тоді називався наш
університет), який він закінчив у 1971 р. Все це
загартувало характер і водночас сформувало нашого

іменинника як справжнього чоловіка, людину, громадянина і плідного науковця.
По завершенню здобуття вищої освіти все своє подальше життя і професійну діяльність Сергій

Васильович пов’язав із нашим славним університетом. Тут він послідовно готувався до захисту
кандидатської дисертації, навчаючись в аспірантурі і паралельно працюючи в стінах alma mater; а
після успішного захисту кандидатської дисертації (в 1981 р.) – працював асистентом, викладачем,
доцентом та зрештою – професором. При цьому Сергію Васильовичу наш університет завдячує
солідною постановкою вивчення і викладання студентам важливих загальнотеоретичних дисциплін –

історії економічної думки та економічної історії, які завдяки його ініціативі вперше в Україні були
інтегровані в одну дисципліну, що сприяє поєднанню теорії і практики та є неоціненною інновацією у
вітчизняній економічній освіті. В цьому контексті варто нагадати, що на сучасному етапі роз-
витку світової економіки у високорозвинених країнах економічна наука все більше повертається до
загальнотеоретичних студій (і в першу чергу – до економічної історії), які єдині можуть здійснити
комплексний аналіз поточного стану національної і світової економіки, а отже й розробити найбільш
оптимальну програму подальшого поступу, подолання кризових ситуацій та прискорення розвитку.
Таким чином, Сергій Васильович майже двадцять років тому відчув цю тенденцію і реалізував
її в нашому університеті, чим засвідчив свій статус талановитого науковця і водночас забезпечив
КНЕУ можливість залишатися в тренді на сучасному етапі розвитку економічної науки.

Окрім плідної роботи на благо вітчизняної науки Сергій Васильович майже тридцять років
займав керівні посади у нашому університеті – заступник декана, декан, проректор з науково-педа-
гогічної роботи. На всіх цих посадах він послідовно відстоював інтереси нашого університету та його
трудового колективу, сприяв імплементації міжнародних угод та налагодженню міжнародних зв’яз-
ків у галузі науки й освіти. Сьогодні він продовжує виконувати роботу з організації діяльності
кафедри історії та теорії господарства, яка була заснована завдяки його ініціативі у 2000 р., здійс-
нює плідну науково-педагогічну діяльність, допомагає у становленні молодих науковців і завжди гото-
вий підтримати колег професійною порадою та добрим словом. Своїм життєвим шляхом, який
вартий захоплення, а також щирим служінням рідному університету та наполегливою і плідною
працею на науково-освітній ниві, він є гідним прикладом для наслідування і завжди викликає щире
захоплення всього колективу нашої кафедри. Тому кожен із нас вважає за честь працювати під його
керівництвом. Тож в день його народження весь колектив кафедри історії та теорії господарства
зичить нашому дорогому і славному імениннику подальших звершень, довгого і щасливого життєвого
шляху, козацького здоров’я й бадьорості духу!

Колектив кафедри історії та теорії господарства

Ювілей керівника, наставника, чудової людини
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Спортивні пристрасті

Вітаємо

Дартс-2016
На початку листопада в спортивному комплексі

«Економіст» відбулись змагання з дартсу між студентськими
командами всіх факультетів КНЕУ.

Від кожного факультету брали участь три представника
(хлопці та дівчата). Всього в змаганнях взяли участь 9
команд (26 учасників). Змагання проводились за правилами:
2 серії по 5 кидків в кожній. Результати підраховувались за
сумою всіх кидків всіх учасників команд.

Запекла боротьба відбулась між представниками команд
ФЕФ – Захарченком (750 оч.),  ФІСіТ – Пащенко (700 оч.),
факультет маркетингу – Щерба (700 оч.),  але досягти
результату, який показав  представник команди факультету
маркетингу Рябов (825 оч.), не вдалось нікому.

Вперше в наших змаганнях брала участь команда, яка

складалась саме з дівчат. Це команда юридичного факульте-
ту: Наталія Решетняк, Ірина Ананьєва, Дарина Коваленко.

За фінальними результатами змагань місця розподіли-
лись наступним чином:

1. Факультет маркетингу
2. ФЕФ 
3. ФІСіТ 
4. Юридичний факультет
5. ОЕФ
6. ФМЕіМ
7. ФЕАПК
8. ФУПСтаП

Команда факультету ФЕтаУ на змагання не з’явилась.
Підсумки змагань підвела головний суддя М. Л. Співак.

М. Л. Співак, старший викладач 
кафедри фізичного виховання

Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст"


