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Шановні колеги та
студенти!

Cердечно вітаю вас з
25-ю річницею

НЕзАлЕжНОсТі УКРАїНи

Цей день є одним із найголов-
ніших свят у нашій державі.
У ньому – радість національ-
ного відродження, духовної
свободи і культурного підне-
сення. Ця дата започатку-
вала нову епоху в житті
нашого народу.

Також хотів би привітати з початком
навчального року та Днем знань!

Особливі слова – для першокурсників: сьогодні
перед вами відкриваються двері Київського національ-
ного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Університету,
який цього року святкуватиме свій  110-річний ювілей. Університету, який є alma
mater потужних всесвітньо відомих вчених-економістів, впливових  бізнесменів та
посадовців. Дорогі першокурсники КНЕУ, у добру путь вам до країни великих знань, твор-
чих перемог та наукових звершень.  

Хочу зазначити, що вступну кампанію проведено успішно: в повному обсязі виконано
план державного замовлення. Порівняно з минулим роком, кількість бажаючих навча-
тися у Київському національному економічному університеті істотно збільшилась. 

Шановні студенти, здобувати фахові знання та практичні вміння вам допомагати-
муть висококваліфіковані викладачі університету, висловлюю їм найщирішу подяку за
сумлінну працю і щедрий талант передавати свої знання і неоціненний досвід  молодо-
му поколінню.

Переконаний, що спільними зусиллями професорсько-викладацького складу університе-
ту ми і надалі готуватимемо на благо України конкурентоспроможну, талановиту,
креативну, сміливу та високодуховну молодь. 

Шановні викладачі, дорогі студенти, нехай новий 2016-2017 навчальний рік принесе
багато цікавих зустрічей, значних перемог, досягнень і здобутків на благо нашого уні-
верситету та держави в цілому.

Ректор, академік АПН України  
Анатолій Павленко
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News про вуз

Актуально

ММІІ ЖЖ ННААРРООДДННИИ ЙЙ  ВВОО РР ККШШОО ПП    УУ КК ННЕЕУУ
ІІ НН ФФООРРММ ААЦЦІІ ЙЙНН ІІ   ТТЕЕХХНН ООЛЛОО ГГ ІІ ЇЇ   ЯЯ КК  ССКК ЛЛАА ДДООВВ АА

ВВ УУЗЗІІ ВВСС ЬЬККОО ЇЇ   ІІНН НН ООВВ ААТТИИККИИ

Для відбору учасників на сайті ВГО «Поруч»
та на сторінках «Фейсбуку» був проведений
конкурс. Серед молоді України відібрано 12
учасників, з кожним із яких фасилітатори пра-
цювали протягом усього воркшопу. Серед
учасників були теперішні студенти, аспіранти,
колишні випускники КНЕУ та інших універ-
ситетів.

У коворкінг-центрі ФЕтаУ впродовж двох
тижнів серпня учасники заходу засвоювали
новий спосіб розповіді історій, що базується
на закадровому озвучуванні та підкріпленні
відеоматеріалом: набором картинок або
короткими вставками з різних відео. 

Воркшоп мав чотири етапи: написання
власної історії, запис звуку та відбір матеріалу
для відео, монтаж відео, показ його. На пер-
шому етапі кожен з учасників мав розробити
власну історію. Процес написання базувався

на методології від більшого до меншого, тобто
учасники спочатку робили великий за
об’ємом текст, а потім зменшували його до
формату 3-4 хвилин. Другий етап передбачав,
щоб кожне відео мало відображати суть тексту.

Таким чином учасники могли вибрати або з
власних фотознімків, або з картинок з інтер-
нету наповнення для кожного відео, щоб під-
креслити переживання та емоції при перегляді
матеріалу. Третій етап був більш технічний,
оскільки на ньому збиралися до купи резуль-
тати попередніх етапів, і на виході кожен учас-
ник мав відео для останнього етапу.
Завершенням був показ відео кожного учасни-
ка для оцінки та відгуків всіх інших учасників
воркшопу. 

Атмосфера роботи була дружньою, оскільки
на початку проекту були проведені симуляцій-
ні ігри для єднання робочого колективу.

Перспективою проекту є застосування у
навчальному процесі даного формату пред-

ставлення інформації озвученою та яскраво
ілюстрованою. Оскільки відео у рамках
«Digital Storytelling» закадровим озвучуванням
та вдало підібраними ілюстраціями концен-
трує увагу слухача саме на інформації, що зна-
ходиться у відео, не обтяжує слухача необхід-
ністю бачити розповідачів та відео-анімації:
інфографіка, анімовані об’єкти, тощо. Таким
чином цей формат підходить не тільки викла-
дачам у лекціях, а й студентам, що можуть
застосовувати його для розробки власних
індивідуальних завдань та презентацій проек-
тів. Найпоширеніше використання дана тех-
нологія отримала у PR-сфері: презентації про-
ектів, реклама продуктів, презентація компа-
ній, виробництв, організацій. 

Деталі можливостей проекту можна
дізнатись за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/0B57eu-
VgAdl_V0J0dWV1R053SVk/

view?pref=2&pli=1

Координатор проекту – волонтер 
ВГО «Поруч» Ігор Тітов,

студент фінансово-економічного
факультету КНЕУ

Вірменська організація «International Center for Intercultural Research,
Learning and Dialogue» вперше втілила в Україні проект, що мав назву
«Digital Storytelling Workshop – Artistic self-portrait of Young
Ukrainians». За підтримки Всеукраїнської громадської організації
«Поруч», української організації «Educatio» і факультету економіки
та управління Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана проходив воркшоп під керівництвом
міжнародних експертів Ани Фарело (Португалія) та Касії
Ковальської (Польща) – фасилітаторів проекту. 

У середині серпня фінішувала
вступна кампанія 2016 року,
яка пройшла успішно, з чітким
дотриманням правил прийому
та в умовах прозорості та
відкритості. 

До приймальної комісії на рівень вищої
освіти «бакалавр» надійшло близько 24000
заяв, на рівень вищої освіти «магістр» – 3500
заяв. На денну форму навчання було зарахова-
но 1800 студентів на перший курс на базі
повної  загальної середньої освіти, більше 200
студентів – на перший курс зі скороченими
термінами навчання на базі дипломів молод-
шого спеціаліста, більше 1600 студентів – на
рівень вищої освіти «магістр».

У цьому році вперше реалізовувалась
модель адресного розміщення державного
замовлення для вступників до вишів для здо-

буття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти.  

Ця модель дозволила реалізувати при-
нцип “місце йде за студентом” та в
межах 25% від обсягу минулорічного
державного замовлення збільшити кіль-
кість бюджетних місць в університетах,
куди прагнули вступити абітурієнти з
найвищими балами.

Важливо зазначити, що наш універси-
тет увійшов у трійку вузів, які найбільш
суттєво збільшили державне замовлення,
тобто виявився одним з найбільш попу-
лярних серед вступників.

Електронна система забезпечила незалеж-
ний і прозорий розподіл бюджетних місць на
підставі конкурсних балів та пріоритетів
вступників. 

Найбільший конкурс за кількістю поданих
заяв по відношенню до місць державного
замовлення склався на спеціальності

«Міжнародні економічні відносини» (149,5
заяв на 1 місце), спеціальності «Право»
(113,2), спеціалізації «Міжнародний бізнес»
(65,09),  спеціалізації «Менеджмент бізнес-
організацій» (35,8), спеціальності
«Маркетинг» (28,4). Великою популярністю
користувалися спеціальності «Комп’ютерні
науки та інформаційні технології»,

«Кібербезпека», «Міжнародна торгівля
товарами військового та подвійного при-
значення», «Туризм».

Особливістю вступної кампанії 2016
року була відсутність черг при прийомі
документів, що пов’язане з тим, що пода-
ча заяв, окрім окремих пільгових катего-
рій, відбувалася в електронній формі. 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
був одним з дванадцяти уповноважених
вищих навчальних закладів, в якому пра-
цював освітній центр «Крим-Україна».
Основною метою функціонування даного

Центру є  прийом на навчання до КНЕУ
вступників з тимчасово окупованих територій
за максимально спрощеною програмою. За
підсумками діяльності Центру до нашого уні-
верситету було зараховано на навчання за дер-
жавним замовленням 18 вступників з Криму.

В цілому, варто зазначити, що в процесі
прийому документів завдяки проведеній попе-
редній інструктивній роботі з технічним пер-
соналом приймальної комісії та більшій підго-
товленості і обізнаності абітурієнтів трудно-
щів не виникало.

Всі останні новини вступної кампанії,
результати випробувань, списки рекомендова-
них та накази про зарахування своєчасно
оприлюднювалися на інформаційних стендах
приймальної комісії та на сайті нашого універ-
ситету.

Відповідальний секретар приймальної
комісії   А. М. Поплюйко

ВВ СС ТТ УУ ПП ННАА   КК АА ММПП ААНН ІІЯЯ  ––   2200 1166::   
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Твоє майбутнє

Засновником кейс-чемпіонату є
Королівський інститут управлінського обліку
Великобританії – СІМА (Chartered Institute of
Management Accountants). Інститут CІМА є
всесвітньо відомим у сфері управлінського
обліку закладом, що здійснює сертифікацію
фінансових менеджерів та об’єднує їх у гло-
бальну асоціацію. CIMA – це глобальна орга-
нізація з високими стандартами, що виводять
прозорість, етику та звітність у бізнесі на зов-
сім новий рівень.

Співорганізатором конкурсу в Україні
вдруге виступив Інститут вищої освіти КНЕУ
ім. В. Гетьмана за спонсорської підтримки
компанії PwC Україна.

Конкурс CIMA UBC 2016 проводився, як і
минулого року, у два етапи:
���перший етап – відбірковий тур, що перед-
бачав підготовку студентськими командами
аналітичного звіту англійською мовою за біз-
нес-кейсом компанії CeeCee. Це мережа
магазинів молодіжного одягу в Європі, яка
зіштовхнулася зі значними проблемами в біз-
несі, такими як втрата єдиного дистриб’юто-
ра, помилки в інформаційному забезпеченні,
недостатнє маркетингове бюджетування та
звинувачення у використанні дитячої праці. 
�� � другий етап – національний фінал, на
якому чотири команди, що представили най-
кращі аналітичні звіти за оцінками експертів
СІМА, презентували свої пропозиції перед
журі – досвідченими українськими та бри-
танськими експертами. 

Цього року в конкурсі взяли участь понад
тридцять команд з вищих навчальних закла-
дів України, зокрема Київського національ-
ного економічного університету ім. В. Геть-
мана, Національного технічного університе-
ту України «Київський політехнічний інсти-
тут», Національного авіаційного університе-
ту, Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, Київського національного
торговельно-економічного університету,
Національного університету «Києво-
Могилянська академія», Донецького націо-
нального технічного університету,
Львівського національного університету 
ім. І. Франка, Харківського національного
економічного університету ім. С. Кузнеця,
Сумського державного університету,
Уманського державного педагогічного уні-
верситету ім. П. Тичини, Запорізького націо-
нального університету, Івано-Франківського
національного технічного університету
нафти і газу, Дніпропетровського університе-
ту ім. А. Нобеля, Одеської національної ака-
демії зв’язку ім. О. С. Попова,
Східноєвропейського національного універ-
ситету ім. Л. Українки.

За результатами відбіркового туру до фіна-
лу конкурсу пройшли команда Харківського
національного економічного університету 
ім. С. Кузнеця, Сумського державного уні-
верситету та дві команди з Київського націо-
нального економічного університету 
ім. В. Гетьмана.

Журі конкурсу очолив президент СІМА –
Ендрю Міскін. Також до складу журі увійшли
вітчизняні експерти CGMA – Олена Коцюба
та Михайло Стрижко (PwC Україна).

Перемогу у фіналі конкурсу СІМА Ukraine
Business Challenge 2016 здобула команда

факультету міжнародної економіки та менед-
жменту КНЕУ у складі Ольги Жданової,
Микити Віхрова, Ніни Замідри та капітана –
Євгена Заярного.

Під час фіналу переможці показали справ-
жню командну роботу, відповідаючи на усі
питання від професійного журі, а також
високі презентаційні навички. Капітан Євген
Заярний звернув увагу на те, що «команда по-
справжньому вірила у рекомендації, які пре-
зентувала», що було видно з палкого виступу
команди. 

За словами Ольги Жданової: «запорукою
успіху команди був чіткий розподіл відпові-
дальності – капітан відповідав за розробку
загальної стратегії та фінанси досліджуваної
компанії, інші – за етичні аспекти, розробку
маркетингових рішень, розробку стратегії
розвитку компанії та стратегії виходу на нові
ринки. Всі працювали як один механізм, як
одне ціле, налаштовуючись показати найкра-
щі результати». 

Ніна Замідра зазначає, що «одним з най-
важливіших навичок від участі у конкурсі
СІМА є вирішення завдань не тільки пра-
вильно, але й в надзвичайно короткі термі-
ни». Дійсно, у команди було менше місяця на
підготовку звіту та лише два тижні для підго-
товки презентації. 

Микита Віхров розглядає конкурс СІМА
«як велику можливість у житті, що надихає на
наступні звершення та рух тільки вперед». І
справді, переможці конкурсу отримали цінні
призи від СІМА та були запрошенні на ста-
жування в компанію PwC Україна.

Конкурс CIMA Business Challenge формує у
студентів глобальні професійні компетенції,
що розкривають перед ними безліч перспек-
тив у майбутньому. Студенти, які брали
участь у цьому конкурсі, високо оцінюють
його як такий, що надає ряд важливих компе-
тенцій, які дуже цінуються роботодавцями. 

Одна з минулорічних переможниць націо-
нального фіналу конкурсу СІМА GBC 2015
студентка четвертого курсу факультету між-
народної економіки і менеджменту  КНЕУ
Катерина Фроленко так говорить про роль
конкурсу СІМА у своєму житті: «Пошук
роботи – це велика проблема для всіх моло-
дих спеціалістів. Важко знайти те місце, де
можна буде повністю себе реалізувати, роз-
крити свій потенціал, і найголовніше – не
втратити запалу.  Як учасник СІМА GBC
2015 та переможець національного фіналу я
помітила цікаву річ: я вже не просто шукала
роботу – робота почала шукати мене! Це від-
крило цілу низку перспектив, надало можли-
вість вибору у майбутньому та шанс бути тим,
ким я хочу».

Безперечно, участь в національних та між-
народних конкурсах розкриває перед студен-
тами безліч перспектив у майбутньому. Тому
для молодих талантів завжди має бути цікаво
розвиватися, підвищувати як свій власний
імідж, так і імідж свого університету участю в
таких конкурсах, як СІМА Business Challenge.

В. В. Ліщинська,
координатор програми СІМА ,

Інститут вищої освіти КНЕУ
http://cima.kneu.edu.ua

СІМА UKRAINE BUSINESS CHALLENGE 2016
ПЕРЕМОГА ЗА КНЕУВЦЯМИ

У червні в стінах КНЕУ відбулася надзвичайно важлива подія.
Вдруге було проведено національний фінал студентського
конкурсу бізнес-кейсів СІМА Ukraine Business Challenge 2016.
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Форум

«НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: «НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: 
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО»СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО»

IV IV МІЖНАРОДНИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БІЗНЕС-ФОРУМ БІЗНЕС-ФОРУМ 

Пріоритетними завданнями бізнес-фору-
му вже традиційно є активізація співпраці
між університетом та представниками різних
сфер бізнесу, розвиток партнерської мережі
підготовки нової генерації фахівців з еконо-
міки, розробка механізмів реалізації інтелек-
туальних продуктів університету в практиці
функціонування бізнес-структур. Однак у
фокусі уваги при проведенні IV
Міжнародного бізнес-форуму особливе
місце посідали питання визначення і враху-
вання сучасних трендів у бізнесі та тих
викликів, що сьогодні постають перед
вищою школою, і, як наслідок, зумовлюють
нові вимоги до підготовки фахівців з еконо-
міки і менеджменту. Вони були висвітлені у
доповідях учасників пленарного засідання,
яке відбулося за участі директора департа-
менту вищої освіти МОН України Олега
Шарова, віце-президента Української PR-
ліги, управляючого партнера Агентства PR-
Service Олени Дерев’янко, директора з роз-
дрібних продажів компанії «WOG» Дениса
Кудіна, студентки програми MBA бізнес-
школи Оксфордського університету Ірини
Федорцової, фінансового директора компа-
нії  «Промкабель-Електрика» Олени
Прендзевської. 

Бізнес-форум відбувся у найбільш при-
йнятній для вільного обміну думками формі
панельних дискусій за участю спеціально
запрошених модераторів. Формат його про-
ведення передбачав роботу двох загальних
панелей. Перша з них була присвячена
надзвичайно актуальній темі
«Університетський викладач: погляд бізне-
су», модератором якої був директор консал-
тингової інвестиційної компанії «Ей Бі
Кепітал», керівник проекту «Школа бізнес-
тренерської майстерності» Руслан Лемещук.
У ході її проведення представники бізнесу і
професійних асоціацій обговорювали разом
із університетською спільнотою такі важливі
для її подальшого розвитку питання, як
модель компетенцій сучасного викладача,
бізнес-тренди як виклики викладачам, інно-
ваційні тренди в освіті, програми стажуван-
ня викладачів і їх знайомство із кращими віт-
чизняними практиками та ін. У виступах
віце-президента Всеукраїнської асоціації
консультантів з управління Ельвіри

Файзулліної, засновника компаній
«Промкабель-Електрика», «Пан-Електро» і
«Leader-way» Ваче Давтяна, заступника дека-
на з досліджень та розвитку Києво-
Могилянської бізнес-школи Едуарда
Мальцева, заступника голови правління
ПРАТ «Страхова компанія «Арсенал
Страхування» Антоніни Яковенко, керуючо-
го партнера компанії «IVA MICE» Інни
Косориги, директора академії DTEK Євгена
Бондаренка, HR директора компанії «Red
Head Family Corporation» Марії Панченко
йшлося про те, що при підготовці сучасного
фахівця важлива не лише ґрунтовна його
теоретична підготовка. Не менш важливим
завданням для вищої школи є врахування
надзвичайно динамічних змін, що мають
місце у сучасному бізнесовому житті, та фор-
мування комплексу таких компетентностей,
що нададуть змогу випускникам бути конку-
рентоздатними на ринку праці у перспекти-
ві. Тому особливо важливою є розробка
моделі компетентностей викладачів із
обов’язковим активним залученням пред-
ставників сфер бізнесу. У даному контексті
йшлося про спільну розробку різноманітних
кейсів, дослідження моделей успішного біз-
несу, формування взаємодії з «відкритими
компаніями» у напрямку посилення їх прак-
тичної підготовки.

Друга панель, модератором якої була
директор компанії «Morzhova&Partners»
Ірина Моржова, стосувалася обговорення
проблеми розриву в очікуваннях бізнесу,
випускників та роботодавців. Йшлося про
результати досліджень, у яких саме компані-
ях бажають працювати випускники, обгово-
рення питань щодо особливостей першого
місця роботи, функцій і ролі молодого фахів-
ця, а також очікування від нього з боку робо-
тодавця, еволюцію поглядів у системі «сту-
дент – фахівець – роботодавець». У виступах
старшого консультанта компанії EY Якова
Акулова, директора з персоналу компанії
«Концерн Хлібпром» Наталії Волнянської,
директора з маркетингу концерну «Bayadera
Group» Романа Вашколупа, начальника від-
ділу персоналу компанії «В.М.» Ольги
Левченко, керівника управління організації
продажів компанії «Нова пошта» Тетяни
Шалиги, провідного спеціаліста відділу B2G
Zakupki.prom.ua Ганни Теселько, керівника
сектору людських ресурсів компанії «Ашан
Україна Гіпермаркет» Сергія Пацая, марке-
толога компанії «Microsoft» Олександра
Кучерука особлива увага приділялася питан-
ням формування у випускників системи
соціальних цінностей, комунікаційних нави-
чок та інших «soft skills», важливих для отри-
мання першого місця роботи незалежно від
характеру професійного спрямування підго-
товки в університеті. Було показано, що в
сучасному динамічному світі поступово роз-
миваються бар’єри між обраною професією і
характером тих функцій і бізнес-процесів,
які молодому фахівцю доведеться виконува-
ти на практиці. Усвідомлення цих трендів
сприяє зменшенню розриву представників
бізнесу чи потенційних роботодавців щодо їх

У червні в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
відбувся IV Міжнародний бізнес-форум «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство». За
чотири роки він перетворився на майданчик для обговорення й розробки перспективних
напрямків і механізмів інтеграції інтелектуального потенціалу університету та сфери бізнесу
для інноваційного розвитку національної економіки. Його організатори відзначають:
«Цьогорічний бізнес-форум став тим унікальним майданчиком, де зустрілися інтелектуальні,
винахідливі і талановиті люди, які небайдужі та готові до змін. Форум значною мірою розширив
кругозір та надав можливість отримати натхнення і свіжі, креативні ідеї, де учасникам вдалося
не лише познайомитись, але й почути один одного та отримати свій власний інноваційний
досвід». Варто зауважити, що тематика цьогорічного Міжнародного бізнес-форуму викликала
неабиякий інтерес не лише в освітньому, але, передусім, у бізнес-середовищі. Про це, зокрема,
свідчить динаміка відвідування та поширення інформації з його сторінки в соціальній мережі
Facebook, а також кількість учасників, які мали змогу зареєструватися, скориставшись
відповідною сторінкою на офіційному сайті нашого університету. Їх загальна кількість склала
майже 200 осіб.
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очікувань від рівня фахової майстерності
випускників.

Паралельно з роботою двох загальних
панелей цьогорічний формат Міжнародного
бізнес-форуму також передбачав роботу ще
двох тематичних. Перша з них стосувалася
обговорення питань модернізації освіти та
державного управління, модератором якої
був співкоординатор реформи публічних
закупівель Prozorro у Міністерстві економіч-
ного розвитку і торгівлі України Юрій Бугай.
Ініціатором її проведення виступила кафед-
ра макроекономіки та державного управлін-
ня КНЕУ. Її учасники намагалися визначи-
ти, якими вміннями і компетентностями має
бути наділений сучасний державний службо-
вець та які з них має формувати ВНЗ у кон-
тексті реформування державної служби, що
наразі відбувається в Україні, зокрема у кон-
тексті нових вимог до підготовки кадрів.
Серед ключових проблем сучасної вищої
освіти учасники панельної дискусії визначи-
ли необхідність запровадження сучасних
технологій в освіті, набуття викладачами
практичного досвіду у процесі співпраці з
державними органами, громадськими інсти-
туціями та міжнародними організаціями. У
виступах спікерів панельної дискусії –
заступника Міністра молоді та спорту
України Олександра Яреми, директора
департаменту регулювання державних заку-
півель Міністерства економічного розвитку
та торгівлі України Олександра
Стародубцева, заступника начальника відді-
лу персоналу Держслужби з питань праці
Юлії Прохоренко, начальника управління
аналізу та стратегічного планування департа-
менту економічної політики Львівської
обласної державної адміністрації Валентини
Москаленко – зазначалося, що основними
професійними вимогами щодо підготовки
державних службовців на сьогодні мають
бути забезпечення практичних вмінь випус-
кників розробляти та аргументувати держав-
ні проекти відповідно до методики проек-
тного менеджменту, здійснювати бюджету-
вання та програмування на регіональному
рівні, застосовувати методи бізнес-аналіти-
ки в практиці державної служби.

В результаті проведення дискусійної пане-
лі за темою «Сучасна банківська освіта:
вимоги, очікування, тренди», модераторами
якої були завідувач кафедри банківської
справи КНЕУ Станіслав Аржевітін і голова
правління «Української міжбанківської
валютної біржі» Анатолій Гулей,  обговорю-
валися такі актуальні питання, як навчальні
плани майбутніх банкірів та їх компетен-
тності з погляду роботодавця, професійні
стандарти в банківській сфері з точки зору
ВНЗ та банків, стажування викладачів та сту-
дентів з урахуванням особливостей банків-
ського сектору, особливості системи пере-
підготовки та підвищення кваліфікації для
банківської  сфери. Учасники панельної дис-
кусії – голова правління банку «Вектор
банк» Вадим Березовик, директор департа-
менту персоналу Національного банку
України Роман Борисенко, менеджер по під-
бору персоналу Райффайзен банку Аваль

Ладислава Галаган, начальник відділу кадро-
вого адміністрування банку «Комерційний
індустріальний банк» Наталія Сухомлин,
Голова наглядової ради KSG Bank Віктор
Скирта, директор Національного центру
підготовки банківських працівників України
Олександр Геєць, управляючий партнер
консалтингової компанії «Фінансова студія»
Євген Невмержицький, завідувач кафедри
банківської справи КНТЕУ Наталія Шульга,
завідувач кафедри менеджменту банківської
діяльності КНЕУ Людмила Примостка, заві-
дувач кафедри інвестиційної діяльності
КНЕУ Тетяна Майорова – висловлювали
свої думки щодо необхідності вузької
поглибленої спеціалізації майбутніх фахівців
та термінів їх підготовки, актуальних науко-
во-практичних робіт студентів, побудованих
на реальній аналітиці, комплексу фахових
компетентностей у сферах проектного
менеджменту, інформаційних технологій,
фахової іноземної мови, необхідності фор-
мування прикладних навичок їх роботи в
групах і публічних виступів, а також стажу-
вання і проходження практики за профілем.
З цією метою важливим є проведення циклу
зустрічей спеціалістів банків зі студентами,
організація участі бізнесу в науковій роботі
кафедр факультету, проведення курсів лек-
цій та семінарів за участю провідних банків-
ських спеціалістів, організація представни-
ками банків проведення конкурсів студент-
ських наукових робіт з метою підтримки
обдарованої молоді та ін.

Активними учасниками IV Міжнародного
бізнес-форуму загалом були представники
більше 100 вітчизняних і зарубіжних компа-
ній, громадських і професійних організацій,
органів державного управління, а також
успішні випускники університету, студенти
старших курсів і представники викладацько-
го складу університету. Організатори бізнес-
форуму висловлюють велику вдячність усім
шановним спікерам, модераторам та гостям.
Окрему вдячність за підтримку в його підго-
товці та проведенні організатори висловлю-
ють бізнес-партнерам та інформаційним
партнерам: СК «Арсенал Страхування», СК
«Брокбізнес», СК «Українська страхова
група», компаніям «Bayadera Group»,
«Nestle», «L’Oreal», «IVA MICE», ТМ
«Моршинська», а також UBR, «112 Україна»,
інформаційному порталу Liga.net і офіційно-
му виданню ДФС України журналу
«Вісник».

За результатами проведення IV
Міжнародного бізнес-форуму сформований
пакет реальних пропозицій щодо співробіт-
ництва Київського національного економіч-
ного університету з його компаніями-учас-
ницями, зокрема у розрізі організації стажу-
вання і бізнес-турів на успішні підприємства
для кращих викладачів університету. Також
заплановане створення постійно діючих
центрів партнерської взаємодії з представни-
ками різних сфер бізнесу у контексті реаліза-
ції інших спільних проектів.

Запрошуємо до участі у V ювілейному
Міжнародному бізнес-форумі «Наука – бізнес –

освіта: стратегічне партнерство»!
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В шанованій людьми досить заможній сім’ї
коваля Якова та його дружини Марії в селі
Нагуєвичі на Дрогобиччині літнього дня 27 серпня
1856 року народився хлопчик, якого нарекли
Іваном.

Вихований у душевній атмосфері людяності і
добра, Івась ріс тямовитою дитиною з чудово роз-
виненою пам’яттю, мисленням і уявою. Початкову
освіту Іван здобув у школі в селі Ясениця-Сільна.
Жив він у сім’ї дядька Павла Кульчицького. За два
роки навчання малий Франко навчився читати і
писати по-українськи, по-польськи і по-німецьки,
вивчив чотири арифметичні дії.

У 1864 році батьки віддали Івана в Головну
міську школу Дрогобича. Навчання тут велося
німецькою мовою, хоч були також уроки польської
й української. Скромний, по-сільському одягне-
ний хлопчик скоро звідав усі знущання і образи від
паничів-однокласників та окремих вчителів.

На превелике диво дирекції в кінці навчального
року Іван виявився найкращим учнем. Батько був
присутній на екзамені, тішився успіхами своєї піз-
ньої і давно бажаної дитини і навіть заплакав від
радощів. Іван Франко про це згадував так: «Я не
бачив його, а тільки, коли мене викликали першо-
го, щоб одержати нагороду, то я почув, що він
голосно заплакав» . Через два місяці старенького
батька не стало. Про його смерть Франко написав
вірш «Великдень», який не зберігся.

Залишившись півсиротою, Іван почав підробля-
ти на життя, пишучи учням твори. Вчитель диву-
вався, що всі вихованці раптом так порозумніша-
ли, перестали списувати, зуміли кожен по-своєму
розкрити тему. Він і уявити не міг, що більшу час-
тину творчих робіт класу писав Франко.         

Господарство Франків почало занепадати.
Хвора мати з чотирма дітьми не могла дати ради ще
й землі та худобі. У господарстві треба було чолові-
чих рук, і вдова вийшла заміж за фізично здорово-
го і милосердного парубка Гриня Гаврилика, який
до Франкових дітей ставився, як рідний батько.
Іван дуже поважав його і називав татом.

Гринь дав можливість Іванові продовжити
навчання і відправив його в Дрогобицьку гімназію,
де був високий рівень викладання.

1 червня 1872 року хлопчина втратив матір.
Після смерті жінки вітчим не посягнув на майно

Франків. Дітям потрібна була мати. Гринь
Гаврилик одружився з наймичкою ксьондза.
Вітчим та його дружина не були поганими людьми.
Діти називали їх мамою і татом, завжди були наго-
довані, одягнені, забезпечені.

Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноме-
нальні здібності: міг дослівно повторити інформа-
цію, яка подавалася вчителями на заняттях.

Влітку 1875 року Франко успішно закінчив гім-
назію, а 14 жовтня його зарахували на філософ-
ський факультет Львівського університету. Як най-
талановитіший студент він був звільнений від
оплати за навчання, а також одержував 210 злотих
із заохочувальної стипендії фонду С. Гловінського.

Книги беруть у полон ненаситного у знаннях
селянського сина. Ось як згадував товариш
Франка Дольницький: «Без книжки під пахвою
рідко коли можна було його стрінути на вулиці. А
що прочитав, те і затямив на ціле життя».

Від свого вітчима Гриня Гаврилика, який звідав
смак шматка хліба бориславського ріпника, Іван

записує реалістичні сюжети, які лягають в основу
повістей «Boa constrictor» та «Борислав сміється».

Першим сильним почуттям юного Франка було
його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона
добре володіла німецькою і французькою мовами,
захоплювалась збиранням етнографічних матеріа-
лів, мала друковані праці.

Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з
Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу
кар’єру.

На той час Франко навчався у Львівському уні-
верситеті, навколо нього гуртувалася прогресивна
молодь. Однак невдовзі на гурток було здійснено
наліт поліції, заарештували Франка та його при-
хильників. Поета виключили з університету, сім
місяців він пробув в ув’язненні.

Після цих подій батьки Ольги заборонили моло-
дому поетові з’являтися в їхньому домі. Хоча напе-
редодні двадцятирічний  Франко уже офіційно
попросив батьків Ольги її руки і, незважаючи на те,
що мужчина в Австро-Угорщині вважався повно-
літньою особою лише у 24 роки, пропозиція була
прийнята.

Попри заборону зустрічатись, Іван та Ольга ще
протягом десяти років через друзів листувалися, їй
він присвятив ІХ поезію у «Зів’ялому листі»:
«Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі, незгоєні
рани, невтішні жалі…». Ольга  Рошкевич теж коха-
ла Франка.

Для Франка протягом усього життя було свя-
щенним ім’я Ольга, а колишня наречена до самої
смерті зберігала Іванові листи. В останню свою
старечу весну сплела вінок з весняних квітів і поче-
пила на хрест, поставлений у знак скасування пан-
щини в Галичині 1848 року, під яким колись зус-
трічалась з Франком, а сестрі Михайлині заповіла
покласти їй у труну листи, з якими не хотіла розлу-
чатися й після смерті і які тепер, звісно, втрачені
для читачів.

Другим коханням Франка значно пізніше стала
Юзефа Дзвонковська, красуня небаченої вроди.
Франко освідчився їй, просив руки, але Юзя,
знаючи про те, що в неї туберкульоз і вік її недов-
гий, відмовила Франкові і померла самотньою
тридцятилітньою народною вчителькою.

Третя любов – Целіна Журовська – мала зовсім
інший характер. Це була єдина з коханих Франка,
яка не любила поета, не розуміла його поривань,
холодно реагувала на освідчення й вірші і тільки на
схилі віку втямила, хто любив її й обезсмертив
своєю любов’ю.

Про три свої великі любові Франко найкраще
сказав у поезії «Тричі мені являлася любов».

За зв’язки з російськими революціонерами та
українцями зі Сходу поліція робить у Франка
обшуки і 12 червня 1877 року садить у тюрму.

Політичний процес над І. Франком, 
М. Павликом та О. Терлецьким був довгим, і
поетові довелося відбути шість тижнів суворого
арешту у львівській в’язниці. Ув’язнення вплинуло
на долю, на кар’єру, на вибрану в житті дорогу.

У вересні 1879 року Івана Франка призвали у
військо, але через слабкий зір комісували.

У лютому 1885 року Франко поїхав до Києва. На
вечорі творчої інтелігенції поет познайомився зі
слухачкою Вищих університетських курсів для
жінок Ольгою Хорунжинською. Через рік у травні
вони одружилися.

Чи любив Франко свою дружину, якщо писав,
що одружився з нею «з доктрини», тобто їхній
шлюб мав символізувати єдність Східної та
Західної України. Дворянка за походженням,
Ольга Хорунжинська була освіченою жінкою, мала
добрий характер, була чутлива до людського горя.
Її сестра Антоніна згадувала: «Вершка своєї слави
Франко досяг не без допомоги своєї дружини,
жінки дуже інтелігентної, яка постійно думала,
щоби Франкові  «вдома жилося добре». Ольга була
дуже помічною Франкові у багатьох громадських
справах, до її порад він часто вислуховувався,
покладаючись на її літературні смаки. Коли 
І. Франко поїхав до Відня захищати докторську
дисертацію, то писав їй: «Олю, я хочу догодити
твоїй амбіції», знаючи, як вона мріє, аби її чоловік
викладав у Львівському університеті. Іван Франко
блискуче захистився, але до викладання його не
допустили.

Провалили його і як посла.
Все це зламало Хорунжинську, але не Франка:

він попри такі невдачі відкинув пропозицію очоли-
ти кафедру професора слов’янських мов у
Софійському університеті, бо вважав, що його
місце серед українського народу.

Іван Франко вважався найперспективнішим
вченим у Галичині, який опублікував численні
праці з історії української літератури, дав чудові
розвідки про творчість Т. Шевченка, Ю. Федько-
вича, С. Руданського.

Відчуження між Франком та Хорунжинською
прийшло пізніше з посиленням психічної хвороби
Ольги, яку, до речі, кияни приховали від Франка.
Як нині вважає львівський історик Я. Грицик, жер-
твою «київської змови» був не лише Франко, а й
Хорунжинська. «Уявіть – каже він, – зовсім моло-
ду дівчину – сироту, яка не те, що польської, навіть
української мови добре не знала, а про Галичину
мала чисто міфічне уявлення, саджають у поїзд до
Львова, де вона має прожити все своє життя».  

Галицьке суспільство сприйняло Ольгу насторо-
жено як «росіянку» й докоряло Франкові за те, що
він не одружився з галичанкою. Але попри все
Хорунжинська вивчила українську мову, народила
Франкові чотирьох дітей, дала гроші на навчання в
аспірантурі. Хіба цього мало? Це було освідченням
любові і жертовності до коханого чоловіка.

У 1895 році почалася підготовка до виборів у
сейм. Франко про ці вибори в’їдливо сказав: «Я
кандидував у Галичині і випробував «повну закон-
ність галицьких виборів, так сказати, на власній
шкірі». Внаслідок підтасовок і грубих махінацій
уряду Франко депутатом не став.

У травні 1897 року Іванові Яковичу зробили опе-
рацію очей. Цей рік можемо вважати найтрудні-
шим у житті письменника. Загинув син, захворіла
дружина, а під час виїзду в Нагуєвичі мало не ста-
лося ще одне вбивство. Дочка Ганна згадувала:
«Тоді нараз вискочив із-за рогу чоловік і вистрілив
до тата, але, на щастя, не поцілив. Тато зблід, але
почав нас успокоювати».

30 жовтня 1898 року громадськість Галичини
святкувала 25-річчя творчої діяльності Каменяра.
Видані в попередніх роках збірки «Зів’яле листя» та
«Мій Ізмарагд» були зустрінуті критикою неодноз-
начно. Темпераментний, палкий Іван Франко не
мовчав, він боронив свої погляди, свої книги.

Але удари були тим більш болючі, що несправед-
ливі, і поетові доводилося звертатися навіть до
самовтішання, що відбилося у вірші «Україна
мовить»:

Мій синку, ти би менш балакав,
Сам над собою менше плакав,
На долю менше нарікав!
На шлях тернистий сам подався
І цупко по тернах подрався, –
Чого ж ти іншого чекав? 
У 1905 році Великий Каменяр створив найсиль-

нішу свою поему «Мойсей». У 1906-1907 роках
науковець написав надзвичайно цінний «Нарис
історії української літератури». Щоб видати цю
працю, письменник готовий був зробити позику,
віддавши в заставу свій будинок.

Ім’я Франка лунало й у Східній Україні. У верес-
ні 1906 року вчена рада Харківського університету
надала Іванові Яковичу почесний ступінь доктора
російської словесності й видала диплом.

Іванові Яковичу Франкові належить найпочес-
ніше право представляти Україну в «галереї найви-
щих інтелектуальних досягнень» народів світу.
Серед  українських вчених і митців він був непере-
вершений у своїй титанічній працездатності, у різ-
нобічності таланту. Письменник не тільки чудово
писав твори, а ще й перекладав їх. Серед перекла-
дів Франка дуже велике місце належить перекла-
дам з античних літератур.

Іван Франко дуже цікавився  розвитком чеської
літератури, переклади з чеських поетів і прозаїків
він підкорив єдиній меті – зробити чеську літера-
туру надбанням української літератури.

Іван Якович зробив чималий внесок у сходоз-
навстві як поет-перекладач, він є засновником
шекспірознавства в Україні, Іван Якович створив
цілісну концепцію Байронової творчості.

Франко переклав українською мовою твори
близько 200 авторів із 14 мов та 37 національних

літератур. Письменник твердить, що переклади
творів світової літератури роблять їх частиною
української культури. 

Настав 1908 рік. Письменник тяжко захворів:
турбували нирки, почався параліч рук. У 1910-1911
роках Франко лікувався у Криворівні, вів довгі
приятельські розмови з М. Коцюбинським. 

2 липня 1913 року почалося святкування сорока-
річної творчої діяльності Франка. Телеграми й
листи на адресу ювіляра приходили ще цілий рік.

У найбільшому залі Львівської філармонії
Франкові приготували пишну ложу із декоратив-
ною золотою лірою, але Франко сів у другому ряду
партера, сказавши: «Я лише був пастух свого наро-
ду, і така ложа не для мене, дозвольте мені бути
тут».

Львів – місто Івана Франка, де він прожив 40
років з відпущених йому Богом шістдесяти.
Перший зв’язок Франка зі Львовом відбувся
навесні 1874 року, коли юний поет надіслав свої
вірші до журналу «Друг». Це місто він любив, про-
клинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав
рідним. Вже інші назвуть це місто кафедральним
містом Франка. Він був першим професійним
українським письменником, який відважився
жити з праці пера. Не мав державної роботи, не мав
жодних нагород, не мав кафедри в університеті.
Мав замість того Львів і слова до нього: «І підеш ти
в мандрівку століть з мого духа печаттю».

У липні 1914 року почалася Перша світова війна.
Обидва Франкові сини пішли на фронт. Іван
Якович усіма силами піклувався про галицьке стрі-
лецтво, стояв коло його колиски. Першою стрі-
лецькою піснею стала співанка на слова
Франкового вірша «Не пора, не пора, не пора мос-
калеві й ляхові служить», яка мала виразне патріо-
тичне звучання.

Війна ускладнила становище Франкової сім’ї.
Дружина Ольга, переживаючи за синів, захворіла
ще тяжче. Злидні обсіли хату. «Мені грозить просто
голодна смерть», – писав Іван Якович у ті дні.

Влітку 1915 року з Нагуєвичів для догляду за зов-
сім кволим поетом прибув небіж. Іван Франко не
хотів нікого обтяжувати і погодився на наполяган-
ня лікаря переїхати до притулку при Народній
лікарні у Львові. 9 березня 1916 року поет написав
заповіт, за яким бібліотеку, рукописи та документи
передавав Науковому товариству ім. Т. Шевченка,
а майно залишив дітям. Франко відчував набли-
ження смерті й не хотів помирати в чужих стінах.

Хворого привезли додому, його здоров’я ставало
все гірше й гірше, і 2 квітня 1916 року газета «Діло»
помістила бюлетень про стан здоров’я письменни-
ка.

В останні дні  життя, тобто травень 1916 року,
Франко не писав майже нічого, бо права рука була
паралізована, ліва теж відмовлялася працювати.
Іван Якович ходив по своїй бібліотеці, читав
Біблію по-грецьки і по-латині, застановлявся над
Мойсеєм, над Христом і християнською філософі-
єю;  згадував св. Варнаву  й  Івана з Дамаску. Деякі
незакінчені вірші казав при своїх очах спалити,
деякі відкладав і придумував як докінчити…

Помер письменник 28 травня 1916 року о 18
годині. Некрологи надрукували десятки газет
Європи. Похорон був багатотисячним, але похова-
ли Івана Франка в чужому склепі й перенесли прах
на те місце, де він знаходиться сьогодні, аж через
шістнадцять років. На могилі встановили симво-
лічну скульптуру каменяра, хоч Франко був скорі-
ше українським Мойсеєм, ніж скалоломом. Велич
Франка надзвичайна. 9 квітня 1956 року Всесвітня
Рада Миру в Стокгольмі ухвалила відзначати цей
рік у всіх країнах світу.

Непомірна, фантастична кількість зробленого
Іваном Франком в багатьох царинах науки, літера-
тури, лінгвістики, суспільствознавства піднесла
його на той величний п’єдестал, до якого принесли
свій духовний вінок пошани студенти КНЕУ, гас-
лом якого стали слова «Твоєму генієві наш скром-
ний дар».

Н. С. Павловська, викладач кафедри
української мови та літератури, керівник

літературної студії «Українське слово»   

«Твоєму генієві наш скромний дар» 
(До 160-річчя від Дня народження І. Я. Франка)

Золоті ключі
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

ГРиГОРіЙ сКОВОРОДА ЯК ГАслО ЧАсУ
Чим ширша своєю діяльністю людина, тим дальше 

після її смерті шириться пам’ять про неї 
Павло Тичина

Широковідомою людиною Григорій
Сковорода був ще за життя. Про нього скла-
дали й переповідали легенди, вважали
везінням почути на бесідах, які траплялися
на площах та інших людних місцях, перепи-
сували й розповсюджували у списках його
мудре слово, кобзарі співали написані ним
пісні, згодом у багатьох хатах портрет мис-
лителя розміщували на покуті поряд з іко-
нами. А вже після того, як був надрукова-
ний життєпис, написаний його учнем
Михайлом Ковалинським, а також вийшли
друком зібрані твори з доробку любомудра,
інтерес до цієї неординарної особистості
істориків і мовознавців, педагогів і теосо-
фів, культурологів і музейних працівників
постійно зростав і сформувався у окремий
напрямок наукових досліджень – «сковоро-
динознавство».

Вже понад півтора століття дослідники
вишукують білі плями у біографії, прискіп-
ливо аналізують кожне слово з творчої
спадщини українського філософа, поета,
музиканта, педагога, просвітителя, намага-
ються осягнути велич постаті Григорія
Савича Сковороди. Нині не тільки вітчиз-
няні, а й науковці вже багатьох країн світу
по праву заносять ім’я українського просві-
тителя у один ряд з Діогеном і Сократом,
Жан-Жаком Руссо і Конфуцієм і сходяться
в думці, що Сковорода – явище планетар-
ного масштабу. І навіть те, що його назива-
ють мандрівним філософом, вважають
справедливим не тільки тому, що, не маючи
власної домівки, старчик переходив від
одного притулку, гостинно відкритого для
нього, до наступного по монастирях, пасі-
ках і маєтках друзів, а скоріше тому, що все
життя перебував у духовних мандрах по
великих просторах світової культури й між-
світових просторах античних філософів,
залишаючись з ними у постійному діалозі,
та в безпосередньому спілкуванні з проро-
ками, апостолами й Христом у біблійному
просторі. 

І все ж головне зовсім не те, яких ще
високих епітетів і порівнянь у оцінках вели-
чі особистості понапридумують знавці, зма-
гаючись у красномовстві. Той, кого за влас-
ним висловом «Світ ловив, але не спіймав»,
долаючи століття, продовжує тривожити
розвинені уми й захоплювати чисті душі
глибинною мудрістю, розсіяною у його вір-
шах «Саду божественних пісень», у байках і
філософських розглаголах. Більшість його
розмислів і щирих порад, що надсилалися у
листах до друзів, давно стали афоризмами і
продовжують просто і по-доброму настав-

ляти, як треба жити, щоб бути щасливим у
цім складнім світі. 

Основи філософського вчення
Сковороди можна викласти кількома
реченнями: Світ – триєдиний, є Малий
світ – внутрішній світ людини, Великий –
зовнішній світ і світ «Симбол», перехідний
між ними, найповніше представлений у
Біблії. Всі ці світи існують у «двоїстості
натури»: в кожному з них є видиме й неви-
диме, правдиве й облудне, добре і зле.
Людина народжується для щастя й у кож-
ного від народження рівні шанси досягти
щастя. Все, що людині потрібно, закладено

природою, й треба жити в гармонії душі й
природи. По життю треба йти дорогою віри й
любові, у всьому дошукуватись правди.
Дослухаючись до свого серця треба обирати
собі працю, яка дається легко, приносить
особисте задоволення й корисна для оточен-
ня. Сутність цього вчення може зрозуміти й
дитина, а от взяти його дороговказом життя,
як робив це сам Сковорода, не так просто.

Дивуються й у захваті захоплюються
вивченням життя й творчого доробку чис-
ленна інтернаціональна армія прихильни-
ків-сковородинівців. Відомий бразиль-
ський письменник Паоло Коельо, пояс-
нюючи мету свого першого візиту до
України в 2004 р., сказав: «Я приїхав укло-
нитися землі, яка народила філософа ХХІ
століття Григорія Сковороду». А на запи-
тання журналістів стосовно біографічності
власних творів відповів: «Кожна книга для

мене – це процес самопізнання, і з кожною
книгою я пізнаю себе все краще…» По суті
це співзвучно висловам Сковороди:
«Пізнати в собі справжню людину», «Життя –
це книга, її треба не тільки читати, а й писа-
ти…»

А серед чималої кількості імен вітчизня-
них сковородинознавців  хочеться особливо
виділити Володимира Яковича
Стадниченка, заслуженого журналіста
України, кандидата історичних наук, лау-
реата численних письменницьких і журна-
лістських премій, вірного друга нашого
викладацького клубу «Дорогами до прек-
расного». Це за його сприяння й мудрого
наставництва ми разом зі студентським
клубом «Скіфи» впродовж п’яти років
здійснювали розвідницькі подорожі
«Шляхами Сковороди». Відвідали музеї
імені Г. Сковороди у Чорнухах, Лохвиці,
Кавраї, Переяславі-Хмельницькому, побу-
вали у монастирях, які колись навідував
мандрівний філософ, а ще залучились до
громадських заходів на честь Григорія
Сковороди: круглих столів, міжнародних
форумів і навіть до висадки сковородин-
ського гаю.

Зерня зацікавленості мудрістю народного
філософа запало в душу В. Стадниченка ще в
дитячі роки, можливо тому, що вчився у
школі імені Г. С. Сковороди в Чорнухах, на
батьківщині любомудра. Та ймовірніше
тому, що не задовольнився лише збагачува-
тися знаннями про великого земляка, пра-
цюючи у бібліотеках, архівах і музеях, відшу-
куючи «благословенні сліди, не змиті вічнос-

ті дощами», а щиро прагнув йти по житті з
посохом Сковороди, наслідувати його висо-
кий взірець людяності і душевної краси.

Результатом його розвідок й осмислень
сковородинської тематики є вихід у світ
книг: «Іду за Сковородою. Сповідь у любові
до Вчителя» (2002), «Наш Перворозум
Григорій Сковорода на портреті і в житті», у
співавторстві з М. Шудрею (2004),
«Садівник щастя. Сковорода як дзеркало
України» (2012), «Учитель з Назарета і
учень із Чорнух. Роздуми над книгою, яку
носив у подорожній сумці Григорій
Сковорода» у співдіалозі з М. Решетин-
ським (2014). І нарешті у видавництві
«Успіх і кар’єра» щойно вийшов сигналь-
ний номер книги «Учитель життя.
Сковорода як гасло часу». Понад три роки
прискіпливо працював над нею автор-упо-
рядник В. Я. Стадниченко, складаючи
труди сковородинознавців як пазли, аби
вийшла яскрава картина із зображенням
«живого» Сковороди, нашого сучасника.

Цікавий читач дізнається з нарису 
І. Яцканина, як популяризують труди
Сковороди у Словаччині, а з матеріалів
Вадима Воздвиженського і Володимира
Стадниченка, як вшановують Григорія
Сковороду у «любій його Унгарії». В книзі
вміщені розвідницькі нариси, журналіст-
ські огляди, роздуми пастора про війну за
правду, звіти музейників про свята й будні
меморіальних музеїв. Є цікавий сценарій
про особисте життя Григорія Савича, автор
якого Віра Мельник отримала головну від-
знаку конкурсу «Коронація слова». І навіть
визнання простого українського селянина
Дмитра Білодіда, все життя залюбленого у
Сковороду, який щиро впевнений, що саме
в його мудрості можна знайти відповіді на
всі насущні проблеми й запитання. Варто
віддати належне і Аллі Ковтун, яка як автор
представила своє дослідницьке порівняння
мудрості українського й всесвітньовідомого
китайського мислителя, а як видавець
доклала максимум зусиль, аби книга вийш-
ла не тільки інформативною, а й красивою.

Сковорода потрібен і сьогодні, бо його
мудре слово здатне впливати на людину й
робити її кращою, більш доброю та свідо-
мою, здатною відчути й зрозуміти своє при-
значення та самореалізуватися в суспіль-
стві.

Людмила Рінгіс, одна з авторів нарисів
у книгах "Садівник щастя. Сковорода як

дзеркало України" та "Учитель життя.
Григорій Сковорода як гасло часу"

Книжкова полиця
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Фундатор найстарішого вищого
навчального економічного закладу
України Митрофан Вікторович
Довнар-Запольський прекрасно
розумів, якими саме мають бути ці
«три кити», на яких базується вища
комерційна освіта. Про особливості
навчальної програми, що передбача-
ла не тільки глибоке вивчення теорії
базових дисциплін, а й неодмінне
набуття практичних навичок в обра-
ній спеціальності, для чого у
Київському комерційному інституті
були створені відповідно оснащені
лабораторії й кабінети, а також про
систему подальшого вдосконалення
у спеціалізаціях і залучення студен-
тів до роботи наукових «семінаріїв» і
наукових товариств університетська
газета «Економіст» висвітлювала
вже чимало матеріалів.

Про увагу до юридичних наук теж
можна судити з переліку дисциплін,
що викладалися: Історія російського
державного права, Римське право,
Торгове право (зі спецкурсами век-
сельного, морського та конкурсного
права), Міжнародне право,
Адміністративне право, вивчали
навіть Кримінальне право. Недарма
ж, коли у 1920 р. рішенням
Народного комісаріату освіти в
Україні були закриті всі існуючі уні-
верситети, як такі, «… що нічого не
дають практично», то юридичний
факультет колишнього Київського
університету Святого Володимира
перевели до ККІ, оскільки тут  в
найповнішому обсязі вивчали
право.

І нарешті про те, як у вищій еко-
номічній школі вивчали іноземні
мови, варто поговорити детальніше.
Франк Сміт сказав: «Знання однієї
мови дозволяє ввійти в коридор
життя, знання двох мов – відкриває
вам усі двері у цьому коридорі».
Майбутнім практичним або керів-
ним діячам на економічному попри-
щі, а саме так позиціонували студен-
тів ККІ, знання іноземних мов
(бажано декількох!) було необхід-
ним вже під час навчання. І не тіль-
ки аби успішно скласти іспит з мови
як дисципліни, що включена до
навчального плану.

Викладання в інституті було
поставлено на наукову основу. Як
правило, викладачі (для більшості з
яких знання двох-трьох іноземних
мов було нормою) читали курси, що
були ними ж розроблені і найчасті-
ше базувалися на  здобутках  науко-
вих досліджень економічної думки і
узагальненні практичного досвіду
народного господарства Росії та
зарубіжних країн. То ж рекомендо-
вана для опрацювання студентам
література з більшості спеціальних
дисциплін складалася в основному з
авторських та періодичних видань
західноєвропейськими мовами.
Щоб забезпечити навчальні й
наукові потреби викладачів і студен-

тів, основна бібліотека та бібліотеки
при спеціалізованих кабінетах ККІ
регулярно поповнювались книгами
й журналами німецькою, англій-
ською, французькою мовами.

Із самого заснування, коли заклад
ще називався Вищими комерційни-
ми курсами, і в подальші роки до
викладання іноземних мов (їх нази-
вали новими мовами) залучали най-
кращих знавців, в тому числі інозем-
ців, носіїв мови, як тепер говоримо.
Французьку викладали: Л. Кайя, 
А. Шовен, А. Турньє, М. Бартерот;
німецьку: Р. Берзін, Ж. Озолін, 
Е. Габерман; італійську – 
А. Бартоломуччі.

Відомо, що до 1918 р. було заборо-
нено у вищих школах викладати
жінкам. Але для викладачів нових
мов робили виключення.  Так
англійську у ККІ викладала Луїза
Фернберн, яка здобула освіту у педа-
гогічному коледжі при Оксфорді.
Деякий час позаштатним виклада-
чем французької працювала Софія
Русова, дочка француженки, в
подальшому видатний педагог,
засновниця національної школи й
відома громадська діячка.

Згідно навчальної програми всі
слухачі обох відділень, і економічно-
го, і комерційного, мали обов’язко-
во впродовж чотирьох семестрів
вивчати мінімум дві іноземні мови.
Середнім рівнем знань вважалося не
тільки уміння розуміти, читати й
говорити, а й спроможність вести
діловодство обраною мовою. Для
старшокурсників була можливість
вже факультативно додатково
вивчати нові мови й вдосконалюва-
ти мовні навички. Слід зауважити,
що у студентів був дуже вагомий
стимул підвищувати рівень знань
іноземних мов до вільного володін-
ня, тобто до уміння усного й пись-
мового ділового спілкування. Це
були закордонні екскурсії та відряд-
ження. Рада ККІ прийняла спеці-
альне рішення: з метою вивчення
досвіду діяльності промислових під-
приємств, торгівлі, страхування і
таке інше та набуття практичних
навичок господарювання в інших
країнах щорічно коштом інституту
посилати за кордон 15-20 студентів.

Спеціальна комісія у складі фахо-
вих професорів і викладачів мов
ретельно проводила відбір претен-
дентів для відрядження за кордон.
Враховували рівень володіння
мовою та вміння самостійно розро-
бити детальну програму досліджен-
ня обраної теми, оцінювали достат-
ність спеціальних знань. По повер-
ненні студент надавав повний звіт
про виконання поставленого зав-
дання і висновки-рекомендації
щодо застосування у вітчизняному
господарстві вивченого досвіду.
Нерідко студенти, що від’їжджали за
кордон, додатково отримували суто
практичні доручення від вітчизня-
них торгових фірм і установ: деталь-
ніше ознайомитися з сучасною тор-
говою технікою або ретельніше
вивчити умови імпорту конкретних
російських товарів чи уважніше
поцікавитися налагодженням стра-
хової справи.

Перше закордонне відрядження
20 студентів ККІ відбулося влітку
1911 р. Для цього з казни інституту
виділили три тисячі рублів.
Оцінюючи значення таких відряд-
жень, Леонід Яснопольський, керів-
ник фінансового наукового семіна-
рію ККІ, писав: "Якщо в системі
вищої освіти наукові екскурсії і від-
рядження незамінні за своїм педаго-
гічним призначенням, то у системі
вищої комерційної освіти роль їх
поглиблюється тим, що ніякі акаде-
мічні заняття не зможуть дати такої
школи живих вражень у вибраній
спеціальній галузі". 

Важко переоцінити внесок самого
М. Довнар-Запольського у організа-
цію закордонних відряджень студен-
тів. Довідавшись, що Міністерство
торгівлі й промисловості організо-
вує спеціальну експедицію для
вивчення російських торгівельних
відносин із Ближнім Сходом, у січні
1912 р. Митрофан Вікторович надіс-
лав міністру І. С. Тімашеву листа з
проханням прикомандирувати до
експедиції студентів ККІ.
Аргументуючи прохання, повідо-
мив, що вивчення Сходу в
Комерційному інституті почалося
вже у 1910 р.  Професор К. Г. Воб-
лий, керівник семінарію економіч-
них наук, особливу увагу приділяє
східній торгівлі, а студент 
С. Остапенко вже надрукував у
«Вестнике Финансов» цілу низку
досліджень російського імпорту до
Персії по матеріалах персидських
митниць. У цьому листі директор
також сповістив, що влітку 1911 р.

одного студента відряджали до
Болгарії та двох до Персії, але, на
жаль, через виникнення там полі-
тичних ускладнень невдовзі вони
змушені були повернутись, а тала-
новитий і перспективний студент 
С. Новаківський впродовж трьох
літніх місяців перебував у Японії з
метою вивчення цієї країни.

На жаль, коли міністр отримав
листа директора ККІ, склад експе-
диції вже був сформований, та прак-
тичне вивчення Сходу в інституті
продовжувалось і в подальші роки.
Слід  додати, що викладання східних
мов також здійснювали високі знав-
ці. Позаштатним викладачем араб-
ської та тюркської мови, а після ста-
жування у Персії додатково ще й
турецької та перської мов, працював
Тауфік Кезма, сирієць за походжен-
ням, в подальшому — український
радянський науковець, відомий схо-
дознавець, арабіст, іраніст.

А на посаду штатного викладача
японської та китайської мови 
М. В. Довнар-Запольський віднай-
шов і запросив Миколу Конрада,
який щойно закінчив східний
факультет Петербурзького універси-
тету та японське відділення
Практичної сходознавчої академії, а
також пройшов двомісячне стажу-
вання у Японії. Молодому виклада-
чеві було поставлено умову розроби-
ти навчальну програму, розраховану
на шість семестрів, і програму іспи-
тів із японської та китайської мов, а
також підготувати курс лекцій з
етнографії Далекого Сходу. З
поставленим завданням він блиску-
че справився. То ж у 1913-1914
навчальному році 54 студенти ККІ
почали опановувати японську та  22 –
китайську  мови (до речі, це вперше
в Україні), а вже влітку 1914 р. у
Пекіні з’явилися перші студенти-
практиканти з Києва й одразу при-
вернули увагу високим рівнем мов-
них та спеціальних знань.

Російсько-Японське Товариство
восени 1914 р. запропонувало 
М. Й. Конраду на рік відрядження
до Японії для наукової роботи, й
більше майбутній видатний вчений-
сходознавець, «патріарх російської
японістики» до Києва не повернув-
ся. Через деякий час японську у ККІ
вже викладав Міцідзо Тачібано.
Продовжувались і літні відрядження
у 1915 р., й навіть у 1916 р. (коли час-
тина інституту перебувала в евакуа-
ції у Саратові).

Революція й подальший перебіг
політичних подій внесли свої зміни

у роботу вишів, в тому числі й у
викладання іноземних мов. І все ж,
й у 20-ті роки в КІНГу деякий час
продовжували вивчати сходознав-
ство. Це пов’язують з іменем 
Б. Г. Курца, відомого історика, учня
М. Довнар-Запольського, автора
нарису «Київський Інститут
Народнього Господарства за роки
1917–1927». Сучасні дослідники 
О. Кіктенко, С. Капранов по праву
вважають Київський комерційний
інститут одним з осередків, де
зароджувались науки японістика,
китаєзнавство, сходознавство, і
називають чимало імен колишніх
студентів – у подальшому вчених,
що зробили значний внесок у розви-
ток цих наук. Але то вже тема іншої
розповіді.

Щоправда, про студента, якого 
М. Довнар-Запольський у листі до
міністра назвав талановитим і пер-
спективним, варто дещо додати. У
"Известиях Киевского коммерчес-
кого института" за 1913 р. вміщено
звіт С. Новаківського "Сільське гос-
подарство сучасної Японії", 4-й
випуск збірника «Отчеты о загра-
ничных командировках студентов
Киевского коммерческого институ-
та» містить його роботу «К вопросу о
русско-японских торговых сноше-
ниях». Цікаво, що це наукове
дослідження в перекладі японською
дотепер можна знайти у бібліотеці
університету Хоккайдо. На основі
матеріалів, зібраних впродовж двох
відряджень, Станіслав Йосипович
Новаківський розробив курс лекцій з
географії та етнографії Японії. У
Токіо в 1918 р. вийшла російською
мовою його книга «Япония и
Россия». Відомо також, що разом з М.
В. Довнар-Запольським підготував до
друку довідник «Вся Японія», на
жаль, не виданий через брак коштів.

У радянські часи у економічному
виші вже не ставили високих вимог
до вивчення іноземних мов, це було
лише свідомим вибором таких, що
приймали поширене твердження:
«Скільки ти знаєш мов, стільки разів
ти людина». У сьогоденні знання
мов збільшує шанси на ринку праці,
в культурній і науковій діяльності, в
подорожах, у спілкуванні з людьми,
дозволяє і почуватися більш успіш-
ним, і сприймати світ довкола ціка-
вішим.

Людмила Рінгіс,
голова правління клубу

«Дорогами до прекрасного»,
член Національної спілки

журналістів України

Історичні розвідки

ЗНАННЯ МОВ – ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ
Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної.

В. Ґете

Наприкінці 19-го ст. у Німеччині при створенні
перших «вищих шкіл нового типу» були визначені
основні вимоги до випускників: 1 – ґрунтовне
знання економічних і комерційних наук, 2 –
достатнє знання юридичних наук, 3 – володіння
іноземними мовами. 
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