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Свято

Великдень – найбільше православне свято, яке несе надію й 
сподівання, вселяє віру й робить наше життя сповненим щастя. 
Його святкують по всій Україні й традиційно печуть смачні па-
ски. Ми попросили співробітників КНЕУ поділитися з нами ре-
цептами святкової випічки й розповісти про сімейні традиції 
Великодня. 

З цим днем пов’язано багато історій. Наприклад, про появу 
фарбованих яєць. Марія Магдалина, одна з жінок, яка слідувала 
за Христом, була свідком його земного життя й хресних страж-
дань, після його смерті брала участь в несінні слова Божого до 

людей, в тому числі і в Римі. Вона приходила до всіх з однією 
радісною звісткою, що Христос воскрес. Прийшла й до римського 
імператора Тертуліана. Однак скептик Тертуліан відповів Марії, 
що швидше яйце почервоніє, ніж він повірить, що Христос вос-
крес. Тільки злетіли з його вуст ці слова, як яйце, яке йому пода-
рувала Магдалина, стало червоним. З того часу люди святкують 
Великдень з крашанками. 
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Майбутня професія

КонКурс резюме
У переддень ярмарки наш рідний центр «Перспектива» провів дуже 

корисний захід — конкурс «THE BEST CV» на краще резюме. Погодь-
теся, що правильно заявити про себе за допомогою вмілого опису влас-
них переваг на ринку праці – половина успіху в пошуку ідеальної ро-
боти. Але найголовніше, що всі надіслані на конкурс резюме, а їх було 
більше 30, переглядали і оцінювали провідні HR-фахівці міжнародних 
компаній. В результаті серйозного відбору переможцями стали Артем 
Хрол, Анна лУкінА і Тетяна СолоПенко, резюме яких відповідали 
всім вимогам до цього жанру ділового стилю. на що ж звертало увагу 
експертне журі? Перш за все, на грамотність робіт, наявність фотографії 
та конкретно прописаних цілей. логічність викладу інформації і пра-
вильне розміщення текстових блоків – також великий плюс в здобутті 
бажаної посади. До складу журі конкурсу входили представники 
провідних українських і міжнародних компаній. В цьому році це були:

- KPMG
- DOPOMOGA
- TMM- Express
- British American Tobacco Ukraine
- ПриватБанк
- Innoware
- Deloitte
- Newbreed.
В якості призів переможці отримали унікальні кар’єрні можливості – 

кар’єрне консультування. Всі члени журі презентували переможцям 
брендові сувеніри.

КроК до роботи
Цього року «День кар’єри» розширив ареол перебування. компанії, 

а їх було 46, розташовувалися не тільки в конференц-залі, а й у фойє дру-
гого і третього поверхів. Досить приємно вразила активність студентів, 
які обговорювали з експертами деталі прийому на роботу, заповнювали 
анкети, і в результаті могли визначити свої кар’єрні цілі. 

реальні перспеКтиви
Спілкування з роботодавцями в рамках ярмарку вакансій – прекрас-

на можливість в один день і в одному місці зустріти представників бага-
тьох іменитих компаній та зарекомендувати себе. Подібні заходи змен-
шують розрив між ринком праці та студентами і випускниками. В цьому 
плані центр «Перспектива» постійно вдосконалюється, організовуючи 
нові конкурси та залучаючи нових роботодавців. Співробітники центру 
завжди готові допомогти в будь-яких питаннях, чи то з написання ре-
зюме, чи працевлаштування. Головне, звертатися за допомогою. Адже 
сучасні роботодавці налаштовані до студентів набагато лояльніше, 
ніж раніше. Сьогодні наявність досвіду роботи не настільки важлива. 
компанії віддають перевагу не стільки молоді з трудовою книжкою, 
скільки студентам з активною позицією, які, до прикладу, відвідують 
заходи, на кшталт ярмарку вакансій.

До речі, «День кар’єри» стане у нагоді не лише старшокурсникам 
чи випускникам. Доцільно потурбуватися про перше робоче місце ще 
на першому курсі. наприклад, завчасно дізнатися про вимоги компаній 
до своїх майбутніх працівників, щоб за потреби зробити акцент на 
тому чи іншому предметі. Також корисно володіти інформацією, які 
компанії і з якого курсу готові брати до себе на стажування, а які ма-
ють он-лайн платформи навчання чи проводять екскурсії для студентів. 
Для потенційного роботодавця важливо, щоб студенти розвивалися в 
професійному плані і росли особистісно. Творчі, креативні і активні 
люди потрібні всім.

оксана Чуб, 
директор Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння 

працевлаштуванню студентів «Перспектива»

Ярмарок вакансій:  
як знайти ідеальну роботу?

Цьогорічне весняне свято під назвою «День кар’єри» 
вдалося на славу. П’ятого квітня в університеті зібралася 
рекордна кількість вітчизняних і міжнародних 
компаній-роботодавців. Отож, студентам було з чого 
вибирати і чому повчитися.
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Гордість КНЕУ

Що таКе CFA InstItute ReseARCh 
ChAllenge?

Це конкурс, який щороку влаштовує 
міжнародна асоціація професіоналів 
у сфері інвестицій – CFA Institute. У 
перекладі з англійської абревіатура CFA 
означає «Сертифікований фінансовий 
аналітик».

CFA Institute Research Challenge – 
найпрестижніший світовий конкурс се-
ред студентів-економістів у сфері про-
ведення фінансового аналізу та оцінки 
компанії. Цього року у змаганні брали 
участь 39 команд (всього 180 студентів) 
з 33 кращих університетів України. Вар-
то зазначити, попри одну з найменших у 
світі CFA-спільнот, український конкурс 
за кількістю команд займає перше місце 
після індії. разом з нашими студентами 
у фіналі вітчизняного конкурсу пере-
могла команда одеського національного 
університету імені і. і. Мечникова.

суть конкурсу. CFA надає студентам 
можливість виступати в ролі незалежних 
фінансових аналітиків, які в рамках кон-
курсу надають рекомендації щодо прид-
бання-продажу акцій певної компанії. 
об’єктом дослідження цього року стала 
мультинаціональна компанія Danone.

ЯК формуваласЯ Команда?
Перш ніж потрапити у команду кнеУ 

та представляти рідний університет 
на конкурсі CFA, студенти проходили 
місцевий відбір – комплексне тестування 
і співбесіду. Тест складався з трьох частин: 
перша – на логіку, друга – з основ мате-
матики, третя – з теорії фінансів. Тесту-
вання проводили випускники кнеУ, що 
зараз працюють в індустрії. За словами 
студентів, вони тоді навіть не очікували, 
як багато часу займають обчислення і 
фінансове моделювання. конкурс вима-
гав 100-відсоткової віддачі. і вона була, 
судячи з результату.

два КроКи до перемоги
перший крок – звіт. на першому етапі 

конкурсу всі команди повинні були за два 
місяці представити інвестиційний звіт. 
У процесі написання наша команда ви-
користовувала тільки відкриту, публічну 
інформацію. Студенти проаналізували 
бізнес в цілому, його структуру, сучасну 
діяльність компанії, напрямки її розвитку 
у майбутньому. Але крім вивчення даної 
компанії студенти кнеУ присвятили не 

один десяток годин пошуку інформації 
про всю індустрію, куди входить Danone, 
про компанії-конкуренти і сучасні трен-
ди. наші молоді фінансисти надали та-
кож обґрунтовані прогнози.

Далі – найважливіша частина звіту – 
оцінка вартості компанії з використанням 
відповідних моделей. Правила гарного 
тону в рамках конкурсу CFA рекомен-
дують використовувати дві та більше 
моделі, щоб одночасно мати декілька 
незалежних один від одного результатів. 
команда кнеУ використовувала моделі 
дисконтованих грошових потоків (DCF і 
DDM), а також «Симуляцію Монтекар-
ло». команда також застосувала оцінку 
компанії за ринковим підходом за до-
помогою мультиплікаторів. Знаючи їх 
відповідні значення, команда кнеУ от-
римала діапазон очікуваних цін компанії.

Від точності і правильності розрахунків 

залежало, чи співпадуть ціни за моделями 
DCF і DDM з діапазоном ринкових. У 
нашої команди всі методологічні підходи 
надали відносно схожі результати, що 
підтвердило коректність проведеної 
оцінки.

Ще одна важлива частина звіту – 
оцінка ризиків, з якою наші молоді 
фінансисти відмінно впоралися. Серед 
факторів, що впливають в майбутньому на 
ціну акцій компанії, можуть бути стрибки 
цін на сировину, купівельна спроможність 

споживачів, коливання валют тощо. Для 
Danone, до речі, оцінка валютних ризиків 
була дуже важлива, оскільки ця компанія 
є мультинаціональною, яка виробляє і 
продає продукцію по всьому світу.

другий крок – презентація. Першо-
го березня оголосили результати кон-
курсу звітів, і наші студенти пройшли 
до наступного етапу – презентації своєї 
інвестиційної роботи. Всього в київ  
приїхало 16 команд-фіналістів з усієї 
України. Півфінал визначив чотирьох 
фіналістів, двоє з яких стали переможця-
ми.

а судді хто?
Всеукраїнський конкурс CFA 

оцінювали експерти бізнесу – аудито-
ри, фінансові аналітики та представники 
інвестиційного консалтингу вітчизняних 
і міжнародних компаній. Письмові звіти 
відправлялися, причому в зашифровано-
му вигляді без натяку на приналежність 
до того чи іншого університету, представ-
никам CFA Україна. Так що об’єктивність 
була гарантована. крім того, кожен звіт 
перевіряли 6-7 чоловік з різних компаній 

незалежно один від одного.
Презентації оцінювали консуль-

танти світового банку і МВФ, фахівці з 
фінансового менеджменту найбільших 
компаній світу.

підготовКа до праги
отже, всеукраїнський конкурс позаду. 

Пройшовши всі перипетії вітчизняного 
змагання, наша команда вийшла на 
міжнародний рівень. Зараз коман-
да готується захищати честь рідного 
університету у Празі, де з 26 по 29 квітня 
відбудеться світовий фінал CFA. оскільки 
умови конкурсу дозволяють доопрацьо-
вувати локальні презентації, наші студен-
ти підвищують конкурентоспроможність 
своєї роботи, оновлюють її новими да-
ними. Адже фінансовий світ не стоїть на 
місці, факти змінюються, і потрібно все 
тримати під контролем.

нашій команді не доведеться нудьгу-
вати у столиці Чехії. Їх графік більш ніж 
насичений. Спочатку вони будуть зма-
гатись у півфіналі і фіналі регіонального 
конкурсу з командами Європи, Серед-
нього Сходу та Африки. Між іншим, усьо-
го регіональних конкурсів три – ще два 
регіони – це Азіатсько-Тихоокеанський 
і Американський. Потім відбудеться 
світовий фінал за участю трьох 
регіональних переможців. Повболівати 
за нашу команду можна в прямому ефірі, 
оскільки конкурс транслюватиметься в 
он-лайн режимі на сайті CFA.

олександр ШевЧуК, капітан коман-
ди кнеУ: «Ми зробимо все від нас залежне, 
щоб гідно представити рідний університет 
і Україну в Празі. Звичайно, підсумок про-
гнозувати важко, але обіцяємо сконцен-
труватися на якісному виконанні роботи. 
Це буде підкріплено нашою повною віддачею 
і готовністю боротися з найсильнішими су-
перниками».

Бажаємо нашій команді успіху на 
регіональному та глобальному фіналах 

CFA у Празі!

редакція газети «економіст»

Знай наших: у кнеУ 
найкращі фінансисти!
У березні команда КНЕУ стала переможцем Всеукраїнського фіналу 
CFA Institute Research Challenge 2016-2017 років. Це привід для 
гордості за наших студентів та можливість дізнатись про деталі прове-
дення конкурсу. Знайомтесь, наші герої – Олександр ШЕВчУК, Кате-
рина ФРОлЕНКО, Андрій КУлиК, Микита ВіХРОВ, Артем ОМЕльчУК.

сКладові успіху

1 бажання. наші студенти хотіли перемогти і перемогли. без віри в себе важко домог-
тися гарних результатів.

2 працьовитість. за негласним правилом вважається, що написання фінансового звіту 
вимагає щонайменше одну тисячу годин кропіткої праці. 

3 знання та вміння їх отримувати. Книги, підручники, інтернет-ресурси, доповіді та 
звіти відомих фінансистів – головне, знати, де отримати інформацію.

4  згуртованість. наша команда працювала як одне ціле – у цьому її безперечний плюс. 
студенти узгоджували свої дії, щоб отримати результат. вони працювали у режимі 
маленької компанії, співробітники якої приходять на роботу о 9 ранку, йдуть о 10 
вечора і сплять чотири години на добу.
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Виставка

ПереМоГИ кнеУ

Відкриття виставки – урочиста подія, 
отож не обійшлося без співів і танців. кон-
церт підготували представники студентства, 
створивши атмосферу гарного настрою, 
позитиву й радості на усі три дні вистав-
ки. Також на відкриття завітали знані в 
освітньому товаристві люди, аби привітати 
учасників й нагородити найкращі вітчизняні 
освітні заклади. Президент національної 
академії педагогічних наук України Василь  
креМенЬ емоційно привітав учасників 
й наголосив на необхідності привертати 
увагу до подібних заходів для покращення 
якості освіти. З теплими словами поваги й 
подяки звернувся до освітян народний де-
путат, голова підкомітету з питань освіти 
комітету Верховної ради України з питань 
науки і освіти Тарас креМінЬ. А Віталій  
кУрИло, народний депутат України, наго-
лосив, що вчитися один в одного – важливо у 
сучасному світі. До слова, турботи з організації 
виставок у черговий раз взяла на себе компанія 
«Виставковий світ» за підтримки Міністерства 
освіти і науки та національної академії 
педагогічних наук України.

головне – привернути увагу до 
освіти

Вітаючи учасників, Василь креМенЬ 
емоційно говорив про необхідність вистав-
ки, її круглих столів та різноманітних дійств, 
що будуть цікавими освітянам. «Виставка, – 
наголосив Президент національної академії 
педагогічних наук, – велика подія в житті 
України. Чому? По-перше, тому що вона му-
сить привернути увагу суспільства, держави, 
нації до освіти, до її значимості. Ми повинні 
постійно стверджувати у громадській думці 
важливість вдосконалення освітнього 
процесу. По-друге, освіта повинна 

змінюватися, тому що змінюються умови 
життя. Українська освіта має відповідати 
вимогам XXI століття. Сьогодні не можна 
навчати дітей у старих рамках, перш за все 
тому, що сучасний світ швидко рухається у 
техногенний бік. Ми повинні зосередитися 
на тому, щоб вітчизняна освіта стала сту-
дентоцентристською, аби максимально на-
близити навчання дитини до її здібностей, 
талантів. До того ж, в умовах глобалізації 
наша молодь має бути конкурентоспромож-
ною у світі. Ми маємо формувати людину-
глобаліста і в той же час патріота». 

А як зазначив Віталій кУрИло, освітні 
заклади не тільки конкурують між собою, 
але й навчаються один в одного, що рухає 
освіту вперед. Саме це й відбувається на 
виставці – обмін досвідом. Також народ-
ний депутат поділився своїми враження-

ми від аналогічних іноземних виставок: 
«Вітчизняні заходи освіти нічим не гірші 
від американських чи європейських. Вони 
потрібні, щоб донести до абітурієнтів, 
батьків, що українська національна освіта 
високоякісна й конкурентоспроможна».

вітЧизнЯні й іноземні уЧасниКи
Цьогорічна виставка «Сучасні освітні 

заклади» проводиться вже увосьме й нині 
має рекордну кількість учасників – 796. 
У київському Палаці дітей та юнацтва, де 
зібралися освітяни з усієї України та пред-
ставники іноземних вишів з 14 країн – се-
ред яких Польща, Австрія, німеччина, 
Швейцарія, США, Болгарія, Чехія, – пану-
вала атмосфера дружнього й професійного 
спілкування. розмаїття навчальних закладів 
вражає – на виставці були представлені 
університети, коледжі, школи, гімназії, 
ліцеї, дошкільні і позашкільні заклади, ви-
робники та постачальники засобів навчан-
ня та багато інших організацій, пов’язаних 
з освітнім процесом. розповісти про 
власні інновації й скористатися досвідом 
колег можна, відвідавши різноманітні 
конференції, семінари, круглі столи, що 
ними багата нинішня освітня виставка. 

редакція газети «економіст»

16-18 березня відбулися знакові міжнародні виставки – «Сучасні освітні 
заклади» та освіта за кордоном «WorldEdu», які приваблюють не тільки 
професорів та викладачів, але й майбутніх студентів, їх батьків та загал 
зацікавлених у розвитку вітчизняної освіти людей. 

КНЕУ – сЕрЕд НайКращих
Окрім плідного обміну напрацюваннями у галузі навчання молодого покоління, 

важливою складовою виставки стало нагородження кращих з кращих з 9 тематич-
них номінацій із врученням Гран-Прі, золотих, срібних, бронзових медалей. Надзви-
чайно приємно, що заслуги нашої рідної альма Матер визнано й відзначено у номінації 
«Лідер міжнародної діяльності». Також виставка принесла КНЕУ золоту медаль за 
«Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» 
та сертифікат якості наукових публікацій.



5Квітень 2017

КатегоріЯ до 54 Кг 
В легкій категорії кращим став іван  

ФеДорЯкА з юридичного факульте-
ту. Друге місце посів Валерій ЗіМін  з 
ФетаУ, а на третьому опинився Артур  
МонАСТИрСЬкИЙ, який представляв 
ФеАПк.

КатегоріЯ до 63 Кг
У середній вазі перше місце дісталося 

Андрію кУлИкУ (оеФ). В першу спробу 
атлет підняв 110 кг, потім 115 кг, остання 
спроба на 120 кг йому не підкорилась, але 
не дивлячись на це він забезпечив собі зо-
лоту медаль. Віталій рУССоВ (юридичний 
факультет) зайняв друге місце,  а третє при-
зове місце посів Владислав кУрДИБАЙло 
(ФеФ).

КатегоріЯ до 72 Кг
Серед важковаговиків з результатом 

117,5 кг переможцем став Антон ЗИнЮк 
(ФМеіМ). Друге місце з результатом 110 кг 
посів Владислав ШеВЧУк (юридичний фа-
культет). Третє місце зайняв іван лЄФТер 
(ФіСіТ), якому також підкорилась вага 110 
кг.

КатегоріЯ до 81 Кг
У цій ваговій категорії перше місце 

виборов Андрій ПоліЩУк (юридич-
ний факультет), підкоривши 120 кг. Друге 
місце з таким же результатом посів іван 
ЖИШоВ (ФМеіМ). Третє місце Андрій 
ТереЩЄнко (ФетаУ).

КатегоріЯ до 90 Кг
найцікавішою стала саме ця вагова 

категорія. Перше місце виборов Ярослав 
лИСенко (ФМеіМ). За першої спро-
би Ярослав підняв 140 кг, у другій йому 
підкорилася вага у 150 кг. і хоча вага у 160 кг 
лишилися неприступною, спортсмен зали-
шив позаду всіх інших учасників, завоював-
ши омріяне золото. Дмитро БіГУн (ФіСіТ) 
закріпив за собою друге місце, піднявши 
137,5 кг, а третє місце дісталося Станіславу 
крАСнИЦЬкоМУ (ФеФ).

КатегоріЯ понад 90 Кг
Вагова категорія понад 90 кг виявилася 

найважчою. Микита реЗЦоВ (ФМеіМ) 
підняв 137,5  кг і завоював золото зма-
гань. Другим в цій категорії став Андрій  
МАЦеГорА (ФеФ). Третій результат пока-
зав спортсмен з ФетаУ Вадим ШереМеТ.

найсильніШий фаКультет
В результаті запеклої боротьби аб-

солютним переможцем став факультет 
міжнародної економіки та менеджменту. 
З відривом лише у  одне очко друге місце 
посів юридичний факультет. Третє місце ви-
боров факультет економіки та управління.

Вітаємо переможців! Й нагадуємо, що 
головне не перемога, а здоровий спосіб 
життя та віра у власні сили.

валерій КузнЄЦов, 
старший викладач кафедри фізичного 

виховання

У лютому в університетському фізкультурно-
спортивному комплексі «економіст» пройшов ви-
довищний Чемпіонат України з пауерліфтингу і 
жиму лежачи. Збірна команда кнЄУ не лишилася 
осторонь яскравого заходу й відразу подала заявку 
на участь у змаганнях, бо нам є чим пишатися і є на 
що розраховувати. В результаті усі наші сподівання 
виправдалися в повній мірі – наша збірна зібрала усі 
можливі нагороди і опинилася на першому загаль-
нокомандному місці. До речі, ми випередили над-
звичайно сильного суперника – команду Стронг! 
Скажете пощастило? Так, фортуна була на нашому 
боці, але своїм результатом ми більш завдячуємо 
багатомісячним наполегливим тренуванням, 
незламній волі та прагненню до перемоги!

надіЯ уКраїни
наша команда відстояла честь рідного 

університету, посиливши рейтинг кнеУ! Перші 
місця у своїх категоріях посіли викладачі кафе-
дри фізкультури Анастасія ПоВЄТкінА, наталя  
АлекСАнДроВА та оксана коВТУненко. Аб-
солютним лідером став чемпіон світу, випускник 
нашого університету – олександр БАТУркін! 
особлива шана тренерам, що підготували команду 
– завідувачу кафедри Михайлу ДУДкУ і старшому 
викладачу Валерію кУЗнЄЦоВУ.

готуЄмосЯ до нових перемог!

михайло дудКо, 
завідувач кафедри фізичного виховання

на початку квітня басейн ФСк 
«економіст» приймав учасників та 
вболівальників Чемпіонату університету 
з плавання серед співробітників. 
Адреналінові пристрасті у воді та й на три-
бунах подарували глядачам прекрасне спор-
тивне дійство, звісно з переможцями й аут-
сайдерами.

Водна стихія надихає й налаштовує на 
позитивні емоції. Що й казати, плавання – 
прекрасний спосіб провести час з користю 
для фізичного і психологічного здоров’я, 
підтримати себе у формі й відволіктися від 
щоденних турбот. У змаганнях брали участь 
команди з чотирьох спортсменів, які пред-

ставляли різні факультети та підрозділи 
університету. кожен з учасників пропливав 
25 м одним зі стилів – брасом, батерфляєм, 
на спині чи вільним стилем.

В результаті перша п’ятірка переможців 
виглядає так: 

1 – кафедра фізичного виховання 
2 – ФеАПк
3 – ФеФ
4 – ФетаУ
5 – ФМеіМ
Вітаємо!

михайло дудКо, 
завідувач кафедри фізичного виховання  

Спортивні пристрасті

найсильніші люди 
університету

Пауерліфтинг: 
ми – чемпіони

Золоті рибки кнеУ

22 березня у фізкультурно-спортивному комплексі «Економіст» 
пройшла Спартакіада Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана з атлетичної гімнастики серед 
чоловічої частини студентства. Поборотися за звання чемпіонів з 
жиму лежачи зібралися найсильніші атлети з усіх факультетів. У кож-
ного спорт-смена було по три спроби. і ось, що з цього вийшло.
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Актуально

Шановна Ірино Ігорівно! Сердечно вітаємо Вас з ювілейним Днем народження! За 
довгі роки нашої співпраці ми знаємо Вас як високопрофесійного фахівця, тала-
новитого педагога, заслуженого працівника КНЕУ, приємну, чуйну, надзвичайно 
відповідальну людину. Ваш життєвий шлях є яскравим проявом потужних 
особистісних, організаційних, творчих та душевних якостей.

Бажаємо й надалі залишатися такою ж енергійною і невтомною, щирою 
душею і турботливою, щедрою на добро. 

Нехай доля буде до Вас привітною, дарує щастя, здоров’я, світлу радість 
та родинні гаразди, а життєва дорога буде чистою і на ній зустрічаються 
вірні друзі та колеги. 

Хай радість приносить кожна година,
Від горя оберігає молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа.
Нехай над вашим домом літ до ста
Дух Благодаті Божої вита.

З повагою та найкращими побажаннями, 
колектив кафедри аудиту

Колектив кафедри аудиту щиро вітає 
заступника завідувача кафедри, кандидата 

економічних наук, доцента  
Ірину Ігорівну МатІєНКо-ЗУБЕНКо  

з 55-річчям!

Закінчивши у 1982 році Київський інститут народного господарства, В’ячеслав Борисович присвятив 
свою професійну діяльність сфері бухгалтерського обліку, працюючи головним бухгалтером академії наук 
України, дослідного підприємства Інституту геохімії і фізики мінералів, головним бухгалтером-начальни-
ком Головного управління бухгалтерського обліку, звітності, контролю та платіжних систем ощадного 
банку України, директором департаменту бухгалтерського обліку – головним бухгалтером ощадного банку 
України. Втім, орієнтиром завжди залишалася викладацька робота в КНЕУ. З 2002 року В’ячеслав Борисович 
зарахований до творчого і дружнього колективу кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та 
економічного аналізу.

Шановний В’ячеславе Борисовичу! Цьогорічний День Вашого народження – особливий, ювілейний. Ми щиро 
віримо, що наші привітання будуть для Вас приємними, а ми, Ваші колеги по роботі, будемо щасливі від 
того, що можемо сказати Вам ці теплі слова:

Бажаємо, щоб щастило завжди і всюди, щоб життя мало солодкий смак щастя. 
Бажаємо, щоб кожен Ваш день починався успішно, а закінчувався вдало. Нехай Вас 
надихає палка любов та міцна дружба. Бажаємо вічної весни у душі і серці.

Хай світ Вашого оточення Вами зачарується.
Усе, що заплановано – в житті реалізується.
Хай кожна мить життя приносить задоволення.
Хай посмішка не сходить з уст,
Вітаєм з Днем народження.
Хай у душі цвіте весна та небо буде ясним,
І щоб життя Ваше було щасливим і прекрасним.
а в серці Вашім хай завжди горить вогонь кохання.
І хай у цей святковий день здійсняться всі бажання.

 З повагою, колектив кафедри
 обліку в кредитних і бюджетних 

установах та економічного аналізу

Весняної пори святкує свій ювілейний День народження  
професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах 

та економічного аналізу В’ячеслав Борисович КИРИЛЕНКо
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Вiйськова кафедра  
готуватиме професiоналiв!

– Володимире Миколайовичу, проко-
ментуйте, будь-ласка, нормативну базу та 
загальні відомості щодо створення кафедри 
військової підготовки?

Відповідно до постанови кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 року 
№ 133 «Про утворення військових навчаль-
них підрозділів вищих навчальних закладів 
та внесення змін у додаток до Порядку про-
ведення військової підготовки громадян 
України за програмою підготовки офіцерів 
запасу» Міністром оборони України та 
Міністром освіти і науки України видано 
спільний наказ щодо утворення до 30 черв-
ня 2017 року кафедри військової підготовки 
Державного вищого навчального закладу 
«київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана». Тож, 
зараз ми набираємо студентів, як хлопців, 
так і дівчат, а у вересні почнемо їх навчати за 
програмою підготовки офіцерів запасу для 
потреб військ Тилу (військова логістика) 
Збройних Сил України. Термін навчання – 
2 роки.

– Для чого студенту проходити 
підготовку за програмою офіцера запасу?

По-перше, військова підготовка – це 
крок до дорослого, відповідального життя, 
самоорганізації та самодисципліни.

По-друге, випускники військової 
кафедри матимуть переваги при 
працевлаштуванні на державну службу, в 
органи виконавчої влади та місцевого само-
врядування, спецслужби, органи правопо-
рядку тощо.

По-третє, військова підготовка може 
стати майбутньою професією. Студен-
там, які пройшли повний курс військової 
підготовки та атестовані до офіцерського 
складу, присвоюється первинне військове 

звання офіцера запасу. Випускники кафедри 
можуть проходити службу за контрактом на 
офіцерських посадах з військової логістики 
у Сухопутних військах, Повітряних Силах, 
Військово-Морських Силах.

По-четверте, закінчення військової ка-
федри прирівнюється до служби в армії. 

– За якими спеціальностями проводиться 
військова підготовка в майбутньому?

В перспективі для кожного факуль-
тету ми плануємо відкрити профільну 
спеціальність. До речі, програма першо-
го року навчання практично однакова для 
всіх спеціальностей, за якими проводиться 
підготовка в інших ВнЗ, тому, вступивши 
на нашу кафедру цьогоріч, усі бажаючі змо-
жуть у наступному навчальному році пере-
вестися на будь-яку іншу спеціальність.

– Які відмінності 
підготовки за програ-
мою офіцерів запасу для 
дівчат?

Це підвищена ува-
га з боку хлопців, тому 
що дівчата в однострої 
(уніформа) вигляда-
ють дуже ефектно. А 
якщо серйозно, то за досвідом жінки краще 
освоюють програму, ніж чоловіки. Звісно, у 
побутових аспектах, під час окремих видів 
занять, пов’язаних з фізичною підготовкою, 
несенням служби у наряді ми будемо врахо-
вувати гендерні особливості.

– Яка вартість навчання за курс 
військової підготовки?

8 тисяч гривень на рік з можливістю 
посеместрової оплати або помісячної опла-
ти. Якщо порівнювати вартість з іншими 

цивільними вишами столиці, то у кнеУ 
вона менша. 

– В які дні тижня проводитимуться за-
няття?

В інших ВнЗ для військової підготовки 
призначається окремий день. Це може бути 

будь-який робочий день тижня або субота, 
щоб студенти не пропускали занять. Ми 
спланували навчальний процес з макси-
мальним врахуванням побажань студентів й 
будемо проводити заняття протягом тижня з 
понеділка по п’ятницю включно.

– На якому курсі треба проходити 
військову підготовку?

на військову підготовку мають право 
студенти, які здобу-
вають або здобули 
рівень бакалавра. Як 
правило, базовим є 
початок підготовки 
на третьому курсі, 
з тим щоб на завер-
шення четвертого 
курсу вже отримати 
військове звання. 
Але, ми чекаємо всіх 
з другого по п’ятий 
курси.

– Як прохо-
дить стажування у 
військових частинах?

Програмою підго-
товки окреме стажу-
вання в військових 

частинах не передбачено. Хоча наприкінці 
першого та другого років навчання прово-
дяться учбові збори на базі військових ча-
стин.

– Що робити, якщо студент вже подав 
заяву про проходження військової підготовки 
в іншому ВНЗ?

Усе просто. По-перше, прийти до 
мобілізаційного відділу кнеУ та написа-
ти нову заяву. По-друге, поінформувати 
представників іншого навчального закладу 
про своє рішення.

– Які переваги військової підготовки саме 
у КНЕУ?

керівництво кнеУ таким чином 
організувало навчальний процес, щоб 
військова кафедра могла готувати справжніх 
професіоналів військової справи та ці 
компетенції студенту було зручно набувати.

По-перше, наявність профільних 
економічних напрямів військової 
підготовки. У 2017 році ми будемо готу-
вати 150 студентів за двома логістичними 
спеціальностями: речове та продовольче за-
безпечення.

З наступного навчального року перелік 
спеціальностей може буде значно більший: 
військова економіка, фінансове забезпе-
чення військ, військове право, переклад, 
інформаційні технології та інформаційна 
безпека, військова соціологія та психологія, 
міжнародне військове співробітництво. 

По-друге, рідні стіни та комфортні умо-
ви – кафедра зручно розташована на вулиці 
Мельникова, 81, де військовому навчанню 
відведено окремий поверх не лише з на-
вчальними аудиторіями, але й кімнатами 
для переодягання в однострій. оскільки на-
вчальний процес не захоплює вихідні, у су-
боту та неділю студенти можуть займатися 
власними справами.

По-третє, високий професіоналізм та 
доброзичлива атмосфера. У кнеУ будуть 
кращі викладачі, які мають як теоретичні 
знання, так і багаторічний досвід служби та 
є максимально толерантними.

Власна база військової підготовки – важливий показник для вищого 
навчального закладу. У березні цього року наш університет став пер-
шим економічним вишем Києва, який може похвалитися власною 
військовою кафедрою. У чому переваги навчання військовій справі, 
за якими спеціальностями і як саме проводитиметься підготовка, 
розповідає завідувач кафедри військової підготовки КНЕУ, доктор 
військових наук, професор Володимир ШЕМАЄВ.

спілкування наживо!
представники військової кафедри та мобілізаційного 

відділу проводять зустрічі зі студентами кожного факультету 
й безпосередньо відповідають на всі запитання. ознайоми-
тися з графіком зустрічей ви зможете, звернувшись до дека-
нату або мобілізаційного відділу (кімната 252).

довідка Кнеу
володимир миколайович ШемаЄв закінчив 

Харківський національний економічний університет.
1993-2002 роки – викладач, доцент, заступник началь-

ника кафедри економічної теорії та військової економіки 
Харківського військового університету. 

2002-2005 роки – докторант очної докторантури 
національної академії оборони України.

2005-2010 – начальник кафедри економіки та 
фінансового забезпечення національного університету обо-
рони України.

2010-2013 – начальник кафедри Воєнно-дипломатичної 
академії.

2013-2017 – головний науковий співробітник відділу 
військово-економічної політики національного інституту 
стратегічних досліджень.

Нововведення КНЕУ 



Смачного!

Великдень – найбільше православне свято, 
яке несе надію й сподівання, вселяє віру й ро-
бить наше життя сповненим щастя. Його свят-
кують по всій Україні й традиційно печуть 
смачні паски. Ми попросили співробітників 
КНЕУ поділитися з нами рецептами святкової 
випічки й розповісти про сімейні традиції Ве-
ликодня. 

пасхальні традиціїпасхальні традиції

Паска з мигдалем та шафраном
Печемо ми паски за старовинним рецептом, який 

передається у нашій сім’ї із покоління в покоління 
(борошно –1 кг, молоко – 500 мл, сироватка –  
500 мл, маргарин – 200 гр, дріжджі свіжі – 50 г, 
яйця–7 шт., вершкове масло – 100 г, цукор – 2 ста-
кани, ванільний цукор та родзинки. Та зовсім нещо-
давно ми почали додавати шафран, цукати, мелений 
кардамон, та подрібнений мигдаль)

«моЯ робота – виміШувати тісто»

петро банЩиКов, 
професор, директор навчально-тренінгового центру 

факультету економіки  та управління, священик

З цим днем пов’язано багато історій. наприклад, про появу 
фарбованих яєць. Марія Магдалина, одна з жінок, яка слідувала 
за Христом, була свідком його земного життя й хресних страж-
дань, після його смерті брала участь в несінні слова Божого до 
людей, в тому числі і в римі. Вона приходила до всіх з однією 
радісною звісткою, що Христос воскрес. Прийшла й до римсь-
кого імператора Тертуліана. однак скептик Тертуліан відповів 
Марії, що швидше яйце почервоніє, ніж він повірить, що Хри-
стос воскрес. Тільки злетіли з його вуст ці слова, як яйце, яке 
йому подарувала Магдалина, стало червоним. З того часу люди 
святкують Великдень з крашанками. 

У православ’ї велика увага приділяється кулінарному пи-
танню. Якщо подивитися на нашу релігію зовні, то може здати-

ся, що це релігія харчування. Пости одноденні, 
тижневі… займають більшу половину року. 
Виникає питання, чому обмеження, пов’язані 
саме з їжею, мають таке велике значення. і 
тут треба згадати, що Церква розглядає лю-
дину як трискладове єдине ціле: душа, дух і 
тіло. Вона піклується про кожну складову: 
душу надихає храм, ікони, співи, дух жи-
виться в таїнствах покаяння, причастя. Третє 
піклування – про тіло. Як корисніше буде для 
людини? Зрозуміло, що якщо нашому тілу ка-
зати: «роби, що хочеш», воно буде робити що 
завгодно, незважаючи на користь чи шкоду. 
оскільки тіло таке вибагливе за своєю приро-
дою, древні християни намагалися його при-
боркати. Згадаймо, як жорстоко вчиняли зі 
своїм тілом пустельники. Церква від нас того 
не вимагає, вона шукає баланс. і знаходить 
його, пропонуючи віруючим спеціальні дні, 
пов’язані з духовним, душевним життям, коли 
людина обмежує себе заради Бога. У чому сенс 
обмежень під час Великого посту? У тому, що 

ми згадуємо, співпереживаємо хресні страждання Господа Бога. 
Заради цього нашого високого спогаду ми себе і обмежуємо. 
обмеження зменшують владу тіла над людиною, віддаючи 
перевагу своєму внутрішньому стану. У нас з’являється більше 
можливостей молитися, пригадувати, читати. Це період духов-
ного, душевного живлення. Природньо, що тіло страждає. До 
речі, є у цьому й користь – не отримуючи тваринних жирів, 
організм очищується від токсинів, шлаків. Звідси  легкість у 
тілі. 

Потім наступає Велике Воскресіння, все радіє, природа, 
людина. Мають радіти усі три складові: душа, дух і тіло. Усі 
пасхальні кулінарні рецепти потрібні для того, щоб людина 
відчула радість, єдність трьох своїх складових. отож, радіймо 
і святкуймо зі смачними стравами і головним святковим хлібом – 
Паскою. 

Я не печу пасок, однак одну роботу мені все ж таки завж-
ди довіряють – вимішувати тісто. Мені і мама, і бабуся казали, 
що тісто в процесі вимішування повинне живитися повітрям, 
увібрати кисень, тому його потрібно добре збивати. А головна 
ознака готовності тіста – волога від поту спина вимішувача.

«на велиКдень ми ходимо на ніЧне богослужіннЯ»

юлія гавриленКо, 
студентка 3-го курсу фінансово-економічного факультету, 

співробітниця музею КНЕУ

Великдень, Пасха, Христове Воскресіння – свято, під час якого кожна людина 
вірить в найдобріше, коли в кожному домі панує якийсь піднесено-святковий і во-
дночас урочистий настрій. Це свято про головні цінності кожної людини – любов, 
добро, прощення та перемогу життя над смертю.

До Великодня моя родина готується заздалегідь. останній тиждень перед Пасхою 
називають Білим, Чистим або Вербним. Саме у ці дні ми з сім’єю готуємося до свята 
– прибираємо та прикрашаємо будинок витинанками й квітами. Звичайно, окремим 
ритуалом є розпис писанок, якими після освячення в церкві ми «хрестуємося» один 
з одним.

Уся наша сім’я на Великдень йде до церкви на нічне богослужіння, де і відбувається 
головна містерія. В цю ніч не можна спати, бо, як говорить бабуся, хто спить, того 
омине щастя на цілий рік.

Звісно, головною у пасхальному кошику є паска. Українська паска – це древній ритуальний хліб, 
пов’язаний із культом сонця та родючості. Бабуся завжди пече паски в суботу, до того ж, за давніми зви-
чаями, при замішуванні паски в приміщенні не повинно бути нікого, окрім неї. Пасок завжди печеться 
дуже багато, тому що обов’язково треба поділитися цим хлібом з усіма, кого побачиш на Великдень.

Після освячення паски вся наша родина в повному складі збирається за святковим столом, щоб 
триматися разом протягом усього року. Сніданок обов’язково розпочинається з яєць та паски.

У нашій родині Великдень святкується три дні, протягом яких ми відвідуємо своїх родичів та сусідів, 
або вони навідуються до нас.

Великодні свята – це зустрічі в родинному колі, серед друзів; радість та надія на краще, яка наразі 
нам усім так потрібна.

Христос воскрес!

Продукти повинні бути не 
холодні, перед роботою їх потрібно 
витримати при кімнатній 
температурі, сир, масло і жовт-
ки перекручуємо в м’ясорубці, 
додаємо цукор і ваніль. Ретель-
но вимішуємо, щоб розчинився 
цукор. Потім додаємо родзин-
ки. Після цього викладаємо сир-
ну масу в форми (форми повинні 
бути обов’язково з дірочками, 
отворами і т.д., також форми 
необхідно вистелити марлею або 
тонкою х/б тканиною). Після 
чого кожну форму ставимо під 
пресом мінімум на 6 годин у про-
холодному місці, щоб з сирної маси 
пішла зайва рідина. Пресом може 
служити все що завгодно (банки 
з консервацією, каструлі з водою 
тощо).

Продукти:
3	 1 кг хорошого м’якого сиру (краще базар-

ного)
3	 250 г м’якого вершкового масла (але не 

розтопленого)
3	 300 г цукру
3	 7 шт. варених яєчних жовтків 
3	 2 пачки ванільного цукру
3	 200 г родзинок

Старовинна сирна паска 

Тісто:
1 етап: дріжджі + вода + 7-8 ст.л. води теплої змішати, 

залишити приблизно на 0,5 години до появи «шапочки». 
Дріжджі повинні почати працювати. 

2 етап: в опару додати 250 г цукру, 1 кг борошна, 10 жовтків 
– добре все змішати. Залишити в теплому місці мінімум на 1,5 
години (або більше) для підняття тіста.

3 етап: в тісто додати 250 г цукру + 2 ст. л. меду + прянощі 
з коньяком + 10 жовтків + борошно, що залишилося. Місити 
до більш-менш однорідного стану.

Потім починаємо додавати в тісто потроху розм’якшене 
вершкове масло і активно місимо при цьому.

коли все масло буде додано в тісто, перевіряємо його 
консистенцію. Справа в тому, що продукти у всіх різні, осо-
бливо борошно (його  вологість та інші параметри). Тісто має 
бути по консистенції як мочка вуха. М’яке, ніжне, але пружне. 
Якщо воно занадто розходиться, надто м’яке, можна додати 
трохи борошна, але занадто забивати тісто борошном не вар-
то. Для пасок краще трохи «молоде» тісто, ніж забите, круте 
тісто. 

останній крок – додаємо в тісто родзинки, попередньо 
обвалені в борошні. Добре вимішуємо і залишаємо в будь-

якій ємності в теплому місці для вистоювання (1,5 години 
мінімум). орієнтуємося на те, як піднімається тісто.

4 етап: в раніше підготовлені форми (застелені перга-
ментним папером і змащені маслом) викладаємо тісто, при 
цьому заповнюємо 1/3 форми. Далі тісто в формах повинно 
піднятися. Це найтриваліший етап. іноді він може зайняти до 
4 годин. Дуже важливо дати тісту піднятися в формі і завчасно 
його не відправити в духовку. Якщо цього не зробити, то па-
сочки будуть тріскаться.

випічка: духовку попередньо розігріти до 2000 С, при цьо-
му ставимо в духовці вогнетривку ємність (порожню). Потім 
ставимо форму з пасками і відразу ж у вогнетривку форму, яка 
перебуває в духовці, виливаємо склянку води. Це робиться для 
того, щоб перші хвилини паски пеклися з парою. Через 10-15 
хвилин знижуємо температуру до 1800 С і продовжуємо пекти. 
Час випікання залежить від розміру форми. невеликі пасочки 
печуться 30-40 хвилин.

Після випікання залишаємо пасочки в формі. коли вони 
трохи охолонуть, витягаємо з форми і можемо починати при-
крашати (якщо покривати ще теплу пасочку глазур’ю, то вона 
застигне швидше, а поверхня буде більш глянцевою).

Продукти:
3	 140 г свіжих дріжджів
3	 400 мл води
3	 20 жовтків
3	 500 г цукру

3	 1,5 кг борошна
3	 2 ст.л. меду рідкого (розтопленого)
3	 500 г вершкового масла (м’якого, але 

не розтопленого)
3	 на кінчику ножа: кардамон, ваніль, 

мускатний горіх (розчинені в 1 ч.л. ко-
ньяку; цедра апельсина – за смаком

3	 400 г родзинок (можна до родзинок до-
дати натуральні цитрусові цукати)

Паски на 20 жовтках
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електронне видання

на 88 році життя перестало битися серце 

олексія Дмитровича МелЬнікоВА, ветерана 

збройних сил, ветерана київського інституту 

народного господарства.

олексій Дмитрович народився 21 

квітня в 1929  року, в Брянській області 

новозибківського району. В 1951 році посту-

пив, а в 1953 році закінчив радіотехнічне учи-

лище ПВо. З 1953 року по 1978 рік служив в 

частинах ВВС СА.

Після звільнення з армії в 1979 році прий-

шов працювати в кінГ завідуючим лабораторії 

обчислювальної техніки. За період роботи в 

інституті проявив себе відмінним спеціалістом. 

олексію Дмитровичу було присвоєно почесне 

звання «Заслужений працівник» київського 

національного економічного університету.

В колективі олексій Дмитрович кори-

стувався заслуженим авторитетом і повагою 

співробітників. Світла пам’ять про олексія 

Дмитровича Мельнікова назавжди залишить-

ся в серцях всіх, хто знав його, хто працював з 

ним.

рада ветеранів університету

ректорат, профком, рада ветеранів 

університету з глибоким сумом сповіщають, 

що 31 березня 2017 року на 97-му році життя 

помер олексій Денисович лИЧко, колишній 

старший викладач кафедри цивільної оборо-

ни університету, учасник бойових дій у Другій 

світовій війні, нагороджений п’ятьма орденами 

та двадцятьма медалями.

олексій Денисович пропрацював в нашому 

університеті понад 14 років.

олексій Денисович народився 27 березня 

1921 року на хуторі колодна, оржицького рай-

ону на Полтавщині в сім’ї колгоспника бідняка.

З 1929-1939рр. навчався в середній школі за 

місцем проживання.

В 1939 році вступив в Полтавський 

педагогічний інститут, але з першого курсу був 

призваний на службу в ряди Червоної Армії. 

В бойових діях Другої світової війни во-

ював на ленінградському фронті, третьо-

му Прибалтійському фронті. Брав участь в 

звільнені латвії від німецько-фашистських 

загарбників. 

У ході бойових дій отримав чотири поранен-

ня, дві контузії, інвалід Другої світової війни іі 

групи.

Після звільнення в запас із рядів радянської 

армії, з жовтня 1977 року по вересень 1991 

року працював старшим викладачем кафедри 

цивільної оборони київського інституту народ-

ного господарства.

олексію Денисовичу личку було при-

таманно почуття високої відповідальності, 

працелюбності, поваги до людей. Він кори-

стувався великим авторитетом у студентів і 

викладачів.

Висловлюємо щире співчуття рідним і 

близьким покійного.

ректорат, профком,

рада ветеранів, співробітники


