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Шановні друзі!
Щиро вітаємо вас зі святами, що завжди уособлюють ра-

дість оновлення, сповнення мрій і сподівань! Нехай ці чудо-
ві новорічно-різдвяні дні принесуть кожному радість і віру у 
найкраще. Бажаємо всім нам відчути щасливі моменти дитя-
чої безтурботності й надії на втілення найсокровенніших, 
найщиріших бажань, які обов’язково здійсняться і у новому 
році на нас чекатиме справжнє диво!

Нехай у нашій країні та в усіх домівках панує мир і злагода. 
Бажаємо, аби наступний рік приніс нові професійні досягнен-
ня й здобутки, а здоров’я та оптимізм були з вами та вашими 
родинами увесь рік. Хай ваші щоденні справи будуть успішни-
ми й плідними! 

З щирою повагою ректорат КНЕУ

Актуально Актуально Перспективи

Про особливості 
гендерного питання 
в Австрії студентам 
та викладачам КНЕУ 
розповіла пані 
посол дружньої 
держави
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Шанхайський 
університет - давній
побратим нашого 
вишу. Читайте
про новий виток у 
зміцненні дружби між 
Україною та Китаєм
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Бажаєте дізнатися 
про нововведення 
у сфері сучасної 
вітчизняної освіти? 
Тоді ознайомтеся зі 
статтею про новації 
в українських вишах
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Проект Gender Initiative for Universities 
and Society (Genius) започатковано 2017 
року з метою покращення гендерної обі-
знаності суспільства, сприяння повному 
розкриттю жіночого потенціалу в акаде-
мічному середовищі та залучення міжна-
родних наукових кіл до розвитку нашого 
університету.

У вітальному слові ректор КНЕУ, про-
фесор Дмитро ЛУК'ЯНЕНКО наголосив: 
«Світ побудований дуалістично: чоловік-
жінка, інь-янь, – і тому абсолютно пра-
вильний підхід полягає у тому, щоб праг-
нути балансу представництва жінок і чо-
ловіків на всіх соціальних і управлінських 
рівнях». Проаналізувавши гендерну струк-
туру менеджменту КНЕУ, ректор зазначив 
збільшення дисбалансу з підвищенням 
управлінського рівня, хоча на рівні управ-
ління кафедрами, з урахуванням заступни-
ків, гендерна статистика досить позитив-
на: 70/30 на користь жінок. На жаль, жін-
ки несуть подвійне навантаження сімей-
них і професійних обов’язків, так що ро-
бити кар’єру в українських реаліях жін-
кам набагато важче, ніж чоловікам. Проте 
з власного менеджерського досвіду очіль-
ник університету знає: «Якщо є якась важ-
лива справа, яка потребує фундаменталь-
ності, скрупульозності, вчасного і якісно-
го виконання, то треба доручити цю спра-
ву жінці». 

Гендерна політика Австрії – є 
чому повчитися

Пані Герміне ПОППЕЛЛЕР виступила 
із захоплюючою промовою про гендерну 
політику Австрії, держава якої відповідаль-
но ставиться до положення Конституції 
«Всі громадяни рівні». Починаючи з 1993 
року в Австрії діє федеральний закон про 
рівні можливості. Він запроваджує прин-

цип рівного ставлення 
на всіх життєвих етапах: 
навчання, пошуку робо-
ти, кар’єрного зростан-
ня і соціального забезпе-
чення, – захищає від сек-
суальних домагань, га-
рантує представництво 
жінок в органах управ-
ління та мовну рівність. 
Доки не буде досягнуто 
повного гендерного ба-
лансу 50/50, закон перед-
бачає позитивну дискри-
мінацію на користь жінок 
в усіх державних устано-
вах: їм надається перевага 
під час прийому на робо-
ту та першочергове служ-
бове підвищення за умо-
ви відповідної кваліфіка-
ції. Кожна державна уста-
нова повинна щодва роки 
звітувати про стан рівних 
можливостей. 

У 1774 році імпера-
триця Марія-Терезія здій-
снила шкільну реформу і 
запровадила обов’язкове 
навчання для хлопців та 
дівчат. Уперше до універ-
ситетських студій жін-
ки Австрії були допуще-
ні 1897 року, а перша сту-
дентка Віденського уні-
верситету здобула фах 
філософа. Сьогодні жін-
ки становлять понад 50% 
випускників ВНЗ Австрії, 
проте лише 20% із них 
обирають STEM-дисципліни (точні нау-
ки, технології), а решта 80% – звичну сфе-
ру EHW (освіта, медицина, соціальне за-
безпечення). Щоб заохотити школярок 
обирати технологічні професії з високим 

рівнем доходу, в Австрії 
проводиться акція тату-
сів «Приведи доньку на ро-
боту»: технарі знайомлять 
своїх доньок з принада-
ми традиційно чоловічих 
професій і викликають у 
них апетит до навчання у 
галузі STEM.

Вражає винахідливість 
і завбачливість австрійців 
у соціальній і трудовій ген-
дерній політиці. Введен-
ня додаткової оплачува-
ної відпустки для догляду 
за дитиною, яка може бути 
використана лише «ін-
шим з батьків» (де-факто, 
батьком дитини), приве-
ло працедавців до унікаль-
ного досвіду, що й чоловік 
може перервати кар’єру на 
деякий час для виконання 
своїх сімейних обов’язків. 
Так втрачає силу псевдо-
аргумент «діти заважають 
жінкам у роботі».

За кожну народже-
ну дитину жінці додають 
по три роки до страхово-
го стажу. Але навіть за та-
кої підтримки жінки отри-
мують значно нижчу пен-
сію порівняно з чоловіка-
ми, адже багато хто пра-
цює неповний робочий 
день через численні сімей-
ні обов’язки. Щоб зверну-
ти увагу на ризики «бідної 
старості» серед жінок, в Ав-

стрії запровадили своєрідне свято – День 
рівної оплати праці. Позатим, рух за рів-
ні можливості триває: улітку 2018 року ав-
стрійському урядові подано «жіночу» пе-
тицію, яку підписали майже півмільйона 

жінок і чоловіків. Вимоги: захист від на-
сильства, рівні можливості на ринку пра-
ці, поліпшення денного догляду за дітьми, 
– повідомила пані Посол.

Україна на низькому старті
На тлі австрійських досягнень ген-

дерна політика України виглядає сумним 
контрастом, і причину такого стану На-
родна депутатка Світлана ЗАЛІЩУК убачає 
у відсутності елементарної гендерної гра-
мотності не лише серед пересічних гро-
мадян, а й серед великої частини держав-
ної еліти. У яскравій доповіді «Гендерні фо-
бії українського парламенту» поборниця 
євроінтеграції проаналізувала причини 
наднизького представництва жінок на ви-
щих щаблях державного управління Укра-
їни (12,5% депутатів ВРУ, хоча нормальним 
у Європейському Союзі вважається показ-
ник принаймні 30%, а скандинавські краї-
ни та Ісландія вже практично досягли ген-
дерного балансу на рівні близько 50/50). 
Відставання України пояснюється нерозу-
мінням наукової суті поняття «гендер», яке 
обросло забобонами і ще досі не знайшло 
законодавчого потрактування. Насправді 
ж «гендер – це соціально закріплені ролі, 
поведінка, діяльність і соціальні ознаки, які 
певне суспільство вважає належними для 
чоловіків і жінок», – чітко сформулюва-
ла депутатка. Чи належно жінці водити ав-
томобіль? Ні, вважалося за шкільних часів 
пані Світлани, коли їй відмовляли у про-
ходженні виробничої практики з керуван-
ня автомобілем. Але вже тоді вона напо-
лягла на своєму, і це стало першою пере-
могою на шляху гендерного ствердження, 
який у кінцевому підсумку привів її до пар-
ламентського крісла.

Підбиваючи підсумки
У прикінцевих інтерв’ю доповідачі од-

ностайно висловили думку, що універси-
тети мають стати важливим центром для 
обговорення проблем гендерного зба-
лансування політики, економіки й осві-
ти та передачі  європейського досвіду за-
безпечення рівних можливостей. За під-
тримки адміністрації і доброзичливого 
сприяння посольства Австрії та універси-
тету Констанц (Німеччина), КНЕУ має всі 
шанси стати таким міжнародним науково-
практичним майданчиком.  

Ліна КУРЧЕНКО
Координаторка проекту Genius

Під такою назвою 14 листопада 2018 року у КНЕУ відбулася друга міжнародна дискусія за 
круглим столом, організована проектною групою Genius (про першу повідомлялося у  
№ 20-21/2018). В обговоренні цієї актуальної для Європи і болючої для України теми 
взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні пані магістр Герміне 
ПОППЕЛЛЕР і Народна депутатка України, Голова підкомітету євроатлантичного 
співробітництва та євроінтеграції Комітету Верховної Ради України у закордонних справах 
пані Світлана ЗАЛІЩУК.  

Гендерна політика і добробут 
суспільства

Організатор заходу, за сприяння 

адміністрації університету, – 

проектна група «Gender Initiative for 

Universities and Society» (Genius) 

у складі професорів: Світлани 

ЦИМБАЛЮК, Володимира ТОКАРА та 

доцентів: Оксани ВІНСЬКОЇ, Катерини 

ІЛІКЧІЄВОЇ, Євгенії КОЛОМІЄЦЬ-

ЛЮДВІГ і Ліни КУРЧЕНКО.

Шановні гості та представники КНЕУ після цікавого обговорення та обміну думками

Наша довідка: 
Герміне ПОППЕЛЛЕР 

вивчала германістику 
та романістику в 

університеті м. Іннсбрук, 
працювала викладачем 
університету іноземних 
мов «Ханкук» у м. Сеулі 

(Південна Корея)  
та в сфері сприяння 
освітнім процесам 
у Афро-Азійському 
інституті м. Відня.

Дипломатичну 
кар’єру розпочала 

1992 р. в Міністерстві 
закордонних справ 
Австрії. Працювала 

в Канаді (м. Оттава), 
Угорщині (м. Будапешт), 

Польщі (м. Краків). 
Упродовж  

2007 – 2011 рр. – 
Надзвичайний та 

Повноважний Посол 
Австрійської Республіки 

в Латвії (м. Рига). 
Після завершення 
місії повернулася 
до Міністерства 

закордонних справ 
у Відні на посаду 

керівника Управління 
нерухомістю.

15 квітня 2015 р. Герміне 
ПОППЕЛЛЕР призначена 

Надзвичайним та 
Повноважним Послом 

Австрійської Республіки 
в Україні.
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Організаторами масштабного захо-
ду, який викликав значний інтерес ке-
рівників закладів вищої освіти, науков-
ців, державних діячів,  виступили Кон-
ституційний суд України, Міністерство 
освіти і науки України та представники 
програми  USAID «Нове правосуддя».

Право на освіту
«Саме система освіти формує люд-

ські цінності, пріоритети і національ-
ну свідомість, – наголосив у вітально-
му слові Голова Конституційного Суду 
України Станіслав ШЕВЧУК. – Право 
на освіту гарантовано ст. 53 Конститу-
ції України. Нікому не можна відмовити 
у праві на освіту, і держава має створи-
ти можливості для реалізації цього пра-
ва». У своєму виступі Голова Конститу-
ційного суду України звернув увагу на 
рішення Конституційного Суду Украї-
ни в яких надано офіційне тлумачення 
ст. 53 Конституції України щодо понять 
доступності та безоплатності освіти.

«Доступність і якість освіти не повин-
ні бути суперечливими, а, навпаки,  вза-
ємно доповненими», – акцентувала ува-
гу учасників круглого столу міністр осві-
ти і науки Лілія ГРИНЕВИЧ. – Ми не мо-
жемо занижувати  вимоги вступу до ви-
шів, що відбувається на конкурсній осно-
ві». На думку міністра, для забезпечен-
ня підготовки фахівців високого рівня,  
необхідно запроваджувати балові поро-
ги зовнішнього незалежного оцінюван-
ня для вступників на певні спеціальнос-
ті. Так, цього року Міністерство юстиції 
України внесло пропозицію щодо вве-
дення 130-бального порогу для вступни-
ків за спеціальністю «Право». 

Про доступність та якість вищої 
освіти, роль держави у забезпеченні 
якості освітніх послуг, йшлося у висту-
пі судді Конституційного суду Украї-
ни Олега ПЕРВОМАЙСЬКОГО. За його 
словами, Конституційний Суд Украї-
ни забезпечує верховенство Консти-
туції України, зокрема стосовно ст. 53.  
Він звернув увагу на тлумачення зазна-
ченої статті й висловив думку з приводу 
доцільності внесення змін до Консти-
туції України щодо права на освіту. 

Зміни заради доступності
Ректор Київського національного 

економічного університету імені Вади-
ма Гетьмана Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО на-
голосив: «Йдеться  насамперед про до-
ступність якісної освіти.  Тому універ-
ситети повинні бути готові до швидких 
змін, адже на наших очах відбуваєть-
ся цифрова трансформація, зникають 
професії, які раніше користувалися по-
питом. Утім, освіта нині триває протя-
гом усього життя». Як зазначив Дмитро 
Григорович, довіру матимуть лише ті за-
клади, які надаватимуть якісні послуги 
та будуть спроможними конкурувати на 
європейському ринку освітніх послуг.

Про гнучкість освіти до потреб сус-
пільства розповів проректор з навчаль-
ної роботи національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудро-
го Юрій БАРАБАШ. Було проаналізо-
вано положення Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні та культурні 
права, в яких визначається право кож-
ної людини на освіту. Також представ-
лено практику Європейського суду з 
прав людини щодо права на освіту. 

Віце-президент Національної акаде-
мії правових наук України – керівник 
Київського регіонального центру Ната-
лія КУЗНЄЦОВА присвятила свій виступ 
освітній та підприємницькій діяльнос-

ті, зокрема взаємозв’язку і відмінностям. 
Не залишилося поза увагою й питання 
зовнішнього незалежного оцінювання 

при вступі до магістратури за спеціаль-
ністю «Право» та перспективи запрова-
дження єдиного кваліфікаційного іспи-
ту для випускників-юристів.

 Актуальні питання сучасних 
вишів
З доповідями також виступили: рек-

тор Національного університету біо-
ресурсів і природокористування Укра-
їни Станіслав НІКОЛАЄНКО; завіду-
вач кафедри господарського права На-
ціонального юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого Дмитро 
ЗАДИХАЙЛО; проректор з науково-
педагогічної роботи Міжнародного 
гуманітарного університету Анатолій 
КРИЖАНОВСЬКИЙ. 

У жвавому обговоренні, до якого до-
лучилися керівники провідних юри-
дичних закладів вищої освіти, прорек-
тори, декани, порушено питання дер-
жавного замовлення, соціальної відпо-
відальність ЗВО у підготовці студентів, 
таємного голосування при відборі за-
відувачів кафедр. Викликали дискусію 
питання автономії закладів вищої осві-
ти, діяльності приватних університетів, 
доцільності зменшення кількості ЗВО.

Підводячи підсумки, Голова Кон-
ституційного Суду України Станіслав 
ШЕВЧУК та заступник Міністра освіти 

і науки України Юрій РАШКЕВИЧ на-
голосили на безумовній актуальності 
теми заходу, необхідності продовжен-
ня діалогу зі суспільством щодо доступ-
ності та якості вищої освіти. 

У конференц-залі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 26 листопада відбувся круглий стіл «Конституційний діалог: доступність та/або 
якість вищої освіти».

Доступність та якість вищої освіти

Центр суспільних зв’язків

Учасники круглого столу «Конституційний діалог: доступність та якість вищої освіти»

Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО – ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана», Юрій РАШКЕВИЧ – заступник Міністра освіти і науки України,  

Лілія ГРИНЕВИЧ – Міністр освіти і науки України, Станіслав ШЕВЧУК – Голова Конституційного Суду 
України, Наталія КУЗНЄЦОВА – віце-президент Національної академії правових наук України – 

Керівник Київського регіонального центру

Наталія КУЗНЄЦОВА – віце-президент Національної академії правових наук України –  
Керівник Київського регіонального центру, Олег ПЕРВОМАЙСЬКИЙ – суддя Конституційного  

суду України, Юрій БАРАБАШ – проректор з навчальної роботи національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого
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У межах форуму проведено два важ-
ливих заходи, а саме: форум «Один 
пояс – один шлях та стабільність і про-
цвітання в Євразії» й саміт «Місто і уні-
верситет», в яких взяли участь відомі 
міжнародні експерти, вчені, відповід-
ні державні посадові особи посольств 
і консульств, сотні президентів та віце-
президентів університетів високого 
рівня з усього світу, загалом – понад 
сто осіб з країн Європи та Азії, Китаю,  
Росії, Середньої Азії, Кавказу, України, 
Білорусі, Індії. 

Форум організував Інститут публіч-
ної дипломатії Шанхайської організа-
ції співробітництва при Шанхайсько-
му університеті, за сприяння Міжна-
родного департаменту/Інституту пер-
спективних досліджень Шанхайсько-
го університету. На запрошення та за  
повної фінансової підтримки Інституту 
публічної дипломатії, проректор з нау-
кової роботи Лариса АНТОНЮК взяла 
участь у цих двох заходах. 

Один пояс – один шлях
Форум «Один пояс один шлях та ста-

більність і процвітання в Євразії» вклю-
чав в себе наступні секції:

Секція 1. Євразійський регіон: по-
літична стабільність та нові виклики 
безпеки.

Секція 2. Науково-технічна та гу-
манітарна співпраця в рамках ініціати-
ви «Один пояс один шлях».

Секція 3. Нові можливості для роз-
витку ШОС.

Віце-президент з наукової роботи 
Ні ЦЗИН Шанхайського університе-
ту привітала учасників форуму, корот-
ко представила свій університет, його 
стратегію та розвиток співпраці з уні-

верситетами країн-учасників заходу. 
Університет організував дуже теплий 
прийом для всіх іноземних гостей і 
партнерів. На секціях експерти були 
зосереджені на питаннях процвітання 
й стабільності в Європі і Азії в сфері фі-
нансів, науки і техніки, культури, освіти, 
безпеки. На засіданнях йшлося про те, 
як за допомогою академічних кіл, про-
мисловості та уряду тристоронніх об-
мінів і діалогу, сприяти духовній спад-
щині Шовкового шляху, взаємній друж-
бі й співробітництву країн. 

Від України доповідь «Суспільні ор-
ганізації, науково-освітні центри Украї-
ни в ініціативі «Один пояс і один шлях» 
представив завідувач відділу Азійсько-
Тихоокеанського регіону НАН України 
Віктор КІКТЕНКО. Проректор з науко-
вої роботи КНЕУ Лариси АНТОНЮК ви-
ступила модератором на секції «Євра-
зійський регіон: політична стабільність 
та нові виклики безпеки» й з доповід-
дю «Розвиток міжнародного науково-
технічного співробітництва в форматі 
глобальних інноваційних мереж».

Місто і університет
Саміт «Місто і університет», органі-

зований Міжнародним департаментом 
Шанхайського університету, відбувся 
26 жовтня. У ньому взяли участь прези-
денти та проректори університетів ви-
сокого рівня з 33 країн світу, щоб обго-
ворити співпрацю в сфері освіти, від-
найти шляхи спільного розвитку, обмі-
нюватися взаємовигідним навчанням, а 
також поділитися новими соціальними 
проектами з розвитку міст. 

На церемонії відкриття президент 
Шанхайського університету Кім Дон 
ХАН сказав: «Майбутня мета Шанхай-
ського університету – стати прекрас-
ною візитною карткою цього чудового 
глобального міста Шанхаю. Цього року 
ми висуваємо особливу тему: міста та 
університети, а також започаткували іні-
ціативи щодо створення Шанхайського 
альянсу дружби, щоб вивчати культуру 
країн «Одного поясу, одного шляху».

Секція 1. Співпраця міст і універси-
тетів та вплив університетів на міста. 

Секція 2. Інноваційна система міст 
та університетів.

Секція 3. Майбутнє міста та універ-
ситетів. 

Шанхайський університет вже три 
роки поспіль проводить форум «Пре-
зиденти університету» задля реаліза-
ції стратегії інтернаціоналізації, що є 
головною відправною точкою для під-
вищення конкурентного статусу Шан-
хайського університету, а також внесок 
у міський розвиток міста Шанхаю. Про-
фесор Лариса АНТОНЮК виступила на 
другій секції з темою «Соціальні інно-
вації як передумова конкурентного лі-
дерства університетів». 

Окрім того, усім учасникам Саміту 
була організована можливість провес-
ти зустріч з Віце-президентом Шанхай-
ського університету Xiaotian ZHANG, 
де обговорили можливості співпраці 
КНЕУ та Шанхайського університету 
світового класу в якому успішно навча-
ються 40 000 студентів. Концертна про-
грама студентів та випускників Шан-
хайського університету викликала за-
хоплення й вдячність за прекрасно ор-
ганізований непересічний захід задля 
спільного процвітання.

Упродовж 24 – 26 жовтня в Шанхайському університеті (КНР) пройшов 3-й Міжнародний 
форум «Один пояс – один шлях». 

КНЕУ та Шанхайський 
університет: шляхи до співпраці

Учасники Міжнародного форуму «Міста та університети»

Лариса АНТОНЮК на Міжнародному форумі «Міста та університети»

Олена ХЛИСТОВА
Фахівець по здійсненню постійного 
моніторингу процесів розвитку світової 
вищої освіти Інституту вищої освіти
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Лариса ГУТОРОВА
Провідний фахівець зі зв’язків з 
громадськістю та пресою ЦСЗ 

Здобувач – Роксоляна ЛЮБАЧІВСЬКА, 
директор Центру міжнародної академіч-
ної мобільності,  у 2015 р. – переможни-
ця Всеукраїнського конкурсу наукових 
студентських робіт за напрямом «Акту-
альні питання співробітництва з Євро-
пейським Союзом».

Дисертація присвячена дослідженню 
формування високотехнологічних клас-
терів у біоекономіці Європейського Со-
юзу в сучасних умовах інноваційного та 
технологічного прогресу. У роботі сха-
рактеризовано засади та сучасні детер-
мінанти функціонування високотехно-
логічних кластерів у біоекономіці та ви-
значено методику ідентифікації їх ефек-
тів. Проаналізовано регіональну мо-

дель розвитку біотехнологічних класте-
рів,  запропоновано необхідні напрями 
імплементації європейського досвіду у 
кластеризації біотехнологічного секто-
ру України.

«Захист цієї дисертації для КНЕУ уні-
кальний, уперше з двома науковими ке-
рівниками – це доцент нашого універси-
тету Світлана ТКАЛЕНКО та доктор філо-
софії Едгардо СІКА (Університет Фоджа, 
Італія)»,  – наголосив ректор КНЕУ Дми-
тро ЛУК’ЯНЕНКО.

«Студенткою Роксоляна була в Іта-
лії за програмою обміну студентами. Я 
був вражений її здібностями і ставлен-
ням до наукових досліджень, – сказав Ед-
гардо СІКА.  – У співавторстві ми напи-
сали дві наукові тези. Роксоляна ЛЮБА-
ЧІВСЬКА обрала актуальну тему, це хоро-
ший старт для подальших наукових здо-
бутків».

«Захар блискуче навчався на фа-
культеті міжнародної економіки і ме-
неджменту, був капітаном студентської 
команди, яка стала чемпіоном Європи 
в авторитетному міжнародному кон-
курсі з дослідження інвестиційної при-
вабливості публічних компаній – CFA 
Institute Research Challenge, а сьогодні 
він – ментор цьогорічної команди сту-
дентів нашого університету», – повідо-
мила проректор з наукової роботи Ла-
риса АНТОНЮК.

Нині випускник КНЕУ працює в де-
партаменті з венчурних інвестицій ICU 
– провідній фінансовій групі з управлін-
ня активами та приватним акціонерним 
капіталом, де разом із колегами приймає 
рішення щодо інвестицій у інноваційні 
проекти в Україні та за її межами.

Умови успішного стартапу 
Чому лише 20% з усіх стартапів ма-

ють шанси на життя, а 75% з реалізова-
них навіть не генерують прибуток? У 
яких випадках варто ризикувати, а коли 

дотримуватися стриманої стратегії? Як 
розрахувати розумний об’єм інвестицій 
та як розгледіти серед тисяч стартапів 
саме той, що може стати всесвітньо відо-
мим та принести величезний дохід?

Детально та креативно Захар розповів 
про життя українського стартап-кола, яке 
вже на слуху багатьох інвесторів не лише 
в нашій країні, а й в Кремнієвій долині. 

Студенти жваво цікавилися цією до-
повіддю, деякі з них навіть зверталися 
до лектора за порадами щодо власних 
бізнес-ідей.

«Будьте обережними та подбайте про 
інтелектуальну власність своїх розробок, 
адже вашими ідеями можуть скориста-
тися конкуренти. Причиною низької чи 
провальної реалізації продукту 42% стар-
таперів називають відсутність попиту на 
ринку. Як зрозуміти, чи є попит? Осно-
вною ціллю перших продаж є не стільки 
отримання доходу, скільки аналіз ринку 
та зворотній зв'язок від клієнтів, – ділить-
ся своїми спостереженнями інвестицій-
ний аналітик. – Вам важливо бути добре 
обізнаними у всіх сферах діяльності біз-
несу. Маркетинг і продаж продукту/рі-
шення – є не менш важливою складовою 
успіху, аніж технологічна досконалість і 
інноваційність ідеї».  

«Між нашими країнами багато спіль-
ного, – наголосив ректор КНЕУ, профе-
сор Дмитро ЛУК'ЯНЕНКО. – Це – гос-
тинність, смачна кухня, цікаві наукові ви-
находи. – Проект, який ми започаткува-
ли, сприяє поглибленому економічному 
освітньому процесу».

«Наш ВНЗ відкритий для співробітни-
цтва і дружби», – запевнила проректор 
Батумського державного університету 

імені Шота РУСТАВЕЛІ, доктор економіч-
них наук, професор Натела ЦІКЛАШВІЛІ.  

Зародження ідеї
«Ідея монографії народилася 24 черв-

ня 2017 року під час міжнародної конфе-
ренції – саме тоді  колеги з КНЕУ презен-
тували свої цікаві статті. І ми почали пра-
цювати спільно. У колективній моногра-
фії шість розділів. Історична довідка, ана-
ліз сучасного стану, глобальні інновації, 
думаю, стануть у нагоді аспірантам під час  
роботи над дисертаціями», – сказав кан-
дидат економічних наук, доцент даного 
університету, академік Академії ділових 
наук Грузії   Бадрі ГЕЧБАЙЇ.

Солідну джерельну базу, збалансова-
ний кількісний та якісний аналіз у видан-
ні відзначив доктор економічних наук, 
професор кафедри світового господар-
ства і міжнародних економічних відно-
син Інституту міжнародних відносин 
КНУ імені Тараса Шевченка професор 
Антон ФІЛІПЕНКО.

Єдність у головному
Із доповіддю «Підвищення рівня жит-

тя населення як стратегічний пріоритет 
розвитку України і Грузії» виступив про-
фесор Юрій ХАРАЗІШВІЛІ, головний на-
уковий співробітник відділу проблем ре-
гуляторної політики і розвитку підприєм-

ництва Інституту економіки промисло-
вості. Доповідач акцентував увагу на та-
ких факторах, як знищення корупції, зна-
чне зниження податків, жорстке адміні-
стрування. Суттєвою є також фінансова 
підтримка наукового потенціалу.

Проректор з науково-педагогічної ро-
боти та міжнародних зв’язків, професор 
Віктор ЧУЖИКОВ – почесний доктор 
Батумського навігаційного навчально-
го університету – відзначив: «У підготовці 
монографії  виникала різниця в суджен-
нях, але що об’єднувало – єдність в голо-
вних цілях». Доктор економічний наук, 
професор, завідувач кафедри міжнарод-
ного менеджменту КНЕУ Євген ПАНЧЕН-
КО повідомив про ще одну спільну публі-
кацію в журналі. Проректор з наукової 
роботи, доктор економічних наук, про-
фесор Лариса АНТОНЮК назвала ви-
дання монографії  непересічною подією 
в житті КНЕУ, яка дає можливості брати 
участь у Грантах.

Лариса ГУТОРОВА
Провідний фахівець зі зв’язків з 
громадськістю та пресою ЦСЗ 

Лариса ГУТОРОВА
Провідний фахівець зі зв’язків з  
громадськістю та пресою ЦСЗ

4 грудня у КНЕУ відбувся захист 
кандидатської дисертації «Формування 
високотехнологічних кластерів у 
біоекономіці ЄС» за участі двох наукових 
керівників – із України та Італії

Інвестиційний аналітик Захар ДЕРЮГА, 
випускник КНЕУ, у листопаді прочитав 
в альма-матер відкриту лекцію в рамках 
вибіркової дисципліни «Венчурний бізнес».

У КНЕУ 7 грудня презентовано  колективну монографію – 
«Стратегічні пріоритети розвитку України та Грузії: інновації та 
партнерство» за участі авторів.  Мова видання – англійська.

Унікальний захист 
дисертації

Колективна монографія

Поради зі стартапу 
у венчурному бізнесі

Відкрита лекція з дисципліни «Венчурний бізнес» Учасники захисту дисертації
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Форум

У рамках Міжнародного форуму 
«Дні якості в Україні-2018», у КНЕУ від-
булася науково-практична конферен-
ція «Системний менеджмент як осно-
ва досконалості, конкурентоспромож-
ності та сталого розвитку організацій і 
економіки», яку організувала і провела 
на високому рівні Українська асоціація 
досконалості та якості.

Вдосконалення та творчість
На конференції порушувалися пи-

тання якості державного управління та 
його вплив на соціально-економічний 
стан в Україні. Зокрема, розглядали-
ся питання щодо підготовки фахівців з 
менеджменту та освітні можливості для 
формування практичних компетенцій 
здобувачів вищої освіти. Усі охочі мо-
гли ознайомитися з сучасними тренда-
ми, що стосуються міжнародних стан-
дартів на цільові системи менеджмен-
ту та дізнатися про основні рекомен-
дації з форуму European Foundation for 
Quality Management (EFQM) для підви-
щення конкурентоспроможності під-
приємств та організацій в умовах розви-
тку Четвертої Промислової революції.

У конференц-залі були присутні 
представники виконавчої влади, держав-
них органів, провідні економісти, біз-
несмени, освітяни з різних університе-
тів України. Блискучі доповіді, цікаві за-
питання, спілкування – дух цьогозаходу, 
- ще однієї непересічної події, що спону-
кає до вдосконалення та творчості! 

Ректор КНЕУ Дмитро ЛУК'ЯНЕНКО 
наголосив на тому, що наш універси-
тет прийняв модель підприємницько-
го університету, та ознайомив присут-
ніх із поняттям «глобальна економіка», 
складовими якої, зокрема, є економі-
ка штучного інтелекту, дозвілля, дослі-
дження космосу. Раніше системи якос-
ті були орієнтовані на якість продукції, 
тепер охоплюють освітні процеси. До 
слова, президент Української асоціації 
досконалості та якості, голова Комітету 
Громадської ради при Мінекономроз-
витку Петро КАЛИТА викладає у магі-
стратурі курс «Управління діловою до-

сконалістю». А на  конференції він про-
читав лекцію про системи менеджмен-
ту в органах виконавчої влади України.

Для забезпечення конкурентного 
розвитку, держава повинна мати свою 
стратегію розвитку, – вважає  прези-
дент Українського союзу промислов-
ців і підприємців, голова Антикризової 
ради громадських організацій України 
Анатолій КІНАХ. – У розвинутих краї-
нах борються не за підвищення заро-
бітної плати, а за якість життя грома-
дян, складовою якого є ефективність 
менеджменту в економіці». Доповідач 
звернув увагу на проблему трудової мі-
грації (за статистикою 2 млн наших 
співвітчизників працюють у Польщі), 
взаємовідносини з МВФ, які, на його 
думку, треба коригувати, орієнтуючись 
на чітку програму, а також на  «коруп-
ційну  метушню». «Демократія – це ви-
конання законів всіма», – зазначив Ана-
толій КІНАХ.

Колишній  мер Славутича Володи-
мир УДОВИЧЕНКО наголосив на ре-
формі територіальної влади, що озна-
чає дієве та відповідальне самовряду-
вання, інновації та відкритість до змін, 
раціональне управління фінансами. Усе 
це є передумовами сталого розвитку 
для нинішніх та прийдешніх поколінь.

Від бронзового рівня до 
нових звершень 
Для викладачів нашого університе-

ту цей захід – чудова можливість по-
спілкуватися з практиками, отримати 
рекомендації для стратегічного розви-

тку університету та порадіти спільним 
досягненням. КНЕУ увійшов до Гло-
бального індексу досконалості Євро-
пейського фонду з управління якістю 
EFQM ( EFQM Global Excellence Index) 
– бронзовий рівень! А інформацію про 
цей статус було розміщено у щорічно-
му виданні EFQM Recjgnition Book.

Про підготовку фахівців із менедж-
менту, конкурентоспроможність вищої 
освіти розповіла проректор з наукової 
роботи, директор Інституту вищої осві-
ти КНЕУ Лариса АНТОНЮК: «Нещодав-
но ми відвідали Стенфордський універ-
ситет, де ефективно змінюються підхо-
ди до навчання. Зокрема, у D. School під 
час занять не використовуються ані ґа-
джети, ані комп’ютери. Студенти різ-
них спеціальностей збираються в од-
ній аудиторії, здобувають ключові на-
вички: уміння слухати, навчатися в ін-
ших, синтезувати інформацію, швидко 
експериментувати, постійно вдоскона-
люватися. КНЕУ потужно просувається 
у цьому напрямку. Ми маємо виховува-

ти інноваторів із гнучким мисленням, 
які впливатимуть на економічні проце-
си не лише в Україні, а й у світі».

До речі, більшість нинішніх провід-
них економістів свого часу навчалися в 
стінах КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Перегляд Моделі 
досконалості EFQM
Директор навчально-консалтинго-

вого центру Української асоціації до-
сконалості та якості Тарас КАЛИТА,, 
який брав участь у  щорічному Форумі 
EFQM (Відень, 18 – 19 жовтня), розпо-
вів про перегляд  Моделі досконалості 
EFQM, яка  відображає, як у світі зміню-
ються уявлення про досконалу органі-
зацію. Серед глобальних мегатрендів: 
збільшення демографічного різнома-
ніття (необхідність керувати в органі-
заціях людьми різних поколінь, релігій, 
національностей, переконань); самоке-
ровані системи (відмова від систем, по-
будованих на повному контролі співро-
бітників і детальній регламентації їх ді-
яльності – зокрема, оскільки нові поко-
ління відмовляються працювати в та-
ких умовах); посилення вимог до знань 
і вмінь внаслідок автоматизації; розви-
ток технологій та цифровий шок; готов-
ність до критичних змін на ринках про-
дукції, сировини, персоналу внаслідок 
непередбачуваних рішень політичних 
лідерів;  пошук шляхів до зменшення не-
гативних впливів на навколишнє середо- 

вище. Отже, світ швидко змінюється, 
проте, підприємства, які теж не будуть змі-
нюватися, навряд чи будуть успішними.

Менеджер проектів Громадської 
спілки «Центр інновацій «Сходи в май-
бутнє» Ольга КУЧЕР розповіла про ме-
неджмент інновацій, як складову части-
ну вдосконалення підприємств. Олек-
сандр КОВАЛЬЧУК, начальник відділу 
моніторингу якості Національної ме-
дичної академії післядипломної осві-
ти ім. П. Л. ШУПИКА  проаналізував за-
стосування в діяльності НМАПО різних 
концепцій і підходів до удосконален-
ня: стандарту ISO 9001, Моделі доско-
налості EFQM, мислення, засновано-
го на ризиках, вивчення очікувань за-
цікавлених сторін і діалог з ними, фор-
мування мережі внутрішніх спожива-
чів і постачальників, розширення ме-
режі партнерів. Доповідь Михайла МА-
КУХА, керівника Органу сертифікації 
систем менеджменту «ПРИРОСТ-член 
DQS Group», присвячена останнім змі-
нам в області міжнародної стандарти-
зації систем менеджменту. 

У багатьох країнах світу другий четвер листопада – Всесвітній день 
якості. Ініціатором такого Дня є European Organization for Quality, за 
підтримки ООН. 

Якість – в ім'я кращого життя

Центр суспільних зв’язків

Вручення почесної грамоти проректору з наукової роботи Ларисі АНТОНЮК 

Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО – ректор КНЕУ, Петро КАЛИТА –президент Української асоціації досконалості та 
якості, Анатолій КІНАХ – президент Українського союзу промисловців і підприємців

 Анатолій КІНАХ – президент Українського союзу промисловців і підприємців



Наприкінці жовтня група 
науково-педагогічних праців-
ників КНЕУ взяла участь у ро-

боті Міжнародної наукової конфе-
ренції на тему «Виклики глобалізації 
в економіці та бізнесі». Конференція 
відбулася на базі факультету економі-
ки та бізнесу Тбіліського державного 
університету імені Іване ДЖАВАХІ-
ШВІЛІ (Грузія). 

Професор кафедри міжнародної 
економіки КНЕУ Денис ІЛЬНИЦЬ-
КИЙ презентував доповідь про сцена-

рії розвитку вищої освіти та їх вплив 
на соціально-економічний розвиток 
країн та світового господарства. 

Доцент кафедри менеджменту 
КНЕУ Тетяна СОБОЛЕВА підготува-
ла доповідь про актуальність та осо-
бливості управління інтелектуальною 
власністю в сучасних умовах. 

Усього в роботі конференції взяли 
участь представники 10 країн. 

Після плідної роботи, мали місце 
цікаві зустрічі. Як зазначив декан фа-
культету економіки та бізнесу Геор-
гі ГАГАНІДЗЕ, особливого значення 
конференція набула завдяки 100-літ-
тю від заснування Тбіліського держав-
ного університету, яке відзначається 
цього року.
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Життя КНЕУ

Відомий економіст Іван МІКЛОШ  
2 листопада прочитав у КНЕУ відкриту 
лекцію на тему «Чому Україна живе нижче 
свого потенціалу і як це змінити?»

Ярмарок вакансій для студентів «Кар’єра 
у великому місці», що вже став доброю 
традицією, відбувся 31 жовтня у КНЕУ. 
Понад сорок компаній, фірм, підприємств 
запропонували свої вакансії й можливість 
пройти стажування.

Денис ІЛЬНИЦЬКИЙ
Професор кафедри міжнародної  
економіки

Викладачі КНЕУ 
у Грузії

Ярмарок вакансій

Реформи 
ґрунтуються на 
повній довірі

Іван МІКЛОШ – голова Стратегіч-
ної групи радників з підтримки ре-
форм в Україні, головний економіч-
ний радник Прем'єр-міністра України, 
автор багатьох книг про реформи, які 
відбулися у Словаччині.

На думку лектора, передумовою 
кращого життя будь-якої країни є її 
економічне зростання. Яскравий при-
клад – Люксембург, Ірландія і, навпа-
ки, символ кризи на сьогодні – Арген-
тина.

«Реформи можливі на основі еко-

номічної свободи, одним із критері-
їв якої є відсутність корупції, вкладен-
ня інвестицій та взаємна довіра, коли 
одні й ті самі правила встановлені для 
всіх, і всі їх дотримуються», – заува-
жив доповідач. 

Зокрема, для ефективного розвит-
ку економіки України потрібно 25% 
інвестицій (нині – 16%). Головні ре-
форми, на думку лектора, мають бути 
у приватизації, земельній реформі 
та енергетиці. Іван МІКЛОШ назвав 
2019 –2021 роки дуже складними, по-
кращення прогнозує з 2022 року. Еко-
номіст звернув увагу і на такий особ-
ливий важіль, як комунікація й недо-
пущення популізму.

Під час тестування студенти актив-
но заповнювалианкети та вирішували 
логічні завдання. А ще  запитували не 
лише про графік роботи та зарплату, а 
й про корпоративні заходи під час до-
звілля. 

Знайти роботу в мегаполісах – 
Львові, Харкові, Одесі чи Києві – про-
стіше, ніж в областях і селах, адже 
вищі навчальні заклади мають спе-
ціальні підрозділи. Серед них і наш 
провідний економічний університет 
України, де ефективно працює Центр 
зв’язків з роботодавцями та сприяння 
працевлаштуванню студентів «Пер-
спектива».

З вітальним словом перед студента-
ми та роботодавцями виступив ректор 
університету Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО. 

Під час ярмарку нагороджено пе-
реможців конкурсу резюме для сту-
дентів і випускників. Автори трьох ре-
зюме, які журі визнало найкращими, 
отримали пам’ятні призи від органі-
заторів.

Шукаємо роботу правильно! 
«Останнім часом дуже популяр-

ною є форма відео-резюме. Ми пора-
димо, на чому саме закцентувати увагу, 
– сказала начальник  відділу проф- 
орієнтації Шевченківської філії Ки-
ївського міського центру зайнятос-
ті Алла МАЦКЕВИЧ. – А ще навчи-
мо, як краще підготувалися до бесі-
ди по телефону». У столиці великий 
попит на економістів, менеджерів, а 
особливо на програмістів, фахівців 

комп’ютерних систем та зі штучного 
інтелекту. Знання іноземної мови, зде-
більшого, англійської – майже всюди є 
обов’язковим.

Директор Центру зв’язків з робо-
тодавцями та сприяння працевлашту-
ванню студентів «Перспектива» КНЕУ 
Оксана ЧУБ переконана, що в столи-
ці роботу не зможе знайти тільки дуже 
ледачий. Щороку збільшується число 
тих, хто поєднує навчання й роботу 
вже з першого курсу. Дехто навіть під 
час навчання стає підприємцем. Біль-
шість випускників працюють за фа-
хом, ефективно будуючи кар’єру.

Ярмарок очима студентів
Усі студенти, що відвідали ярмарок 

вакансій, виходили з  текою проспек-
тів, брошур, обмінюючись враження-
ми. «Я навчаюся на другому курсі фа-
культету міжнародної економіки і ме-
неджменту. Вкотре впевнилася,  що ко-
жен предмет – важливий. Ярмарок на-
дихає на здобуття знань», – вважає  Ва-
лерія ОСАДЧУК. «А мені хочеться спро-
бувати себе у кількох спеціальностях, 
щоб визначитися, яка стане улюбле-
ною», – підтримала однокурсницю 
Варвара ШАЙДЕЦЬКА. Любомир КА-
МІНСЬКИЙ, випускник факультету фі-
нансів, зараз обирає для себе варіанти 
стажування, адже це  можливість і  за-
робітку, і навчання.

А що важливо для роботодавців? 
Готовність претендентів до вакансій 
із інтенсивною роботою, можливість 
працювати над кількома проектами 
водночас, вільне володіння інозем-
ною мовою. Втім, майже від усіх луна-
ла фраза: «Звертаємо увагу на студен-
тів з палаючими очима, які прагнуть до 
постійного розвитку і лідерства».

Денис ІЛЬНИЦЬКИЙ та Тетяна СОБОЛЄВА

Фахівці Центру сприяння працевлаштуванню «Перспектива» (справа наліво):  
Вікторія ФІНЕНКО, Оксана ЧУБ, Марія САМОХВАЛ

Лариса ГУТОРОВА
Провідний фахівець зі зв’язків з 
громадськістю та пресою ЦСЗ 

Лариса ГУТОРОВА
Провідний фахівець зі зв’язків з 
громадськістю та пресою ЦСЗ 
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«Одна справа – прочитати інформа-
цію на сайті, і зовсім інша – побачити все 
на власні очі, відвідати майстер-класи від 
факультетів, інститутів, які запропонова-
ні у програмі заходу», – така  спільна дум-
ка одинадцятикласників, які завітали до 
КНЕУ. Кожен під час реєстрації мав мож-
ливість не лише почути корисну інфор-
мацію, а й наприкінці заходу взяти участь 
у розіграші подарунків від університету.

З перших вуст

У конференц-залі багатолюдно, біля 
стендів факультетів  викладачі відповіда-
ли на численні запитання,  знайомили з 
освітніми програмами. Головну ж інфор-
мацію про флагмана економічної осві-
ти  – КНЕУ, що має бренд лідера й відо-
мий інноваційною діяльністю та широ-
кими міжнародними зв’язками, студенти  
почули з перших вуст. «Ринок праці по-
стійно змінюється, тому наша навчаль-
на програма орієнтована на адаптацію 
до нього, на виклики майбутнього, – на-
голосив ректор КНЕУ, професор Дмитро 

ЛУК'ЯНЕНКО. – Але  вступ – це ще не га-
рантія вашого успіху. Золоті правила в 
процесі навчання: не вчитися підприєм-
ництву, а бути підприємливими; не вчи-
тися заробляти потім, а заробляти вже за-
раз; не шукати роботу після, а вже сьогод-
ні». Окрім того, у КНЕУ створені всі умови 
для всебічного розвитку студентів: Центр 
культури і мистецтв, спортивний комп-
лекс, стадіон, діє студентське самовряду-
вання, є офіс омбудсмена.

Особливості вступної кампанії

Проректор з науково-педагогічної ро-
боти і міжнародних зв’язків професор Ві-
ктор ЧУЖИКОВ розповів, що  КНЕУ має 
70 двосторонніх угод про міжнародне 
академічне співробітництво з 30 країна-
ми. Студенти університету беруть участь 
у міжнародних проектах, дослідницьких 
мережах, є переможцями  престижних 
конкурсів. У ВНЗ діють англомовні магіс-
терські програми.

Відповідальний секретар приймаль-
ної комісії Андрій ПОПЛЮЙКО розповів 
про особливості вступної кампанії 2019 
року. «Основні етапи вступної кампанії: 
складання ЗНО, подання заявок через ка-
бінет вступника, і, власне, вступ, – сказав 
він. –  Я раджу моніторити наш сайт, осо-
бливо на початку літа, де знайдете всю 
необхідну інформацію». Більшість запи-
тань стосувалися кількості бюджетних 
місць, прохідних балів – усе це залежить 
від обраної освітньої програми. До речі, 
студенти-контрактники, які добре навча-
ються, після кожного семестру за наяв-
ності бюджетних місць можуть перевес-
тися на державну форму навчання. Такий 
механізм діє у КНЕУ два роки. Головний 
пріоритет – набрані бали.

Вступайте до КНЕУ – і ви глибоко за-
нуритеся у світ сучасних технологій,  здо-
рового корпоративного духу, постійно-
го вдосконалення  й успішної самореалі-
зації!Ми готові до Дня відкритих дверей! До зустрічі у КНЕУ!

Вступне слово ректора

Лариса ГУТОРОВА
Провідний фахівець зі зв’язків з 
громадськістю та пресою ЦСЗ 

8 грудня на День відкритих дверей, що 
відбувся в університеті, приїхали майбутні  
абітурієнти з Луцька, Полтави, Корсунь-
Шевченківська, Донецької області, Київщини.

КНЕУ відкриває двері для кожного!

Creative Spark – ініціатива уряду Велико-
британії, Британської Ради, спрямована на 
підтримку міжнародних університетських 
та інституційних партнерств для розвитку 
підприємницьких навичок та креативної 
економіки в різних країнах світу.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ CREATIVE 
SPARK:

1. Розвиток партнерських відносин 
між University of Reading (Henley Business 
School) та Київським національним еко-
номічним університетом з метою під-
тримки підприємницької освіти та ство-
рення центру підтримки підприємництва 
для студентів та випускників. 

2. Проведення тренінгів та заходів, 
спрямованих на розвиток підприємниць-
ких навичок у студентів, починаючи від 

пітчингу ідей до навчання практичним 
навичкам щодо започаткування бізнесу.

3. Запуск digital-програм для вивчен-
ня англійської мови, включаючи навчаль-
ні платформи та масові відкриті онлайн-
курси (MOOCs) англійської мови для під-
приємництва. Курси надаються від British 
Council, по проходженню яких учасники 
отримають відповідні сертифікати. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

•	 Посилення	 у	 студентів	 бізнесових	
навичок та рівня володіння англій-
ською мовою, аби вони мали змогу 
розвинути власний бізнес з викорис-
танням інновацій. 

•	 Посилення	 співпраці	 між	 University	
of Reading (Henley Business School) та 
КНЕУ щодо  розвитку освітніх систем 
та центрів підтримки підприємництва 
в КНЕУ.

•	 Відкриття	 Центру	 підприємництва	 в	
КНЕУ, де будуть надавати підтримку та 

консультації студентам у реалізації їх 
бізнес-ідей. 

•	 Створення	Бізнес-клініки,	де	експерти	
з бізнесу будуть надавати консультації 
студентам відповідно до їх запитів.

В рамках реалізації гранту передба-
чається проведення різноманітних захо-
дів та тренінгів, спрямованих на розвиток 
креативності та навчанні практичним на-
вичкам усіх охочих.

 Колектив Інституту вищої освіти

Колектив Інституту вищої освіти Київського національного економічного університету  
ім. Вадима Гетьмана, спільно з University of Reading (Велика Британія), отримав перемогу у гранті 
від авторитетної міжнародної організації British Council – «Creative Spark»!   

Формуємо нові компетенції в 
міжнародних освітніх мережах

Юлія БАНДРІВСЬКА
Фахівець Інституту вищої освіти КНЕУ
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Ким бути? Відновлення 
меморіальної 
дошки

Дружня Братислава

У жовтні 2018 року Згурівський 
центр зайнятості провів Ярмарок 
професій для учнівської молоді у 

Згурівській загальноосвітній школі.
Мета заходу: зорієнтувати учнів щодо 

вибору майбутньої професійної діяль-
ності. Поряд із представниками КПІ ім. 

Сікорського, ВНЗ «Крок» та іншими на-
вчальними закладами, викладачі на-
шого вишу Олександр САМБОРСЬКИЙ 
та Тетяна БОНДАР  розповіли присут-
нім про  переваги навчання в Київ- 
ському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана. 

Щиро вдячні організаторам заходу 
за надану можливість розповісти про 
здобуття вищої освіти в нашому на-
вчальному закладі.

До складу делегації увійшли також 
Віктор ЧУЖИКОВ – проректор з між-
народних зв'язків, Роксоляна ЛЮБА-
ЧІВСЬКА – директор Центру міжна-
родної академічної мобільності. 

Представниками Економічного 
університету Братислави були: Prof. 
Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. – ректор, 
Assoc. Prof. Boris MATTOŠ, PhD –  про-
ректор з міжнародних відносин, Prof. 
Ing. Ĺudmila LIPKOVÁ, PhD – заступник 
декана з досліджень та докторантури, 
факультету міжнародних відносин і за-
відувач відділу міжнародних економіч-

них відносин та економічної диплома-
тії Ing. Soňa GALANOVÁ – керівник де-
партаменту міжнародного співробіт-
ництва.

Запланована зустріч передбачала 
обговорення питань подальшої плід-
ної співпраці між нашими універси-
тетами, а також написання спільних 
наукових праць, розвиток міжнарод-
ної співпраці, академічної мобільнос-
ті (викладацького складу, студентів, ас-
пірантів, адміністративного персона-
лу) на основі програм Erasmus + та ін-
ших міжнародних програм, організа-
ція міжнародного стажування, член-
ство в редакціях наукових журналів 
університетів, проведення літніх шкіл 
та конференцій.

У ті часи справжні патріоти праг-
нули пробудити національну свідо-
мість українців. Так, студент Київсько-
го інституту народного господар-
ства (нині – КНЕУ) Георгій МОСКА-
ЛЕНКО запропонував  робітникові Ві-
ктору КУКСІ, з яким жив у гуртожит-
ку на Святошино, пошити національ-
ний прапор і вивісити його на люд-
ному місці.  Спочатку обрали  цен-
тральний вокзал, а потім – будівлю го-
ловного корпусу нашого університе-
ту, що була однією з центральних на 
Брест-Литовському проспекті й до-
бре  проглядалася з траси. Прапор 
зшили з двох жіночих шаликів, ско-
піювали національний герб, друкова-
ними літерами чорнилом написали: 
«Ще не вмерла Україна, ще її не вбито! 
ДПУ». Абревіатура читалася як «Демо-
кратична партія України».

На церемонії відкриття ректор 
КНЕУ Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО прочитав 
власний вірш,  передавши його по-
чесному гостю, борцеві за демокра-
тію, який стояв у витоків Незалежнос-
ті України,  відомому поетові Дмитру 
ПАВЛИЧКУ. Виступ поета-класика, як 
завше, був емоційним і проникливим, 
й надихнув до активної діяльності за 
відродження українських традицій. 
Поет подарував  нашому закладу збір-
ник своїх  поезій, прочитавши вірш 
про омелу – символ паразитизму, що 
винищує все прогресивне. Дмитро Ва-
сильович побажав студентам насна-
ги, бути гідними патріотами держави, 
як ті славні студенти 60-х років, яких 
вшанували на святі.

На церемонії також виступили за-
ступник голови Всеукраїнської право-
захисної організації «Меморіал» імені 
Василя  СТУСА  Юрій БАЛАНЮК та го-
лова Печерського відділення ветера-
нів, художник  Олесь ГРИБ.

Олександр САМБОРСЬКИЙ
Професор кафедри бухгалтерського 
обліку

Роксоляна ЛЮБАЧІВСЬКА
Директор Центру міжнародної акаде-
мічної мобільності

Майбутні абітурієнти

Від історії - до сьогодення

Пам'ять збережено

Зустріч в Економічному університеті Братислави 

Економічний університет в Братиславі 
(Словаччина) з 21 по 24 жовтня приймав 
делегацію КНЕУ на чолі з ректором  
Дмитром ЛУК'ЯНЕНКОМ.

Першого дня листопада відбулися 
урочистості з нагоди відновлення 
меморіальної дошки на честь підняття  
1 травня 1966 року державного блакитно-
жовтого прапора УНР на будівлі КНЕУ.

Лариса ГУТОРОВА
Провідний фахівець зі зв’язків з 
громадськістю та пресою ЦСЗ 
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Чудова людина, чарівна жінка, 
Марина Юріївна ТЮХЛЯЄВА свят-
кує ювілейний день народження!

Організаторські здібності Мари-
ни Юріївни як талановитого діяча 
профспілки КНЕУ, особливо чітко 
проявилися на посаді Голови проф-
спілкового комітету факультету об-
ліку та податкового менеджменту. 

Марина Юріївна – запальна лю-
дина, відтак і факультет ОПМ і чле-
ни кафедри обліку в кредитних і 
бюджетних установах та еконо-
мічного аналізу, де Марина Юріїв-
на працювала понад 30 років (нині 
кафедра аудиту), щоденно відчува-
ють її присутність у багатьох ініціа-
тивах не лише стосовно навчально-
го процесу, а й часу проведеного ра-
зом у колективних поїздках вихід-
ного дня.

Пісні, у виконанні Марини Юрі-
ївни, це завжди свято, яке додає по-
зитиву у наші будні.

Весь колектив кафедри факуль-
тету обліку та податкового менедж-
менту щиро вітаємо Вас з ювілеєм! 
Нехай ніколи не згасає Ваше вмін-
ня вести за собою, переконувати у 
тому, що життя прекрасне, відтак 
треба тільки навчитися бачити те, 
що поруч. 

Бажаємо Вам здоров’я і натхнен-
ня, любові і уваги, тепла і сонячного 
настрою, успіхів у всьому, яскравих 
вражень і веселки емоцій! Нехай у 
Вашому житті завжди будуть квіти і 
сюрпризи, посмішки і хороші події, 
щастя і радість, удача і везіння!

Шанована нами і багатьма, Ма-
рино Юріївно!

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви,
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З повагою та любов’ю друзі  
й колеги факультету обліку  

та податкового менеджменту  
Київського національного  

економічного університету  
імені Вадима Гетьмана 

1 грудня в Інституті бізнес-освіти 
КНЕУ відбулося урочисте вручення 
магістерських дипломів випускни-
кам 2018 року.  

Традиційно, з вітальним словом 
до випускників звернувся дирек-
тор Інституту бізнес-освіти профе-
сор Анатолій ПОРУЧНИК. З приві-
таннями та настановами виступи-
ли керівники програм професор 

Євген ПАНЧЕНКО і професор Гене-
фа ШВИДАНЕНКО. Від імені випус-
кників щирі слова подяки висловили 
випускники: Ірина ШЕВЧУК (Бізнес-
адміністрування), Михайло ВОЙЧЕН-
КО (Маркетинговий менеджмент), 
Анастасія СОЛОВЙОВА (Управління 
міжнародним бізнесом).

Щиро вітаємо з цим святом наших 
випускників, викладачів, навчально-
методичний персонал і всіх співробі-
ників КНЕУ, які на високому рівні за-
безпечували навчальний процес! Ба-
жаємо подальших успіхів і наснаги!  

Марина Юріївна ТЮХЛЯЄВА 
Старший викладач кафедри  
аудиту

Вітаємо

ЗАПИТ ЛЮБОВІ

Красивії літа назустріч летять,
Воліють надати свої маніфести,
Потреби свої вимагають від нас,
Любові у Бога запитують врешті.
І Бог посилає розумних людей,
Розумні поради прописані світом,
Готує ґешефти цнотливих ідей,
Веде по дорозі, усіяній квітом.

І в цій круговерті подій і бажань
Здається зиґзаґами рівна дорога,
Все хочеться швидко і тільки в цей час:
Подій, нових зустрічей, слави, любові…

Життя як у п’єсі, а ми в ній – актори…
На все є свій час і своя Божа воля, –
Всевишнім прописано в книзі Любові
Для кожного – шанс і для кожного – ролі.
Але є можливість у кожного в нас,
Молитися щиро у серці до Бога.
В е-мейлі Творцю написати в цей час
Запит л ю б о в і…

Тетяна БЛУДОВА

* * *
Прийшла північна королева,
В полон краси забрала всіх,
Приспала до весни дерева,
Насипала на землю сніг.
Річки й озера в лід скувала,
І навіть моря береги,
Ще з осені в права вступала,
Царює з перших днів зими.

Тваринам час випробування,
Час нелегкий і для людей,
Для декого розчарування,
Для оптимістів – час ідей.
Вірші складатимуть поети,
Римуючи красу зими,
Майстри малюнку на мольберти
Перенесуть прекрасну мить.

Урівноважить все красуня,
Спокійним холодом своїм
В свідомості людей присутня
І в серці гама почуттів…
Контраст примушує людину
Важливе дещо зрозуміти:
Щоб цінувати теплу днину,
Слід люту зиму пережити!

Галина КОПиЛ

ПРИМХЛИВА ЗИМА-2017

Прийшли на гірку ледь сніжком припала.
Та не надовго, бо до школи ранком,
То я онуці твердо обіцяла,
Що на канікулах…

Але на ранок станув перший сніг,
Пропав мов марево, і не було неначе.
Щодня чекали, скоро піде він… Одначе
І в Новий рік, і на Різдво не ліг…
І січень промайнув, і лютий сплив,
На Масляну з Зимою розпрощались.
Вже березневий чути спів  птахів,
А на санчатах і не покатались…

Зима збагнула, що не все своє взяла,
І за ніч снігу кучугури намела,
Й морозцю кілька градусів знайшла,
Зазначивши –  вона ще не пішла…
Що з того, що сезон Весни приспів,
Й травичка прагне сталого тепла.
Попри прогноз Метцентру й бабаків,
Зима запевнила –  вона ще не пішла…

Їй календарний термін не указ,
Й астрономічний теж ігнорувала…
Чи хто примусив Зиму – так от враз
Запас сезонний снігу поскидала?
Напевне, відчуває вдосталь сил
Полютувати й влаштувати заметіль,
А дітлахів, аби могли її згадати,
Хоч тиждень на санчатах покатати.

Людмила РІНГІС

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САД

Пусть Новый год подарит нам везение,
Уходит старый год и в понедельник (!),
Как быстро остаемся вдруг без денег,
Надеемся на радости спасение.

Конечно, будут радостные встречи,
С друзьями, близкими и братьями по духу,
Зажжем  над пианино мы подсвечник,
Закрой глаза, и дай усладу слуху!

Добро пожаловать в наш музыкальный сад,
Где нет зимы, лишь  осень, весна, лето
Проводят бал свой, праздничный наряд,  
Искрясь танцуют в ароматах цвета!

Мотив с гармонией, а с ритмом мощный бас,
Пускаются в вселенский хоровод,
Цветы любви благоухают в нас,
И души продолжают свой полет!

Володимир ВЕРЕТНОВ

Зимова лірика

Випуск магістрів  
в Інституті  
бізнес-освіти КНЕУ

Добірка творів викладачів КНЕУ

Ірина КУЛАГА 
Заступник директора ІБО

Випускники програми МБА зі своїми наставниками


