
Наші роки – наше багатство

Êóðñ åêîíî-
ì³êè òà îðãàí³çàö³¿

ïðîìèñëîâîñò³ ïî-
÷àëè âèêëàäàòè ùå

íà çàãàëüíîòåõí³÷íî-
ìó ôàêóëüòåò³. Â

1963-1966 íàâ÷àëüíî-
ìó ðîêàõ ö³ äèñöèïë³íè

÷èòàâ Þð³é Îëåêñ³éîâè÷
×óìàê. Ó 1968 ðîö³ ç ìå-

òîþ íàäàííÿ äîïîìîãè
Ñóìñüê³é ô³ë³¿ äëÿ ÷èòàííÿ

êóðñó "Åêîíîì³êà ïðîìèñëî-
âîñò³" ç Õàðê³âñüêîãî ïîë³òå-

õó áóëî ïåðåâåäåíî Ãàííó
²âàí³âíó Êîò (ïåðøèé øòàòíèé

âèêëàäà÷ ìàéáóòíüî¿ êàôåäðè),
à â 1969-ìó - êàíäèäàòà åêî-

íîì³÷íèõ íàóê Îëåãà Ôåäîðîâè÷à
Áàëàöüêîãî. Ïðè êàôåäð³ áóëà ñòâî-
ðåíà ñåêö³ÿ åêîíîì³êè çàõèñòó
ïîâ³òðÿíîãî áàñåéíó â³ä çàáðóäíåí-
íÿ, ÿêó â³í ³ î÷îëèâ. Ç öüîãî ÷àñó é
ðîçïî÷àëà ä³ÿëüí³ñòü øêîëà åêî-
íîì³ñò³â-åêîëîã³â.

Ó 1971 ðîö³ øòàò ïðàö³âíèê³â
ñåêö³¿ çá³ëüøóºòüñÿ äî 7 ÷îëîâ³ê:
ñ.í.ñ. Õàëäººâ Â.²., ëàáîðàíòè Áå-
ñåä³í Â.²., Ðàä÷åíêî Í.²., Óëüÿíîâ
Á.Â. Êàäðîâà ïîë³òèêà áóëà
çîð³ºíòîâàíà ïà ï³äãîòîâêó â÷åíèõ
ó êîëåêòèâ³. Äî ðîáîòè çàëó÷åíî
ñòóäåíò³â äåííîãî â³ää³ëåííÿ Å.
Êîç³íà, Ë. Ìåëüíèêà, À. ×óï³ñà, Å.
Çàáîëîòíîãî, Î. Äåãòÿðåíêà. Êåð³â-
íèê ñåêö³¿ Î.Ô. Áàëàöüêèé ñòàº ÷ëå-
íîì Íàóêîâî¿ ðàäè "Çàùèòà âîç-
äóøíîãî áàññåéíà îò çàãðÿçíåíèÿ
âðåäíûìè âûáðîñàìè" ïðè Äåð-
æàâíîìó êîì³òåò³ Ðàäè Ì³í³ñòð³â
ÑÐÑÐ ç íàóêè òà òåõí³êè.

3 1972 ðîêó ïðè êàôåäð³ òåõíî-
ëîã³¿ ìàøèíîáóäóâàííÿ ôóíêö³îíóº
ëàáîðàòîð³ÿ åêîíîì³êè ïîâ³òðÿíîãî
çàáðóäíåííÿ. Ó öåé ÷àñ äî ëàáîðà-
òîð³¿ ïðèõîäÿòü ïåðø³ âèïóñêíèêè
ô³ë³àëó Áðàñëàâñüêèé Ä.Â., Ìåëü-
íèê Ë.Ã., Äåíèñåíêî À.Ô., Êîç³í
Å.Ã., ×óï³ñ À.Â. Ê³ëüê³ñòü ïðàö³â-
íèê³â çðîñëà äî 18 ÷îëîâ³ê, ðîçøè-
ðþºòüñÿ ³ ñêëàä ñòóäåíò³â äåííîãî
â³ää³ëåííÿ, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî íà-
óêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè: Áîðî-
íîc Â.Ì., Á³ëîóñîâ Â.À., ªâòóõîâ
Â.Ã., Æóëàâñüêèé À.Þ. òà ³íø³.
Íåçàáàðîì òåîðåòè÷í³ ðåçóëüòàòè
ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü Î.Ô. Áà-
ëàöüêèé äîïîâ³äàâ íà ðàäÿíñüêî-
àìåðèêàíñüêîìó ñèìïîç³óì³ ó ì³ñò³
Òá³ë³ñ³.

Ó ëàáîðàòîð³¿ ³íòåíñèâíî âå-
äåòüñÿ ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ êàäð³â.
Ó 1975 ð. ñ.í.ñ. Â.². Õàëäººâ ïåð-
øèé ç íàøîãî êîëåêòèâó çàõèñòèâ
êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ ç åêî-
íîì³êè.

Çã³äíî ç íàêàçîì Ì³íâóçó ÓÐÑÐ
¹122 â³ä 1 êâ³òíÿ 1976 ðîêó "Ïðî
çì³íè â ñòðóêòóð³ Õàðê³âñüêîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó" ç ìåòîþ
ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè
ñïåö³àë³ñò³â ³ ñòâîðåííÿ á³ëüø
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ òà íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêî¿ ðîá³ò ç 1.09.1976 ðî-
êó êàôåäðà òåõíîëîã³¿ ìàøèíîáóäó-
âàííÿ ðîçä³ëèëàñÿ íà äâ³ êàôåäðè �
òåõíîëîã³¿ ìàøèíîáóäóâàííÿ òà
åêîíîì³êè (îñòàííþ î÷îëèâ Áà-
ëàöüêèé Î.Ô.).

Êàôåäðîþ åêîíîì³êè ïðîâî-
äÿòüñÿ äîñë³äæåííÿ ç øåñòè íàóêî-
âî-äîñë³äíèöüêèõ òåì. Äåðæáþä-

æåòíà òåìàòèêà êàôåäðè ïðåäñòàâ-
ëåíà äâîìà îñíîâíèìè ïðîáëåìà-
ìè: åêîíîì³êà íàâêîëèøíüîãî ñåðå-
äîâèùà, à òàêîæ óäîñêîíàëåííÿ óï-
ðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì.

Íàóêîâ³ ðîáîòè êàôåäðè
ìàþòü âèñîêó ðåïóòàö³þ, òåîðå-
òè÷í³ äîñë³äæåííÿ äîïîâ³äàþòü-
ñÿ íà êîîðäèíàö³éí³é íàðàä³ ç ïè-
òàíü îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà êðà¿í ÷ëåí³â ÑÅÂ â
Óãîðùèí³ (1976 ð.). Âèäàºòüñÿ
ïåðøà â êðà¿í³ ìîíîãðàô³ÿ Áà-
ëàöüêîãî Î.Ô. "Åêîíîì³êà çàõèñ-
òó ïîâ³òðÿíîãî áàñåéíó" (âèä.
"Âèùà øêîëà" ì. Õàðê³â, 1976
ð³ê).

Ó 1978 ðîö³ çàõèñòèëè êàíäè-
äàòñüê³ äèñåðòàö³¿ ùå äâà
ñï³âðîá³òíèêà êàôåäðè: Ìàÿêîâñü-
êèé Â.Ë. òà Ìåëüíèê Ë.Ã.

Ïîñòóïîâî ðîçøèðþþòüñÿ íà-
óêîâ³ çâ'ÿçêè êàôåäðè. Ðåçóëüòàòè
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè (à öå
á³ëüøå 50 ïðàöü) îïóáë³êîâàí³ â
æóðíàëàõ "Ïðîìûøëåííàÿ è ñàíè-
òàðíàÿ î÷èñòêà ãàçîâ", "Ýêîíîìèêà
è ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû", ³íøèõ.
Ïðàö³âíèêè êàôåäðè áåðóòü ó÷àñòü
ó 25 êîíôåðåíö³ÿõ, äå âèñòóïàþòü ç
23 äîïîâ³äÿìè.

Ó 1979 ðîö³ âèäàþòüñÿ òðè ìî-
íîãðàô³¿: Áàëàöüêèé Î.Ô. "Åêî-
íîì³êà ÷èñòîãî ïîâ³òðÿ", Íàóêîâà
äóìêà, Êè¿â, 1979 ð.; Áàëàöêèé
Î.Ô., Öûãàíêîâ À.Ï., Ñåìèí Â.Ì.
"Òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ - õèìèÿ -
îêðóæàþùàÿ ñðåäà", "Õèìèÿ", ã.
Ìîñêâà, 1979 ã.; Ìåëüíèê Ë.Ã., Ëåê-
ñèí Â.Ì., Êðóïêèí Ì.Â. "Ýôôåê-
òèâíîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðî-
èçâîäñòâà".

Ó 1980 ð. âïåðøå â êðà¿í³
Î.Ô. Áàëàöüêèì çàõèùåíà äîê-
òîðñüêà äèñåðòàö³ÿ ç åêîíîì³÷íèõ
ïðîáëåì îõîðîíè äîâê³ëëÿ. Ó
öüîìó æ ðîö³ Êîç³í Å.Ã. çàõèùàº

ñòóï³íü êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ
íàóê.

Çà 1979-1980 ðîêè îïóáë³êîâàí³
34 íàóêîâ³ ïðàö³, ïðàö³âíèêè êàôå-
äðè âçÿëè ó÷àñòü ó 22 âñåñîþçíèõ
òà ðåñïóáë³êàíñüêèõ êîíôåðåíö³ÿõ,
çà íàñë³äêàìè äîñë³äæåíü ïðîâî-

äÿòüñÿ ñòóäåíòñüê³ íàóêîâ³ êîíôå-
ðåíö³¿. Âèäàíî 10 ìåòîäè÷íèõ
ïîñ³áíèê³â.

Òðè ñï³âðîá³òíèêè êàôåäðè
ê.å.í. Ìåëüíèê Ë.Ã., ê.å.í. Êîç³í
Å.Ã., Áîðîíîñ Â.Ì. ñòàþòü ëàóðåà-
òàìè ïðåì³¿ Ëåí³íñüêîãî êîìñîìîëó
çà öèêë ðîá³ò "Îöåíêà è ïðîãíîçè-
ðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñò-

âèé çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðå-
äû".

Ïðîòÿãîì 1981-83 ðîê³â ñï³â-
ðîá³òíèêè êàôåäðè âçÿëè ó÷àñòü ó
43 êîíôåðåíö³ÿõ, îïóáë³êóâàëè 96
íàóêîâèõ ïðàöü. Ó 1985 ðîö³ ê.å.í.
Ìåëüíèê Ë.Ã. áóâ íàïðàâëåíèé íà
ñòàæóâàííÿ äî ßïîí³¿.

Êàôåäðà ï³äòðèìóº íàâ÷àëüí³
òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ çâ'ÿçêè ç
áàãàòüìà âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çà-
êëàäàìè: Áºëãîðîäñüêèì òåõíî-
ëîã³÷íèì, Õàðê³âñüêèì ³íæåíåðíî-
åêîíîì³÷íèì, Õàðê³âñüêèì ïîë³òåõ-
í³÷íèì ³íñòèòóòàìè òà áåçïîñåðåä-
íüî ç êàôåäðàìè åêîíîì³êè ³íøèõ
âóç³â êðà¿íè.

Ó 1985 ðîö³ çã³äíî ç ïîñòàíî-
âîþ ÄÊÍÒ ¹298 â³ä 24 ÷åðâíÿ
ñòâîðåíî ïðîáëåìíó ëàáîðàòîð³þ
"Åêîíîì³êî-åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè
ì³æçîíàëüíîãî ïåðåðîçïîä³ëó âîä-
íèõ ðåñóðñ³â". Â³äïîâ³äíî äîñë³ä-
æóâàíèõ íàïðÿì³â âèäàíî ñ³ì ìî-
íîãðàô³é. 

4 òðàâíÿ 1992 ðîêó íàêàçîì ïî
ÑÔÒ² ¹68-1 ñòâîðåíî åêîíîì³÷-
íèé ôàêóëüòåò. Äåêàíîì ïðèçíà÷åíî
Î.². Êàðï³ùåíêà. Êàôåäðó åêî-
íîì³êè ïîä³ëåíî íà òðè: óïðàâë³ííÿ
(çàâ³äóâà÷ ïðîô. Î.Ô. Áàëàöüêèé),
ô³íàíñ³â (ïðîô. À.Â. ×óï³ñ), åêî-
íîì³êè (ïðîô. Ë.Ã. Ìåëüíèê). Öüîãî
æ ðîêó ïðîôåñîðà Î.Ô. Áàëàöüêîãî
îáðàíî àêàäåì³êîì ²íæåíåðíî¿ Àêà-
äåì³¿ Óêðà¿íè òà ÅÀÍÓ, éîìó ïðè-
ñâîºíî çâàííÿ çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à
íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè.
Ñï³âðîá³òíèêàìè êàôåäðè îïóáë³êî-
âàíî äâ³ ìîíîãðàô³¿: ×óïèñ À.Â.
"Ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèå âîïðî-
ñû èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóð-
ñîâ". - Ì.: Íàóêà,1992 ã.; Áàëàöêèé

Î.Ô., Ìåëüíèê Ë.Ã., Êîçüìåíêî Ñ.Í.
è äð. "Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðî-
áëåìû ñ/õ ïðîèçâîäñòâà". - Óðîæàé,
1992 ã.

Ó 1993 ðîö³ ç êàôåäðè åêî-
íîì³êè âèä³ëèëèñÿ äâ³ íîâ³: êàôåä-
ðà óïðàâë³ííÿ, ÿêó î÷îëèâ ïðîôå-
ñîð Î.Ô. Áàëàöüêèé òà êàôåäðà
ô³íàíñ³â òà êðåäèòó (À.Â. ×óï³ñ) 

Ó 1994 ðîö³ îðãàí³çîâàíî íàóêî-
âî-òåõí³÷íó êîíôåðåíö³þ "Óï-
ðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â
ðåã³îí³". Âïåðøå ïðîéøëà íàóêîâà
ñòóäåíòñüêà êîíôåðåíö³ÿ "Åêî-
íîì³êà äëÿ åêîëîã³¿".

Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñè-
òåò ñï³ëüíî ç Óêðà¿íñüêîþ åêî-
ëîã³÷íîþ àêàäåì³ºþ íàóê 21-23
òðàâíÿ 1996 ð. ïðîâ³â ÷åðãîâó (13-
òó) íàóêîâî-ïðàêòè÷íó êîíôå-
ðåíö³þ "Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè åêî-
íîì³êè ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ".

VI Ì³æíàðîäíà ñòóäåíòñüêà íà-
óêîâà êîíôåðåíö³ÿ 1999 ð. "Åêî-
íîì³êà äëÿ åêîëîã³¿" óïåðøå ïðèé-
ìàëà ãîñòåé ç Õàðêîâà, Ñ³ìôåðîïî-
ëÿ, Îäåñè, Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà
êðà¿í Ïðèáàëòèêè (Ëàòâ³¿, Ëèòâè).

Àíàñòàñ³ÿ ØÈÌÀÐ²ÍÀ.

КАФЕДРА
ЕКОНОМІКИ

Традиційною спеціалізацією
кафедри є економічні проблеми
природокористування. Історично
кафедра була створена на базі
колективу вчених, що заклали на-
укові основи економіки природо-
користування в колишньому Ра-
дянському Союзі.

Зокрема, тут вперше науково
обґрунтована система платного
природокористування в країні. Ек-
сперимент щодо впровадження
системи екологічних платежів про-
ведений у м. Сумах в 1989 р.,
досвід поширений серед багатьох
міст і областей. На базі кафедри
також розроблений економічний
механізм платного природокорис-
тування для закону про охорону
природи незалежної України. Тут
щорічно виконується декілька
фундаментальних і прикладних
проектів у зазначеній галузі.

На базі кафедри засновані
Центр економічних досліджень, а
також Сумське регіональне від-
ділення Академії підприєм-
ництва і менеджменту України та
Міжнародної організації "ЕКО".
Відрізняє її від інших кафедр вив-
чення студентами спеціальних
дисциплін економічного напрям-
ку, який дозволяє формувати ши-
рокий світогляд на економічні
проблеми і шляхи розвитку еко-
номіки. При підготовці студентів
велика увага приділяється вив-
ченню таких дисциплін, як "Еко-
номіка підприємства", "Еко-
номічний аналіз", "Економічний
механізм функціонування підпри-
ємства", "Регіональна економіка",
"Господарський ризик", "Зов-
нішньоекономічні відносини" та
ін. Крім того, реалізується кон-
цепція формування спеціальних
навичок майбутнього економіста
з урахуванням ринкових умов.
Особливе значення надається
вивченню зарубіжного досвіду.
Студенти активно займаються на-
уковою діяльністю. Все це сприяє
тому, що випускник кафедри еко-
номіки зможе стати конкурентос-
проможним на ринку праці. 

Кафедра здійснює освітню
підготовку за двома спеціальнос-
тями IV рівня акредитації (рівень
магістра): "Економіка підприєм-
ства" і "Економіка природокорис-
тування". Підготовка студентів
здійснюється одинадцятьма шта-
тними викладачами, серед яких 2
доктори і 9 кандидатів еко-
номічних наук. За сумісництвом
на кафедрі працюють керівники
економічних служб міської і об-
ласної держадміністрації, підпри-
ємств міста, які мають науковий
ступінь і великий досвід практич-
ної роботи.

Щорічно 10-15 студентів бе-
руть участь у міжнародних
наукових конференціях і форумах
– у Словаччині, Німеччині, Нідер-
ландах, Бельгії, Польщі, Турції,
Швеції. Близько 20% студентів
складають іспити і захищають
дипломні роботи іноземними мо-
вами.

В університеті працює аспі-
рантура за двома економічними
спеціальностями: економіка при-
родокористування і охорони на-
вколишнього середовища; еко-
номіка підприємства і організація
виробництва.

При кафедрі видається внесе-
ний у перелік профільних видань
ВАКу України Міжнародний науко-
вий журнал "Механізм регулю-
вання економіки". Спільно з ви-
давничим домом "Університетсь-
ка книга" видається рефератив-
ний бібліографічний журнал
"Nova книга". Щорік викладачами
випускається 3-4 підручники і на-
вчальні посібники з грифом МОН
та ціла низка найменувань мето-
дичної літератури.

ІСТОРІЯ ФЕМ.
СТОЛІТТЯ ХХ.
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Ôóíäàòîð ôàêóëüòåòó ³ êàôåä-
ðè óïðàâë³ííÿ ïðîôåñîð Áàëàöüêèé
Îëåã Ôåäîðîâè÷:

1. Íå ñïåøèòü, äóìàòü, äåëàòü êà-
÷åñòâåííî.

2. Îðèåíòàöèÿ íà ñâîè êàäðû � ãî-
òîâèòü èõ ñî ñòóäåí÷åñêîé ñêàìüè.
Ïðèìåð? Ïî÷òè âåñü ïðåïîäàâàòåëü-
ñêèé êîëëåêòèâ - íàøè ñòóäåíòû.
Ñóòü êàäðîâîé ïîëèòèêè: áðàòü ïðî-
ôåññèîíàëîâ ðàçëè÷íîé ñïåöèàëèçà-
öèè. Áûëî îãðîìíîå æåëàíèå ñîçäàòü
êàôåäðó ýêîíîìè÷åñêîé ìàòåìàòèêè,
íî, ê ñîæàëåíèþ, íå óäàëîñü. Çàòî èç
èíæåíåðîâ ìû âûðàñòèëè õîðîøèõ è
âåëèêèõ ýêîíîìèñòîâ.

3. Äëÿ íàøåãî ôàêóëüòåòà õàðàê-
òåðåí ýâîëþöèîííûé ïóòü äëèíîé â
30-35 ëåò. Çàíèìàëèñü ïîäáîðîì êàä-
ðîâ. Ñíà÷àëà ñîçäàëè ñïåöñîâåò äëÿ
çàùèòû êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé ñ
ó÷àñòèåì ìîñêîâñêèõ äîêòîðîâ íàóê,
÷òî ñîâñåì íå ïðîñòî. Íî âñ¸ ïîëó÷è-
ëîñü, è âèäèì äîñòîéíûé ðåçóëüòàò.
Ðåâîëþöèîííûé æå ïóòü âåä¸ò â íè-
êóäà: ðàçðóøàåòñÿ ñòàðîå, à íîâîå ñî-
çäàâàòü íå íà ÷åì. Äîëæíà áûòü ýâî-
ëþöèÿ, ïðåñëåäóþùàÿ ïðèíöèï - ñî-
çäàâàòü íîâîå, íå ðàçðóøàÿ ñòàðîå,
âçÿâ ëó÷øåå èç ïðåäûäóùåãî îïûòà è
äîáàâèòü ñâîþ èçþìèíêó, íîâøåñòâî. 

4. Ïðîøëîå øëî èç íàóêè - îíà
îñíîâà, ïîçâîëèâøàÿ ïîäãîòîâèòü âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû, à
ïîòîì ñîçäàòü êàôåäðû, èç êîòîðûõ è
îáðàçîâàëñÿ ôàêóëüòåò. Ãëàâíîå, íå
ìåøàëî ðóêîâîäñòâî - íàñ ïîíèìàëè.

5. Ñòóäåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå -
îòëè÷íîå íàïðàâëåíèå. Íóæíî òîëüêî,
÷òîáû íå ïîëó÷èëîñü òàê, êàê âî
Ôðàíöèè, êîãäà ÷åðåñ÷óð õîðîøî - ýòî
óæå ïëîõî. Íî äî ýòîãî åù¸ äàëåêî.

6. Âñå ïëîõîå ïðèõîäèò ñàìî ñî-
áîé, âñå õîðîøåå òðåáóåò âûñîêîé îð-
ãàíèçàöèè.

Äåêàí ôàêóëüòåòó åêîíîì³êè
òà ìåíåäæìåíòó Êàðï³ùåíêî
Îëåêñ³é ²âàíîâè÷:

2. Ìàºìî 5 êàôåäð, ÷îòèðè ç ÿêèõ
âèïóñêîâ³. Ñòóäåíòè îòðèìóþòü
ñòóïåí³ áàêàëàâðà ³ ñïåö³àë³ñòà/
ìàã³ñòðà. Íàìàãàºìîñÿ ñòâîðèòè ìàê-
ñèìàëüíî ïðèéíÿòí³ óìîâè ÿê äëÿ
âñòóïó àá³òóð³ºíòàì, òàê ³ äëÿ ïðîäîâ-
æåííÿ íàâ÷àííÿ â àñï³ðàíòóð³ ÷è äîê-
òîðàíòóð³. Ç ÷àñó çàñíóâàííÿ ôàêóëü-
òåòó ìàºìî 30 àñï³ðàíò³â, ÿê³ çàõèñòè-
ëèñÿ. Ç íèõ 18 ïðàöþþòü íà íàøèõ
êàôåäðàõ.

Ìîæíà â³äâåðòî ñêàçàòè, ùî ãî-
òóºìî ñòóäåíò³â íå ã³ðøå, í³æ
ïðîâ³äí³ âóçè Óêðà¿íè. Îñîáëèâî
ìîæíà âèä³ëèòè ï³äãîòîâêó çà
ñïåö³àëüí³ñòþ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ,

ÿêà º îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ â Óêðà¿í³.
Ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó êîíêóðåíòîñï-
ðîìîæí³ íà ðèíêó ïðàö³. Òðàäèö³éíè-
ìè ñòàëè ïåðåìîãè ñòóäåíò³â íà
îë³ìï³àäàõ âñ³õ ð³âí³â. À äèïëîìè ç
â³äçíàêîþ ó íàñ îòðèìóþòü äî 50%
âèïóñêíèê³â. Ïîñò³éíî çâåðòàþòüñÿ
ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ îðãàí³çàö³é ³
ï³äïðèºìñòâ ³ç ïðîõàííÿì íàïðàâèòè
äî íèõ íà ðîáîòó ìîëîäèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â.

3. Âñå æ òàêè äëÿ íàñ ïðèéíÿòíå
ïîºäíàííÿ îáîõ øëÿõ³â. ßêùî ìè ïî-
÷èíàëè ç 2 ñïåö³àëüíîñòåé ³ ïîñòóïî-
âî çá³ëüøóâàëè ¿õ ê³ëüê³ñòü, òî ïå-
ðåõ³ä íà âèùèé, ðåâîëþö³éíèé ð³âåíü
â³äáóâñÿ ç ïîÿâîþ òàêî¿ íîâî¿ ñïå-
ö³àëüíîñò³, ÿê ìàðêåòèíã.

4. Íà ïîðîæíüîìó ì³ñö³ í³÷îãî íå
ñòâîðþºòüñÿ. Íà áàç³ ìèíóëîãî
áóäóºìî ùîñü íîâå, ÿêå ñòàíå êîëèñü
îñíîâîþ äëÿ íàñòóïíîãî ð³âíÿ. Ñïî-
ä³âàºìîñü, ùî âîëîä³ºìî äîñòàòí³ì
íàóêîâèì ïîòåíö³àëîì äëÿ ïîäàëüøî-
ãî ðîçâèòêó. Ó ìàéáóòíüîìó ïëà-
íóºìî ñòâîðèòè äîêòîðñüêó ðàäó.
Ïðîäîâæóâàòèìåìî íàïèñàííÿ ï³ä-
ðó÷íèê³â, ìîíîãðàô³é ³ íàâ÷àëüíèõ
ïîñ³áíèê³â íå ò³ëüêè äëÿ íàøèõ ñòó-
äåíò³â, àëå é óñ³õ áàæàþ÷èõ.

5. ß çàâæäè ò³ëüêè "çà" àêòèâíó
ó÷àñòü ñòóäåíò³â ó æèòò³ óí³âåðñèòå-
òó. Ç ðàä³ñòþ ï³äòðèìóþ ¿õ ³í³ö³àòèâó.
Ìè íå ìàëè í³ÿêèõ ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, îêð³ì ïðîôñîþçó. Òîìó
ñòâîðåííÿ ñòóäåíòñüêîãî äåêàíàòó
ââàæàþ ïðîãðåñèâíèì êðîêîì. Áà-
æàþ óñï³õ³â ìîëîäèì àêòèâ³ñòàì, àëå
õîò³ëîñü áè, ùîá âîíè ïîá³ëüøå
ïðèä³ëÿëè óâàãó îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-
ãî ïðîöåñó.

6. Íàïåðåäîäí³ þâ³ëåþ ìîæíà
ï³äâåñòè ï³äñóìêè íàøî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âîíè íå ìîæóòü íå âò³øàòè. Àëå ãî-
ëîâíå, ìàºìî âåëèêèé ïîòåíö³àë, ³
íàì º êóäè ðîçâèâàòèñü.

Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìàðêåòèíãó
ïðîôåñîð  ²ëëÿøåíêî Ñåðã³é Ìèêî-
ëàéîâè÷:

1. Çàäóìàíî - ñäåëàíî. 
2. Êîñòÿê êàôåäðû (ñóùåñòâóåì

òîëüêî ñ 2002 ã.) ñîñòàâèëè ïðåïîäà-
âàòåëè, ïåðåøåäøèå ñ êàôåäðû ýêî-
íîìèêè. Ñåé÷àñ íàø êîëëåêòèâ (ïî-
ñòîÿííûé ñîñòàâ) ôîðìèðóåòñÿ òîëü-
êî èç �îñòåïåí¸ííûõ� ñïåöèàëèñòîâ
(êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê). Ïðå-
èìóùåñòâåííî ýòî ìîè ó÷åíèêè èëè
ìîèõ êîëëåã, êîòîðûå çàêîí÷èëè àñïè-
ðàíòóðó ïðè êàôåäðå ìàðêåòèíãà.
Îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì ê ïðåïî-
äàâàòåëÿì ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå â íàó÷-
íûõ èññëåäîâàíèÿõ, íàïèñàíèå ïî èõ
ðåçóëüòàòàì íàó÷íûõ ñòàòåé è ìîíî-
ãðàôèé. Êðîìå òîãî, îíè äîëæíû ðàç-
ðàáàòûâàòü è ðåãóëÿðíî îáíîâëÿòü
êóðñû ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, ãîòîâèòü
è èçäàâàòü ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ,
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ è ó÷åáíèêè. 

Ïðåïîäàâàòåëè èìåþò îïûò ïðàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû â ñôåðå ìàðêåòèíãà,
â òîì ÷èñëå â äîëæíîñòÿõ íà÷àëüíè-
êîâ îòäåëà ìàðêåòèíãà, êîììåð÷åñêèõ
äèðåêòîðîâ è ò.ä. Îíè èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò òðè ÷åëîâåêà ðà-
áîòàþò íàä äîêòîðñêèìè äèññåðòàöè-
ÿìè, èç íèõ äâîå îáó÷àþòñÿ â äîêòî-

ðàíòóðå ïðè êàôåäðå ìàðêåòèíãà
(Ïðîêîïåíêî Î.Â., Áîæêîâà Â.Â.), à
îäèí (Òåëåòîâ À.Ñ.) óæå ïðîõîäèò
ïðåäçàùèòíûå ïðîöåäóðû â ñïåöñî-
âåòå ïðè ÊÍÅÓ (ã. Êèåâ).

Íàøèìè ïðåèìóùåñòâàìè ÿâëÿ-
þòñÿ: ñî÷åòàíèå íàóêè è ó÷åáíîãî
ïðîöåññà; âûñîêèé òâîð÷åñêèé ïî-
òåíöèàë: åæåãîäíî èçäà¸ì áîëåå 50
ñòàòåé, 1-2 ìîíîãðàôèè, 4-8 ó÷åáíè-
êîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, 10-15 ìåòî-
äè÷åê; ñî÷åòàíèå ìîëîäîñòè è îïûòà
(ñðåäíèé âîçðàñò ïðåïîäàâàòåëåé
îêîëî 30 ëåò); ïðàêòè÷åñêèé îïûò
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ÎÄÇ, êóð-
ñîâûå ðàáîòû ãîòîâÿòñÿ ïî ìàòåðèà-
ëàì êîíêðåòíûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàçðà-
áîòêè îðèåíòèðîâàíû íà êîíêðåòíûå
ðûíêè; è ìíîãèå äðóãèå.

3. Ïóòü ðàçâèòèÿ, èçáðàííûé íà-
ìè, - ýâîëþöèîííûé, õîòÿ â îïðåäå-
ëåííûõ ñèòóàöèÿõ øëè è íà ðåâîëþ-
öèîííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ.

4. Ó íàñ åù¸ íåáîëüøàÿ èñòîðèÿ,
íî ìû åþ ãîðäèìñÿ. Óæå åñòü îïðåäå-
ë¸ííûå äîñòèæåíèÿ: ïîáåäà â ñòóäåí-
÷åñêîé Âñåóêðàèíñêîé îëèìïèàäå ïî
ìàðêåòèíãó (Êàëèòàåâà Ì.Þ.); ïîáå-
äà è ïðèçîâûå ìåñòà â êîíêóðñàõ íà-
ó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêè îðèåíòèðîâàí-
íûõ ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò; ñòèïåíäèÿ
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ äîêòîðàíòó êà-
ôåäðû Ïðîêîïåíêî Î.Â.; ó÷àñòèå â
ñòóäåí÷åñêîé "ïàëàòî÷íîé ðåâîëþ-
öèè" ëåòîì 2004 ãîäà è "ïîìàðàí÷å-
âîé" - çèìîé 2005-ãî; ðàçðàáîòêà íî-
âîãî äëÿ Óêðàèíû êóðñà "Óïðàâë³ííÿ
³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì" è åãî ìåòî-
äè÷åñêîå îñíàùåíèå; èçäàíèå ïåðâî-
ãî â Óêðàèíå êîìïëåêñíîãî ó÷åáíîãî
ïîñîáèÿ, âêëþ÷àþùåãî ìàòåðèàëû 14
äèñöèïëèí ñïåöèàëüíîñòè "Ìàðêå-
òèíã", à òàêæå åæåãîäíîé ìîíîãðà-
ôèè, îáîáùàþùåé íàó÷íûå èññëåäî-
âàíèÿ êîëëåêòèâà êàôåäðû.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ó êàôåäðû
åñòü. Ýòî ïîäãîòîâêà êàíäèäàòîâ è
äîêòîðîâ íàóê äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
è íà ñòîðîíó, íàïèñàíèå íàó÷íûõ ñòà-
òåé è ìîíîãðàôèé. Ìû óæå âûïîëíè-
ëè îäíó ÍÈÐ, ïî å¸ ðåçóëüòàòàì ïîä-
ãîòîâëåíà îáîáùàþùàÿ ìîíîãðàôèÿ.
Ñåé÷àñ âåä¸ì îäíó áþäæåòíóþ, îäíó
õîçäîãîâîðíóþ è îäíó èíèöèàòèâíóþ
ÍÈÐ. Äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíî ðàçâè-
âàåì íåñêîëüêî íàó÷íûõ íàïðàâëå-
íèé, â êîòîðûõ ìû çàâîåâàëè ïðî÷íûå
ïîçèöèè: ìàðêåòèíã èííîâàöèé, ïðî-
ìûøëåííûé ìàðêåòèíã, ôîðìèðîâà-
íèå è ðàçâèòèå ðûíêà ýêîëîãè÷åñêèõ
èííîâàöèé, àíàëèç è óïðàâëåíèå ýêî-
íîìè÷åñêèìè ðèñêàìè. Â ó÷åáíîì
ïðîöåññå íàì ïðåäñòîèò îñâîèòü áî-
ëåå ïîëóòîðà äåñÿòêîâ íîâûõ äèñöèï-
ëèí è îáíîâèòü ñóùåñòâóþùèå. Çà-
ïëàíèðîâàíî èçäàíèå áîëüøîãî êîëè-
÷åñòâà ó÷åáíèêîâ. Îñâàèâàþòñÿ ñî-
âðåìåííûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ.

5. Ïîëîæèòåëüíî. Âàæíî òîëüêî
âûäåðæèâàòü îïòèìàëüíîå ñîîòíîøå-
íèå ôóíêöèé ìåæäó ïåðåäàþùèìèñÿ
ñòóäåí÷åñêîìó ðåêòîðàòó è îñòàþùè-
ìèñÿ çà êàôåäðàìè, äåêàíàòàìè, ðåê-
òîðàòîì.

6. Õîòåë áû ïîæåëàòü óñïåõîâ âñå-
ìó êîëëåêòèâó ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâà-
òåëåé ôàêóëüòåòà. Íàäåþñü, ÷òî ñëåäó-
þùèå 15 ëåò ðàçâèòèÿ áóäóò íå ìåíåå
èíòåðåñíûìè è ïëîäîòâîðíûìè.

Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ô³íàíñ³â ïðî-
ôåñîð Áîðîíîñ Âîëîäèìèð Ìèêîëà-
éîâè÷:

1. Ïðàöþâàòè ç äóøåþ.
2. ß ââàæàþ, ùî êîíêóðåíòí³ ïå-

ðåâàãè íàøî¿ êàôåäðè âèçíà÷àþòüñÿ ¿¿
äîñèòü ìîëîäèì êîëåêòèâîì. 

ßê â³äîìî, ìîëîäü ëåãøå ñïðèé-
ìàº âñ³ íîâîââåäåííÿ, çíàõîäèòüñÿ â
àâàíãàðä³. Âîäíî÷àñ íàø êîëåêòèâ ³
äîñèòü äîñâ³ä÷åíèé òà ïðîôåñ³éíèé.
Âèêëàäàöüêèé ñêëàä êàôåäðè íàë³÷óº
12 äîöåíò³â, 5 ñòàðøèõ âèêëàäà÷³â òà
7 àñèñòåíò³â. Ùîð³÷íî êàôåäðà âèïó-
ñêàº áëèçüêî 60 ñïåö³àë³ñò³â íà äåííî-
ìó â³ää³ëåíí³ òà áëèçüêî 900 ñòó-
äåíò³â íà çàî÷íîìó. Ïðè öüîìó ìàºìî
äîñèòü âèñîêó ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè -
ñòóäåíòè ñïåö³àëüíîñò³ "Ô³íàíñè"
çàéìàþòü ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà âñåóê-
ðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ, âèïóñêíèêè êî-
ðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³.

3. Íà íàø ïîãëÿä, åâîëþö³éíèé
øëÿõ ðîçâèòêó º íàéá³ëüø ïðèéíÿò-
íèì íå ëèøå äëÿ íàøî¿ êàôåäðè, à é
äëÿ ðîçâèòêó îñâ³òè âçàãàë³, îñê³ëüêè
â ðåâîëþö³éíèõ çì³íàõ òàê ÷è ³íàêøå
çàêëàäåí³ çàïåðå÷åííÿ, â³äìîâà â³ä
ìèíóëèõ íàäáàíü. Òîä³ ÿê åâî-
ëþö³éíèé ðîçâèòîê äîçâîëÿº ïîºäíà-
òè ïåðåâàãè òà äîñÿãíåííÿ ìèíóëîãî ç
íîâàö³ÿìè, ÿê³ îá'ºêòèâíî âèñóâàº
ñüîãîäåííÿ. Ðåâîëþö³éí³ ðóõè
çäåá³ëüøîãî ïðèñêîðþþòü øâèäê³ñòü
çì³í, îäíàê, ÿê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä,
ñóòòºâî íå âïëèâàþòü íà ¿õ ÿê³ñòü.

Êàôåäðà ô³íàíñ³â ³ñíóº íà ôà-
êóëüòåò³ ç 1993 ð. Çà ìèíóëèé ÷àñ âè-
êëàäà÷àìè òà ñï³âðîá³òíèêàìè íàïè-
ñàíî áàãàòî íàóêîâèõ ñòàòåé, ðîçðîá-
ëåí³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿, ñòóäåí-
òè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íàóêîâèõ
êîíôåðåíö³ÿõ, êîíêóðñàõ íàóêîâèõ
ðîá³ò, îë³ìï³àäàõ.

4. ×åðåç òðè ðîêè ï³ñëÿ ñâîãî çà-
ñíóâàííÿ ìàéæå ïîâí³ñòþ âèêëàäàöü-
êèé ñêëàä ï³ä êåð³âíèöòâîì êîëèøíü-
îãî îðãàí³çàòîðà òà ïåðøîãî çàâ³äóâà-
÷à êàôåäðè ïðîôåñîðà ×óï³ñà À.Â.
ïåðåéøîâ äî Ñóìñüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó, à íîâèé
êîëåêòèâ êàôåäðè ôîðìóâàâñÿ, ÿê-òî
êàæóòü, "ç íóëÿ". Âèêëàäà÷³ êàôåäðè
çàõèñòèëè 9 êàíäèäàòñüêèõ äèñåð-
òàö³é, 5 âèêëàäà÷³â îòðèìàëè äèïëî-
ìè äîöåíò³â, íàâ÷àëüíî-äîïîì³æíèé
ïåðñîíàë ïîñò³éíî îòðèìóº ïîäÿêè ³
ïî÷åñí³ ãðàìîòè. ×ëåíè êàôåäðè çàé-
ìàþòüñÿ íå ò³ëüêè íàâ÷àëüíîþ ðîáî-
òîþ, à áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðî-
ìàäñüêîìó ³ ñïîðòèâíîìó æèòò³
óí³âåðñèòåòó.  

5. Ââàæàºìî, ùî ñòóäåíòñüêå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ º íåîáõ³äíèì àòðèáó-
òîì ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ñòóäåíòñòâà,
ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïîä³¿ îñòàíí³õ òðüîõ
ðîê³â. Ï³äâèùåííÿ ñàìîñâ³äîìîñò³
ñòóäåíò³â, ðîçóì³ííÿ íèìè ñâîãî çíà-
÷åííÿ â ïðîöåñàõ ðîçâèòêó âóçó òà
ôàêóëüòåòó ìàº ñòàòè âèçíà÷àëüíèì
îðãàí³çàö³éíèì ôàêòîðîì. Âàæëèâî,
ùîá ñàì³ ñòóäåíòè ðîçóì³ëè ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ íå ÿê ôîðìó âñåäîçâîëå-
íîñò³, à óñâ³äîìëþâàëè, ùî çàâäàííÿ,
ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ ïåðåä íèìè, òîòîæí³
çàãàëüíèì çàâäàííÿì âèùî¿ øêîëè â
÷àñòèí³ âèõîâàííÿ òà  ôîðìóâàííÿ ó
ñòóäåíò³â àêòèâíî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïî-
çèö³¿, ùî âèìàãàº âåëèêî¿ â³äïî-

â³äàëüíîñò³. Õî-
ò³ëîñÿ á ïîáàæà-
òè ñòóäåíòñüêîìó
àêòèâó ñïðÿìîâó-
âàòè ñâîþ äîïîìî-
ãó íå ëèøå íà ñàìèõ
ñåáå, à íàìàãàòèñÿ
äîïîìîãòè êîæíîìó
ñòóäåíòó.

6. Ëþá³òü êíèãó -
äæåðåëî çíàíü!

Çàñòóïíèê äåêàíà ç
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáî-
òè Äåíèñåíêî Àíàòîë³é
Ôåäîðîâè÷:

1. "Áîðîòüñÿ, èñêàòü, íàé-
òè, íå çäàâàòüñÿ". À â ïëîõèõ
ñèòóàöèÿõ: "Âñ¸ ïðîéäåò, ïðîé-
ä¸ò è ýòî".

2. Êàäðîâà ïîë³òèêà ïðàâèëü-
íà, òîìó ùî êîíêóðñ àá³òóð³ºíò³â
íà ôàêóëüòåò³ çàëèøàºòüñÿ ñòà-
á³ëüíî âèñîêèì, íåçâàæàþ÷è íà
æîðñòêó êîíêóðåíö³þ.

3. ß ïðîòèâíèê áóäü-ÿêèõ ðåâî-
ëþö³é: öå çàâæäè õàîñ, ÿêèì êîðèñòó-
þòüñÿ âñ³ëÿê³ ïðîéäèñâ³òè.

4. Çàêëàäåíèé â ìèíóëîìó ôóíäà-
ìåíò äàº âïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó
äí³.

5. Ââàæàþ, ùî ñòóäåíòñüêå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ íå â ïîâí³é ì³ð³ âèêîðèñ-
òîâóº íàäàí³ ïîâíîâàæåííÿ. Ïîáà-
æàííÿ çàâæäè éòè âïåðåä.

Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè åêîíîì³êè
ïðîôåñîð Ìåëüíèê Ëåîí³ä Ãðèãîðî-
âè÷:

1. Òðèºäí³ñòü Åíåðãåòèêè, ²íôîð-
ìàòèêè ³ Ñèíåðã³¿. Ïåðøà - ñèì-
âîë³çóº ñèëó äóõó, äðóãà - ðåòåëüíó
ïðîäóìàí³ñòü êðîê³â, òðåòÿ - êîëåê-
òèâí³ñòü ä³¿.

2. Äëÿ êàôåäðè åêîíîì³êè õàðàê-
òåðíà òàêà ðèñà, ÿê ³ííîâàòèêà. Âñå,
ùî âèêëàäàºìî, ñòâîðåíå íà îñíîâ³
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñâ³òîâîãî ð³âíÿ.
Ó òîé æå ÷àñ äèñöèïë³íè âèêëàäàþòü-
ñÿ çà ï³äðó÷íèêàìè ³ íàâ÷àëüíèìè
ïîñ³áíèêàìè, ÿê³ âèäàí³ êàôåäðîþ.

3. Íå ìîæó îäíîçíà÷íî âèä³ëèòè
îäèí ç³ øëÿõ³â ðîçâèòêó. Íàì ïðèòà-
ìàííèé ñâ³é, ñïåöèô³÷íèé øëÿõ, ÿêèé
ãàðìîí³éíî ïîºäíóº ó ñîá³ åâî-
ëþö³éíèé ³ ðåâîëþö³éíèé. Ðîçâèòîê
â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâî, àëå êàôåäðà
ïîñò³éíî ïåðåáóâàº ó ðóñ³, â³äêðèòà
äëÿ çì³í ³ íîâîââåäåíü.

4. Ìèíóëå êàôåäðè - öå íàø³
ïàì'ÿòü ³ çäîáóòêè, ÿê³ ìè øàíóºìî ³
ÿê³ ñïîäâèãàþòü íàñ íà äèâîâèæí³
â÷èíêè. Âàðòî ëèøå çãàäàòè ë³òî 2004
ðîêó. Ñàìå çàâäÿêè  ³ñòîð³¿ íàøî¿ êà-
ôåäðè ³ âçàãàë³ ôàêóëüòåòó ìè çíàé-
øëè â ñîá³ ñèëè âèñòîÿòè. Ïåðñïåêòè-
âè - öå, çâè÷àéíî æ, ì³æíàðîäíà àðå-
íà. Õîò³ëîñÿ á îòðèìàòè äåê³ëüêà
ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì, ÿê³ á ô³íàíñó-
âàëèñÿ ³íîçåìíîþ ãðîìàäñüê³ñòþ. Íà
ñüîãîäí³ 70% âèêëàäà÷³â ãîòîâ³ íà-
â÷àòè  àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

À ùîäî ïåðñïåêòèâ ñóòî êàôåä-
ðàëüíèõ... Ä³º ïðîãðàìà ÌÂÀ (Master
of Business Administration) - ïðîãðàìà
"Á³çíåñ-àäì³í³ñòðóâàííÿ". Ìåòà -
ï³äãîòîâêà âèñîêîîñâ³÷åíèõ, ïðî-
ôåñ³éíèõ óïðàâë³íñüêèõ êàäð³â íîâî-
ãî ñòèëþ ìèñëåííÿ. ª ìàã³ñòðàòóðà,
àñï³ðàíòóðà, äîêòîðàíòóðà. Îñíîâ-
íèì æå íàïðÿìêîì ïîäàëüøîãî ðóõó º
³íòåãðàö³ÿ â ºâðîïåéñüêó îñâ³òó ³ç âè-
êîðèñòàííÿì íàáóòîãî äîñâ³äó ³ âøà-
íóâàííÿì ³ñòîðè÷íî¿ ïàì'ÿò³. 

6.  Ôàêóëüòåò ïðîéøîâ âåëè÷åç-
íèé øëÿõ. Ìàº ñâî¿ çäîáóòêè, ïåðåâà-
ãè, àëå º ³ ïðîáëåìè, ÿê³ ìîæíà ³
ïîòð³áíî âèð³øóâàòè. Ó íàñ º ïî-
òåíö³àë, ÿêèé íàìàãàòèìåìîñÿ âèêî-
ðèñòàòè íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü. 

...15 років! Мабуть, варто
зупинитися на мить, озирну-
тися... Пройдений значний
шлях. Було складно, особли-
во на старті цього шляху, та
жага перемоги, бажання йти
вперед завжди переборюва-
ли всі труднощі. Факультет
ріс, розвивався, змінювався.
Є ті, для кого ФЕМ став
рідною домівкою. До них
кілька запитань:
1. Ваше особисте кредо?
2. Кадрова політика та конку-

рентні переваги вашої ко-
манди на ринку освітніх по-
слуг?

3. Який шлях розвитку (ево-
люційний або рево-
люційний) прийнятний для
факультету (вашої кафед-
ри)?

4. Яке минуле факультету (ка-
федри) впливає на те-
перішнє? Перспективи роз-
витку факультету (кафед-
ри) в науці та навчальній
діяльності?

5. Ваше ставлення до розвит-
ку студентського самовря-
дування на факультеті? За-
уваження та побажання.

6. Кілька слів від себе.

НЕ ТІЛЬКИ РОБОТА,
А Й ДРУГА ДОМІВКА!
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Економіка – наука особлива

КАФЕДРА
МАРКЕТИНГУ

Спеціальність "Маркетинг" є
відносно новою для України. Сту-
денти вивчають теоретичні осно-
ви та практичні методи ор-
ганізації діяльності підприємств і
установ в умовах ринку. Випуск-
ники отримують вищу економічну
освіту за спеціальністю "Марке-
тинг" з поглибленою підготовкою
з базових дисциплін. Вони
готуються до професійної діяль-
ності у малому і середньому
бізнесі, на підприємствах та уста-
новах різних форм власності, ви-
робничої та невиробничої сфер,
органах державного і місцевого
управління, освітніх та наукових
закладах.

Можуть займати наступні по-
сади: керівників-підприємців і
фахівців індивідуальних, сімейних
та приватних підприємств; фахів-
ців та керівників функціональних
підрозділів і служб підприємств
та установ, комерційних відділів
підприємств та об'єднань, ор-
ганів місцевого та державного
управління; викладачів з еко-
номіки, менеджменту та марке-
тингу навчальних закладів; науко-
вих співробітників.

Кафедра створена 1 вересня
2002 року шляхом відокремлення
від кафедри економіки. Її очолює
доктор економічних наук, профе-
сор Ілляшенко Сергій Миколайо-
вич. На кафедрі працюють: Бож-
кова В.В., к. е. н., доцент; Тєлєтов
О.С., к. т. н., доцент; Прокопенко
О.В., к. е. н., доцент; Суміна О.М.,
к. е. н., доцент; Біловодська О.А.,
к. е. н., асистент. Троє з них пра-
цюють над докторськими дисер-
таціями: Тєлєтов О.С. (докторант
Київського національного еко-
номічного університету), Проко-
пенко О.В. (докторант СумДУ),
Божкова В.В. (здобувач СумДУ).

Усі викладачі є фахівцями в
галузі маркетингу і мають досвід
практичної роботи.

Викладачами кафедри чита-
ються такі дисципліни, як "Інфра-
структура товарного ринку",
"Маркетингова цінова політика",
"Промисловий маркетинг", "Ло-
гістика", "Управління інно-
ваційним розвитком", "Реклама
та стимулювання збуту" тощо.

За матеріалами наукових
досліджень, які ведуться на
кафедрі, видано ряд монографій,
зокрема: "Проблемы создания
автоматизированной системы
анализа рынков сбыта" (Ілляшен-
ко С.М., Захаркін О.І.); "Экономи-
ческие аспекты поиска целевых
рынков: сегментация, оценка ри-
ска, экономический инструмен-
тарий" (Ілляшенко С.М.); "Инно-
вационное развитие рыночных
возможностей: проблемы управ-
ления" (Ілляшенко С.М.); "Марке-
тинг продукції виробничо-
технічного призначення" (Тєлє-
тов О.С.) та багато інших.

Усі члени кафедри беруть
участь у науково-методичних
конференціях з маркетингової те-
матики різних рівнів. Регулярно
публікують статті (до 60 щорічно)
у провідних фахових виданнях Ук-
раїни. Значну частину у наукових
виданнях СумДУ становлять
статті викладачів, докторантів та
аспірантів кафедри маркетингу.

При кафедрі відкрито
аспірантуру та докторантуру, де
навчаються 10 аспірантів та док-
торант.

Навчальний процес на ка-
федрі повністю забезпечений на-
вчально-методичною літерату-
рою. Членами кафедри марке-
тингу розроблено і видано чима-
ло підручників і навчальних
посібників з відповідними грифа-
ми Міністерства освіти і науки Ук-
раїни.

Ñï³âðîá³òíèêè, ñòóäåíòè,
àñï³ðàíòè ³ äîêòîðàíòè ôàêóëü-

òåòó åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó
îêð³ì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

ïðèéìàþòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íàóêî-
âî-äîñë³äí³é ðîáîò³, ÿêà îõîïëþº
øèðîêèé ñïåêòð ãàëóçåé åêî-
íîì³÷íî¿ íàóêè. ¯õíÿ íàóêîâà ä³ÿëü-
í³ñòü  ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ö³ë³ñíà ñèñ-
òåìà äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò, ñïðÿìî-
âàíèõ íà âèâ÷åííÿ àêòóàëüíèõ ïðî-
áëåì åêîíîì³÷íîãî ïðîô³ëþ.

Íà ôàêóëüòåò³ ïðàöþº ñïåö³à-
ë³çîâàíà â÷åíà ðàäà ³ç çàõèñòó äè-
ñåðòàö³é êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ
íàóê (íàêàç ÂÀÊ ÑÐÑÐ ¹2231-Â
â³ä 10.10.1991). Äàë³ ïîñòàíîâàìè
ÂÀÊ Óêðà¿íè ä³ÿëüí³ñòü ðàäè ïðî-
ëîíãîâóâàëàñÿ. ²í³ö³àòîðîì ñòâî-
ðåííÿ ðàäè áóâ ïðîôåñîð Áàëàöü-
êèé Î.Ô. 

Çà ÷àñè ³ñíóâàííÿ â÷åíî¿ ðàäè
â³äáóëîñÿ 117 çàñ³äàíü, íà ÿêèõ çà-
õèùåíà 91 äèñåðòàö³ÿ.

Íàóêîâå êåð³âíèöòâî çä³éñíþ-
âàëè: Áàëàöüêèé Î.Ô. - 17 ðîá³ò;
Ìåëüíèê Ë.Ã. - 16 ðîá³ò; Òåë³æåíêî
Î.Ì. - 10 ðîá³ò; ²ëëÿøåíêî Ñ.Ì. - 3
ðîáîòè; Ñîêîëîâ Ì.Î. - 3 ðîáîòè;
Âàñèëüºâà Ò.À. - 2 ðîáîòè; Êîçüìå-
íêî Ñ.Ì. - 2 ðîáîòè; Êèñëèé Â.Ì. -
2 ðîáîòè; Æóëàâñüêèé À.Þ. - 2 ðî-
áîòè.

Ó ïåð³îä 1991-2001 ðîê³â çàõèñ-
òè â³äáóâàëèñÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ
08.08.10 "Åêîíîì³êà ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííÿ òà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà". Òîä³ çàõèñòèâ äèñåð-
òàö³þ ìàéáóòí³é çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
ìàðêåòèíãó ²ëëÿøåíêî Ñ.Ì. (ñïåö³-
àëüí³ñòü "Åêîíîì³êà ïðîìèñëî-
âîñò³"). 

Ãîëîâà ðàäè - ä.å.í., ïðîô. Áà-
ëàöüêèé Î.Ô.

Çàñòóïíèê ãîëîâè - ä.å.í., ïðîô.
Ìåëüíèê Ë.Ã.

Â÷åíèé ñåêðåòàð - ê.å.í., äîöåíò
Êèñëèé Â.Ì. 

Ç 2001-ãî äî 2006-ãî çàõèñò
ïðîâîäèòüñÿ çà äâîìà ñïåö³àëüíîñ-
òÿìè: "Åêîíîì³êà ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ òà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà" (çàõèñòèëîñÿ 80 ÷î-
ëîâ³ê) òà "Åêîíîì³êà ³ óïðàâë³ííÿ
íàóêîâî-òåõí³÷íèì ïðîãðåñîì" (10
÷îëîâ³ê.). 

Ç 16.11.2001 ãîëîâà ðàäè - ä.å.í.,
ïðîô. Ìåëüíèê Ë.Ã.

Çàñòóïíèê ãîëîâè - ä.å.í., ïðîô.
²ëëÿøåíêî Ñ.Ì.

Â÷åíèé ñåêðåòàð - ê.å.í., äîöåíò
Ñàáàäàø Â.Â. 

Ï³äñóìêè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
íà ÔÅÌ ïóáë³êóþòüñÿ ó æóðíàëàõ
"Â³ñíèê ÑóìÄÓ" (ñåêö³ÿ åêî-
íîì³êè) òà "Ìåõàí³çìè ðåãóëþâàí-
íÿ åêîíîì³êè". Àïðîáóâàòè ñâî¿

äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³ ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü íà çàãàëüíîôàêóëüòåòñüêèõ
êîíôåðåíö³ÿõ ÔÅÌ ÑóìÄÓ, òà
Ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ "Åêî-
íîì³êà äëÿ åêîëîã³¿". Ïðîâåäåííÿ
îñòàííüî¿ âæå ñòàëî äîáðîþ òðà-
äèö³ºþ. Çàïî÷àòêîâàíà âîíà Áà-
ëàöüêèì Î.Ô., à ïðîäîâæåíà Ìåëü-
íèêîì Ë.Ã. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,
ùî ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ ñòàëî
òðàäèö³ºþ, ÿêîþ ìîæíà ïèøàòèñÿ.

Âîíà ìàº ñâ³é áðåíä, ñâîþ óí³êàëü-
íó êîíöåïö³þ òà îòî÷åííÿ.  

Öüîãî ðîêó êîíôåðåíö³ÿ ïðîõî-
äèòèìå 3 - 7 òðàâíÿ íà áàç³ òàáîðó
"Ðîâåñíèê". Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ äåä-
ëàéíó 20 áåðåçíÿ íà ïðèéîì òåç äî-
ïîâ³äåé òà àïë³êàö³éíèõ ôîðì-çà-
ÿâîê ìîæíà ï³äâåñòè ï³äñóìêè: îò-
ðèìàíî áëèçüêî 85 çàÿâîê íà
ó÷àñòü, 12 ç ÿêèõ - â³ä ³íîçåìíèõ
ó÷àñíèê³â. Ç Óêðà¿íè î÷³êóþòüñÿ
ïðåäñòàâíèêè 30 ÂÍÇ ç 15 ì³ñò.
Ùîäî ³íîçåìíèõ ó÷àñíèê³â, òî
àïë³êàö³éí³ çàÿâêè îòðèìàíî ç êðà¿í

Ïîëüù³, Ñåðá³¿, Ëèòâè, ×åõ³¿,
Í³ãåð³¿ òà Ô³ë³ïï³í.

Çã³äíî ç ³íòåãðàö³éíèìè óìîâà-
ìè Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó ÂÍÇ ìàº
âïðîâàäæóâàòè â îñâ³òí³ ïðîöåñè
çäîáóòêè ñó÷àñíî¿ íàóêè. Ôàêóëüòåò
ìàº ï³îíåðí³ íàïðàöþâàííÿ ó òàêèõ
íàïðÿìêàõ:

1. Åêîíîì³êà ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ. Öåé íàïðÿì äîçâîëèâ êðà¿-
íàì êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ ïåðåéòè íà
ïëàòíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Ñàìå
â Ñóìàõ óïåðøå ðîçðîáëåíà òà

âïðîâàäæåíà â ïðàêòèêó êîíöåïö³ÿ
åêîëîã³÷íèõ ïëàòåæ³â. Ï³ñëÿ ðîçïà-
äó ÑÐÑÐ ñàìå öÿ øêîëà ðîçðîáèëà
åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì äëÿ Çàêîíó
"Ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå".

2. Îö³íêà åêîëîã³÷íèõ âòðàò.
Ôóíäàòîðîì öüîãî íàïðÿìêó º ïðî-
ôåñîð Áàëàöüêèé Î.Ô. Íà çàìîâ-
ëåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ Óê-
ðà¿íè áóëà âèïóùåíà ìîíîãðàô³ÿ
"Ìåòîäè îö³íêè åêîëîã³÷íèõ âòðàò"
íà òðüîõ ìîâàõ. Âèçíàííÿì öüîãî
íàïðÿìêó º ïðèñóäæåííÿ òðüîì íà-

óêîâöÿì - Ìåëüíèêó Ë.Ã., Êîç³íó
Å.Ã., Áîðîíîñó Â.Ì. - ïðåì³¿
Ëåí³íñüêîãî Êîìñîìîëó ó 1981
ðîö³. Îïóáë³êîâàíî áëèçüêî 20 ìî-
íîãðàô³é òà 1000 íàóêîâèõ ïðàöü.

3. Ôóíäàìåíòàëüí³ îñíîâè ðîç-
âèòêó. Âèâ÷àþòüñÿ ìåõàí³çìè
â³äêðèòòÿ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì òà
ïðèêëàäíå çíà÷åííÿ äî çàñòîñóâàí-
íÿ ö³º¿ òåîð³¿ äî ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ ñèñòåì. Ôóíäàòîð - ïðî-
ôåñîð Ìåëüíèê Ë.Ã. Ç öüîãî íà-
ïðÿìêó âèïóùåíî 4 ìîíîãðàô³¿, à
çà ô³íàíñóâàííÿ Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè
ðîçðîáëåíî òà îïóáë³êîâàíî êîì-

ïëåêñ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ï³ä çà-
ãàëüíîþ íàçâîþ "Îñíîâè ñò³éêîãî
ðîçâèòêó": áàçîâèé ï³äðó÷íèê, ïðà-
êòèêóì, ïîñ³áíèê äëÿ ïåðåï³äãîòîâ-
êè ôàõ³âö³â òà íàóêîâî-ïîïóëÿðíà
êíèæêà äëÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè.

Çàçíà÷åí³ íàïðÿìè ñòàëè îñíî-
âîþ äëÿ ðîçðîáêè ì³æíàðîäíîãî
ï³äðó÷íèêà "Îñíîâè åêîëîã³¿. Åêî-
ëîã³÷íà åêîíîì³êà òà óïðàâë³ííÿ 

(Продовження на стор. 5) 

Факультет економіки та менедж-
менту заснований у 1992 році. Перший

набір становив 75 студентів за двома
спеціальностями: "Економіка підпри-

ємства" та "Менеджмент у виробничій
сфері". Сьогодні на факультеті здій-

снюється підготовка фахівців за напряма-
ми з професійних спрямувань: "Економіка і

підприємництво" та "Менеджмент". За чо-
тирма спеціальностями: "Економіка підпри-

ємства", "Менеджмент організацій", "Фінан-
си", "Маркетинг".

Дві спеціальності акредитовані за IV
кваліфікаційним рівнем (бакалавр, спеціаліст,

магістр), "Фінанси" - за ІІІ (бакалавр, спеці-
аліст), і "Маркетинг" - за ІІ рівнем кваліфікації

(має ліцензію на підготовку бакалаврів з марке-
тингу). На даний момент проходить акредитація

кафедри маркетингу. Окрім вищезазначеного, на
факультеті здійснюється навчання за спеціальністю

"Економіка довкілля та природних ресурсів" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” з

терміном навчання 1 рік. На цю спеціальність прийма-
ються особи, які мають диплом бакалавра або

спеціаліста з будь-якої іншої спеціальності.
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Економіка – наука особлива

КАФЕДРА
ФІНАНСІВ

Проводить навчання сту-
дентів денної та заочної форм
навчання, а також здійснює пе-
репідготовку фахівців за напря-
мом "Фінанси" - фахове спряму-
вання "Економіка і підприєм-
ництво". Кваліфікаційний рівень -
бакалавр, спеціаліст.

Випускники за спеціальністю
"Фінанси" можуть працювати в:
органах державного управління;
державних установах; комер-
ційних фірмах, акціонерних това-
риствах; корпораціях, концернах
та інших об'єднаннях; відділах
НБУ та комерційних банках;
біржах, інвестиційних компаніях;
страхових компаніях; тощо.

Мають право займати поса-
ди: головних та провідних спе-
ціалістів різних категорій відпо-
відних структурних підрозділів
органів державної виконавчої
влади та управління економікою;
керівників-підприємців, індивіду-
альних сімейних та приватних
підприємств різних форм влас-
ності; керівників фінансових
підрозділів і служб колективних,
орендних підприємств, акціонер-
них товариств та з обмеженою
відповідальністю, кооперативів,
спільних підприємств та інше;
професіоналів у галузі ефектив-
ності підприємництва та раціо-
налізації виробництва фінансової
діяльності; керівників-спеціа-
лістів фінансових відділів під-
приємств та організацій різної
форми власності; фінансових ди-
ректорів установ виробничої та
невиробничої сфери; фінансових
менеджерів установ, корпорацій,
компаній концернів, підприємств
різних форм власності; викла-
дачів з фінансово-економічного
напряму освітніх закладів різних
рівнів по підготовці та підвищен-
ню кваліфікації; співробітників на-
укових установ з питань фінансо-
во-економічної діяльності.

Завідувач кафедри – канди-
дат економічних наук, професор
Боронос Володимир Миколайо-
вич. Тут працюють: Зайцев О.В.,
к.е.н., доцент кафедри; Козін Е.Г.,
к.е.н., доцент кафедри; Боронос
В.Г., к.е.н., доцент кафедри;
Мельник О.І., к.е.н., доцент кафе-
дри; Рубанов П.М., к.е.н., доцент
кафедри; Захаркін О.О., к.е.н. ,
доцент кафедри; Карпіщенко
Т.О., к.е.н., доцент кафедри;
Кірсанова Т.О., к.е.н., доцент ка-
федри; Рябушко Л.Б., ст. викла-
дач; Лисиця В.І., ст. викладач.

Кафедрою викладається су-
часний комплекс базових дис-
циплін: “Фінанси”; “Гроші та кре-
дит”; “Грошово-кредитні системи
зарубіжних країн”; “Фінанси
підприємств”; “Бухгалтерський
облік”; “Інвестування”.

Підготовлені також курси дис-
циплін, що викладатимуться на
старших курсах для студентів
спеціальності "Фінанси". Серед
них: "Фінансовий аналіз"; "Стра-
хові послуги"; "Фінансовий аналіз
інвестиційних проектів"; "Бюд-
жетний менеджмент"; "Місцеві
фінанси"; "Соціальне страхуван-
ня"; "Інформаційні системи і тех-
нології у фінансових установах";
"Аудит"; "Фінансова санація та
банкрутство підприємств"; "Бан-
ківські операції"; "Оподаткування
підприємств"; "Фінансовий ри-
нок"; "Банківський менеджмент";
"Ринок фінансових послуг"; "Фі-
нансова діяльність суб'єктів гос-
подарювання".

На базі кафедри фінансів
здійснюється перепідготовка
фахівців, які мають вищу освіту
(за спеціальністю "Фінанси",
кваліфікаційний рівень -
спеціаліст з видачею диплома
державного зразка).

(Закінчення. Початок на стор. 4)

ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì", à òàêîæ
äâîõ ì³æíàðîäíèõ ï³äðó÷íèê³â
ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè
- "Åêîíîì³êà ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ" ³ "Äîâê³ëëÿ òà çäîðîâ'ÿ".

5. Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ³ííî-
âàö³éíîãî ìåíåäæìåíòó òà ìàðêå-
òèíãó. Êåð³âíèê íàïðÿìêó - ²ëëÿ-
øåíêî Ñ.Ì. Âèïóùåíî 5 ìîíî-
ãðàô³é ³ ðîçðîáëåíî áàêàëàâðñüêèé
êóðñ ìàðêåòèíãó òà íàâ÷àëüíèé
ïîñ³áíèê ç ìàðêåòèíãó. 

6. Åêîëîã³÷íà êîíôë³êòîëîã³ÿ.
Êåð³âíèê íàïðÿìêó - Ñàáàäàø Â.Â.
Îïóáë³êîâàíî 1 ìîíîãðàô³þ  òà 20
ñòàòåé. 

7. Âèçíà÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ ö³íè
òîâàð³â òà ïîñëóã. Êåð³âíèê íàïðÿì-

êó - Êàð³íöåâà Î.². Îïóáë³êîâàíî 3
ìîíîãðàô³¿.

8. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè òðàíñ-
êîðäîííîãî çàáðóäíåííÿ. Â öüîìó
íàïðÿìêó ïðàöþº Òåë³æåíêî Î.Ì.
òà éîãî ó÷í³. 

9. Åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. Êåð³âíèê íàïðÿìêó -
Ñîòí³ê ².Ì. Îïóáë³êîâàí³ ìîíî-
ãðàô³ÿ òà íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. 

Âñ³ ïîñ³áíèêè ìàþòü ãðèôè
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òà òà íàóêè Óê-
ðà¿íè.

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ
ÍÀÓÊÀ

Íà ôàêóëüòåò³ ñïîâ³äóºòüñÿ
ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ç íàóêîâîþ ðî-
áîòîþ íà âñ³õ åòàïàõ ï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â. Òàêèé ï³äõ³ä â³äêðèâàº
ïåðåä ñòóäåíòàìè ìîæëèâ³ñòü àê-
òèâíî çäîáóâàòè äîäàòêîâ³ çíàííÿ,
ïîëåãøóº ³ ðîáèòü ñâ³äîì³øèì
âèá³ð òåì ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â
ìàã³ñòðàòóð³ òà àñï³ðàíòóð³. 

Îñåðåäêîì ñòóäåíòñüêî¿ íàóêî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ÔÅÌ º Ñòóäåíòñü-
êå íàóêîâå òîâàðèñòâî (ÑÍÒ). Éîãî
ä³ÿëüí³ñòü ðåãëàìåíòîâàíà Ïîëî-
æåííÿì "Ïðî Ñòóäåíòñüêå íàóêîâå
òîâàðèñòâî Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó". Çã³äíî ç öèì ïîëî-
æåííÿì, ãîëîâîþ ðàäè ÑÍÒ ÔÅÌ º
äåêàí Êàðï³ùåíêî Î.². Êîæåí ñòó-
äåíò, íåçàëåæíî â³ä ðîêó íàâ÷àííÿ,
êîòðèé ìàº ñõèëüí³ñòü òà áàæàííÿ
çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ
óí³âåðñèòåòó, º ÷ëåíîì ÑÍÒ. Ñòàòóò
ðîçøèðèâ òà ÷³òêî çàêð³ïèâ íàïðÿì-

êè ä³ÿëüíîñò³ ôàêóëüòåòñüêîãî òîâà-
ðèñòâà ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè ÑÍÒ
âñüîãî óí³âåðñèòåòó. 

ÑÍÒ ÿê ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ñòó-
äåíò³â ç³ ñï³ëüíèìè ³íòåðåñàìè
³ñíóâàëî äàâíî. Íå ìàþ÷è ñâîãî

ñòàòóòó, êåð³âíèõ îðãàí³â òà ³íôðà-
ñòðóêòóðè âçàºìîä³¿ ç ðåêòîðàòîì,
ç³áðàííÿ ñòóäåíò³â çàëèøàëèñÿ íå-
ñèñòåìàòè÷íèìè òà ìàëè íåôîð-

ìàëüíèé õàðàêòåð. Íà ñüîãîäí³
ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà º ÷³òêî ðåãëà-
ìåíòîâàíîþ ñòàòóòîì, îáðàí³
êåð³âí³ îðãàíè òà çàòâåðäæåí³ ïëà-
íè ðîáîòè. 

Â³ääàëÿþ÷èñü â³ä òðàêòóâàíü
îêðåìèõ ïîëîæåíü ñòàòóòó, ñë³ä ïå-

ðåéòè äî êîíêðåòèêè òà çàäàòè ïè-
òàííÿ: ÷èì ñàìå çàéìàºòüñÿ ÑÍÒ íà
ôàêóëüòåò³? ßêèì ÷èíîì öÿ ñòðóê-
òóðà ìîæå äîïîìîãòè ñòóäåíòó,

çàö³êàâ-
ë å í î ì ó
âíàóêîâ³é
ä ³ ÿ ë ü -
íîñò³?

Êîæíîãî
÷åòâåðãà î
12.50 (íà âå-
ëèê³é ïåðåðâ³)
â àóäèòîð³¿ Ã-
612 ïðîâîäÿòüñÿ
çáîðè ÑÍÒ, äå
÷ëåíè òîâàðèñòâà
îáãîâîðþþòü ³ñíó-
þ÷³ ïðîáëåìè íàóêè,
âíîñÿòü ïðîïîçèö³¿
ùîäî ïðîâåäåííÿ òèõ
÷è ³íøèõ íàóêîâèõ
ïîä³é íà ôàêóëüòåò³.
Äàë³ ïðîïîçèö³¿ çàòâåðä-
æóþòüñÿ  ãîëîâîþ ÑÍÒ òà
âò³ëþþòüñÿ àêòèâîì ñòó-
äåíò³â, êîòð³ çàéìàþòüñÿ íà-
óêîé.

Çà ãðàô³êîì ÑÍÒ ïðîâî-
äèòü ñëóõàííÿ ðîá³ò ñòóäåíò³â,
ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
ôåðåíö³ÿõ. Êîæåí, õòî õî÷å ñòà-
òè ó÷àñíèêîì êîíôåðåíö³¿ áóäü-
ÿêîãî ð³âíÿ çà ðàõóíîê óí³âåðñèòå-
òó, ìàº ïðåçåíòóâàòè ñâîþ ðîáîòó
íà òèõ çáîðàõ. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü
ïîêàçàòè ñâ³é ³íòåðåñ äî íàóêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³, îòðèìàòè ðåêîìåíäàö³¿
ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñâî¿ ðîáîòè.

Ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó åêîíîì³êè
òà ìåíåäæìåíòó ïðèéìàþòü àêòèâ-
íó ³ óñï³øíó ó÷àñòü ó âñåóê-
ðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ ç ð³çíèõ
ïðîô³ëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ íàóê
âæå íå ïåðøèé ð³ê. Çîêðåìà, â 2005
ðîö³ ïåðø³ ì³ñöÿ âèáîðîëè: Ìóõ³íà
À. (Ô³íàíñîâèé ìåíåäæìåíò),
Äðîá'ÿçêî Â. (Ì³æíàðîäíà åêî-
íîì³êà), ²âàùåíêî Ò. (Åêîíîì³êà
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ).

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè, ñë³ä çà-
çíà÷èòè, ùî áóäü-ÿêèé íàâ÷àëüíèé
çàêëàä º ñâîºð³äíîþ ³íäèâ³äóàëü-
íîþ ñòðóêòóðîþ, ÿêà ³ñíóº ó øèð-
øîìó ïðîñòîð³ - äåðæàâ³, é çàêëà-
äàºòüñÿ íà ñàìîìó ïî÷àòêó ñòâîðåí-
íÿ çàêëàäó. Âîíà ïðèçâîäèòü äî
ñòâîðåííÿ àâòîíîìíî¿, äóõîâíî¿ òà
ë³áåðàëüíî¿ àòìîñôåðè íàâ÷àííÿ.
Ñàìå íàâ÷àëüíèé çàêëàä ç³ ñâî¿ìè
íàóêîâèìè òðàäèö³ÿìè º îñíîâíîþ
ïåðøî÷åðãîâîþ ëàíêîþ ñòàá³ëüíî¿
äåðæàâè òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîç-
âèòêó ¿¿ ãðîìàäÿí.

Ä.Þ. Â²ÕÐÎÂ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ÑÍÒ. 

ÍÀÓÊÎÂÀ Ä ²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ÍÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ²

5



Кто едет, тот и правит...

Ñòóäåí÷åñ-
êîå ñàìîóïðàâ-

ëåíèå óêîðåíÿ-
ëîñü â íàøåì âóçå

íå îäèí ãîä, è ñåé-
÷àñ íàõîäèòñÿ íà

ñòàäèè ðàçâèòèÿ, à
äëÿ êîãî-òî îíî ÿâëÿ-

åòñÿ î÷åíü âàæíîé ÷àñ-
òüþ â æèçíè. Æåëàíèå

÷òî-òî èçìåíèòü ê ëó÷-
øåìó, óñîâåðøåíñòâîâàòü

ó÷åáíûé ïðîöåññ è äîñóã
èìåííî òàê, êàê ýòî âèäÿò

ñàìè ñòóäåíòû è ñòàëè ãëàâ-
íûìè ïðè÷èíàìè çàðîæäåíèÿ

èäåè ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåííî
â ïîäñîçíàíèè àêòèâèñòîâ. Ñëå-

äóåò îòìåòèòü, ÷òî ó ñàìûõ èñ-
òîêîâ ðîæäåíèÿ ñàìîóïðàâëåíèÿ

ñòîÿëè èìåííî ñòóäåíòû ÔÝÌ.
Êàê æå âñ¸ íà÷èíàëîñü?

Îëåã Îëåôèðåíêî, àññèñòåíò: 
� À íà÷èíàëîñü - ñ ïåðâîàïðåëü-

ñêèõ øóòîê. Èìåííî â äåíü þìîðà è
ñìåõà ñòóäåíòû ïðîôñîþçíîãî àêòèâà
ðåøèëè ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèå, ãäå
ó÷åáíûì ïðîöåññîì áóäóò ðóêîâî-

äèòü ñàìè ñòóäåíòû. Ìû ñäåëàëè ïà-
ðîäèþ íà ðåêòîðàò. Ðåêòîðîì áûë
Èãîðü Òåðåùåíêî. Ñîáðàëèñü â çàëå
çàñåäàíèé (âçðîñëûé ðåêòîðàò ñòàë
íàøèì çðèòåëåì) è îòëè÷íî ïðîâåëè
ðàáî÷åå çàñåäàíèå, êîïèðóÿ ðàçíûå
ïðèâû÷êè ïðîðåêòîðîâ è ðåøàÿ âàæ-
íûå âîïðîñû. Ðåêòîðàòó ïîíðàâèëèñü
íàøè ðåøåíèÿ îïðåäåë¸ííûõ ïðî-
áëåì, è íàì ïðåäëîæèëè ñîçäàòü ñòó-
äåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå, ò.ê. î÷åíü
çäîðîâî, åñëè ñòóäåíòû áóäóò ïîäà-
âàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ è ó÷åáíîãî ïðîöåññà, è ñïîð-

òèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, íàóêè, äîñóãà
è ò.ä. Ñòóäåí÷åñêîå óïðàâëåíèå äîëæ-
íî áûëî îáåñïå÷èòü îáðàòíóþ ñâÿçü,
è ñòàòü ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó
ðåêòîðàòîì è ñòóäåíòàìè. ×¸òêî îïðå-
äåëèëè îáÿçàííîñòè íîâîñîòâîð¸ííî-
ãî îðãàíà, ðàñïèñàëè óñòàâ è ñòàëè
ðàáîòàòü. 

Åñëè ãîâîðèòü î ðîäíîì ôàêóëü-
òåòå, òî ìû âîçîáíîâèëè òðàäèöèþ
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ôàêóëüòåòà, ïûòà-
ÿñü ðàçíîîáðàçèòü å¸, ñäåëàòü áîëåå
èíòåðåñíîé. Ðàáîòàëè íà áëàãî ôà-
êóëüòåòà. Îòíîñèòåëüíî íàñòîÿùåãî

ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òî
ñëîæíî ñêàçàòü, ñòàëî îíî ëó÷øå èëè
õóæå. Îíî âèäîèçìåíèëîñü - ýòî ôàêò.
Ñòàëî áîëåå ïîëèòèçèðîâàíî, èìååò
íåñêîëüêî äðóãóþ ñèñòåìó öåííîñ-
òåé. Ãëàâíîå, ÷òîáû îñòàâàëîñü ëó÷-
øåå èç ïðîøëîãî è äîáàâëÿëîñü íî-
âîå â íàñòîÿùåì, òîãäà ìîæíî ãîâî-
ðèòü î äîñòîéíîì áóäóùåì.

Èðèíà Ìåðêóí, ýêñ-ñòóäðåêòîð
ÑóìÃÓ:

� ß ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî 2004 ãîä
èçìåíèë îòíîøåíèå ñòóäåíòîâ, ïðå-
ïîäàâàòåëåé ê îðãàíàì ñòóäåí÷åñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîêàçàë, ÷òî ýòî íå
ïðîñòàÿ ôîðìàëüíîñòü, à ðåàëüíî
äåéñòâóþùèé ìåõàíèçì. Çíà÷èò, ñà-
ìîóïðàâëåíèå â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå
äîëæíî äåéñòâîâàòü, ðàçâèâàòüñÿ,
ðàñøèðÿòü êðóã ñâîåé äåÿòåëüíîñòè,
äåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû
æèçíü â ÑóìÃÓ áîëåå ÿðêîé, íàñû-
ùåííîé è ïðåêðàñíîé, ÷òîáû ïîñòî-
ÿííî ïîâûøàòü ïðåñòèæ óíèâåðñèòå-
òà, ôàêóëüòåòà. Äëÿ ýòîãî åñòü âñ¸ íå-
îáõîäèìîå: è ìóäðîñòü ñòàðøèõ, è
ïðîãðåññèâíîñòü ìîëîäûõ�

* * *
Åñëè ãîâîðèòü î ðàçâèòèè ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ íà ôàêóëüòåòå, òî êàæäûé
ãîä îíî äåëàëî øàãè âïåð¸ä � èíîãäà
íåóâåðåííûå, èíîãäà òâ¸ðäûå è òî÷-
íûå. Ïåðâûì ñòóäåí÷åñêèì äåêàíîì
ÔÝÌ ñòàëà Àë¸íà Ãåðàñèì÷óê, ïîòîì
Íèêîëàé Ãóìåííûé. È çàâåðòåëîñü.
Èíòåãðàëû, ÊÂÍû, ïîïûòêè ñàìîñòî-

ÿòåëüíî îðãàíèçîâàòü êîíôåðåíöèè  è
ò.ä. Ïåðâûå âçë¸òû è ïåðâûå ðàçî÷à-
ðîâàíèÿ�

Â 2005 ãîäó íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
ñòóääåêàíàò âî ãëàâå ñ Àíåé Áåçíîå-
âîé. Íà ôàêóëüòåòå çàðîæäàåòñÿ è íà-
÷èíàåò ðàçâèâàòüñÿ Ñòóäåí÷åñêîå íà-
ó÷íîå îáùåñòâî (ÑÍÎ), êîòîðîå íà
äàííîì ýòàïå ïîëíîñòüþ ñôîðìèðî-
âàëîñü è ñòàáèëüíî ðàáîòàåò. Êðîìå
òîãî, ïî èíèöèàòèâå Àíè íà÷àëà âû-
õîäèòü ôàêóëüòåòñêàÿ ãàçåòà "Ýêîíî-
ìè÷åñêîå ÷óäî". Îíà - äîñòîâåðíûé
èñòî÷íèê âñåãî ïðîèñõîäÿùåãî íà ôà-
êóëüòåòå. Ýñòàôåòó îò Àíè ïðèíÿëà
Àëèíà Êèðè÷åíêî� 

Êàê äëÿ ôàêóëüòåòà â öåëîì, òàê è
äëÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
õàðàêòåðåí ýâîëþöèîííûé ïóòü ðàç-
âèòèÿ, êîãäà ñîçäàåòñÿ íîâîå, íå ðàç-
ðóøàÿ ñòàðîãî, à óñîâåðøåíñòâóÿ åãî
ëó÷øèå ñòîðîíû. Òàê è ïîñòóïèëè.
Ñåé÷àñ íàëàæèâàåòñÿ ìåõàíèçì ðàáî-
òû ðåäêîëëåãèè, âûïóñêà ãàçåòû
ÔÝÌ. Îòëè÷íî ðàáîòàåò íàó÷íîå îá-
ùåñòâî, çàìåñòèòåëåì ãîëîâû ÑÍÎ
åñòü çàìåñòèòåëü ñòóääåêàíà Äìèò-
ðèé Âèõðîâ. Ïðèîáùàþòñÿ ê ñïîð-
òèâíîé, êóëüòóðíî-ìàññîâîé ðàáîòå
íîâûå ñòóäåíòû. Êîíå÷íî, íå õâàòàåò,
íàâåðíîå, êðèòèêè è ïîæåëàíèé ñî
ñòîðîíû ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé.
Ñàìîóïðàâëåíèå íå âèäèò ñåáÿ ñî
ñòîðîíû, áûòü ìîæåò, íå çàìå÷àåò
ìåëêèå, íî â ðåçóëüòàòå âàæíûå
îøèáêè�

СТУДЕНЧЕСКОЕ
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Олег
Олефіренко

Ірина
Меркун

Øåë 1999 ãîä� Ñîãëàñèòåñü,
çíàêîìñòâî ñ ÑóìÃÓ ó êàæäîãî ïðî-
èñõîäèò ïî-ðàçíîìó.  Ó ìåíÿ îíî îñ-
òàâèëî íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå,
õîòü îêàçàëîñü íå èç ïðèÿòíûõ. Ðàñ-
ñêàæó ïî÷åìó.

Îñåíü.  Ìîðîñèë äîæäèê. Ìåíÿ,
êàê êîòà â ìåøêå, äîñòàâèëè â öåíò-
ðàëüíûé êîðïóñ (òîãäà ÿ âîîáùå íå
îðèåíòèðîâàëàñü â êîðïóñå è ìîãëà çà-
áëóäèòüñÿ ãäå-òî â íåïîíÿòíûõ êîðè-
äîðàõ è çàêîóëêàõ). Âîáùåì, ïðèâåçëè
ìåíÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû. Ïîä
ñòåíî÷êîé þòèëèñü  òàêèå æå ñòàðøå-
êëàññíèêè, è ãëàçà ó âñåõ áûëè òàêîãî
æå ðàçìåðà, êàê ó ìåíÿ (ó êîãî-òî îò
ñòðàõà, ó êîãî-òî îò ðàäîñòè, ó êîãî-òî
îò óäèâëåíèÿ). Ñîñòîÿíèå - øîêîâîå. ß
äóìàëà, ÷òî ïðèâåçóò ìåíÿ â ýòàêèé
êðàñèâûé äâîðåö, à ÷òî ÿ óâèäåëà?!
Êàêîå-òî ñåðîå, óíûëîå çäàíèå, âåð-
íåå, çäàíèÿ, ðàçáðîñàííûå âîêðóã.
Âíóòðè òåìíî è ñûðî, êàê â ïîãðåáå. ß
ñðàçó, íå ðàçáèðàÿñü â ñèòóàöèè, äåëàþ
ïîâîðîò íà 180 ãðàäóñîâ è ñîáèðàþñü
äåëàòü íîãè. Íî òóò áäèòåëüíûå ðîäñò-
âåííèêè, ó÷óÿâ áåäó, ïðèãðîçèëè, ÷òî
ó ìåíÿ íè÷åãî íå âûéäåò, à ãëàâíîå - çà
êóðñû óæå çàïëàòèëè, è  âàæíî íå
âíåøíåå, à  çíàíèÿ, êîòîðûå ÿ çäåñü
ïîëó÷ó. Âåðèòü èì õîòåëîñü, íî âåðè-
ëîñü ñ òðóäîì. Ïðèøëîñü îòñòóïèòü
ïîä ãðîçíûì íàïîðîì ìàìû è îñòàòü-
ñÿ. Íà÷àëà "çîíäèðîâàòü ïî÷âó": óâè-
äåëà çíàêîìûõ è êàê-òî ïåðåêëþ÷è-
ëàñü. Íà÷àëñÿ ïðîöåññ çíàêîìñòâ. Îá-
ìåíÿâøèñü ìíåíèåì, âûÿñíèëîñü, ÷òî
âïå÷àòëåíèå íå ó âñåõ "ñóïåð", íî ëþ-
äè êðóãîì õîðîøèå - ýòî ðàäîâàëî.
Ïðåïîäàâàòåëü, êîòîðûé âåë êóðñû,
òîæå "íè÷å" - ýòî ðàäîâàëî âäâîéíå. È
óæå àóäèòîðèÿ ñî ñòðàííûìè   ïëàêà-
òàìè ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå êàçà-
ëàñü íå òàêîé ñòðàøíåíüêîé. Òàê ïðî-
øåë ïåðâûé äåíü.

Íà âòîðîé - åõàëè óæå ñ áîëüøèì
èíòåðåñîì - õîòåëîñü ïîñìîòðåòü,
êòî íà ÷òî ãîðàçä â ìàòåìàòèêå è ïî-
÷åðïíóòü íîâûå çíàíèÿ äëÿ ñåáÿ. Ñî
âðåìåíåì ïðîïóñêàòü êóðñû íå õîòå-
ëîñü âîâñå, ïîòîìó ÷òî ïåðâîå âïå-
÷àòëåíèå ñãëàäèëîñü è âîîáùå îêàçà-
ëîñü îøèáî÷íûì. Ìû áûñòðî îáñëå-
äîâàëè âñå êîðïóñà, õîðîøî îðèåíòè-
ðîâàëèñü íà ìåñòíîñòè. Çäàíèÿ óæå
íå êàçàëèñü òàêèìè óãðþìûìè, à
ãëàâíîå � ïðèøëî ïîíèìàíèå, ÷òî íå

ìåñòî êðàñèò ÷åëîâåêà, à ÷åëîâåê �
ìåñòî. Ñòàëè ïîíåìíîãó âëþáëÿòüñÿ
â ÑóìÃÓ. Äåéñòâèòåëüíî, êàêèì-òî
ðîäíûì ñòàíîâèëñÿ îí òîãäà, â òî äà-
ë¸êîå âðåìÿ. 

Íà÷àëñÿ 2000 ãîä�   Êóðñû çà-
êîí÷èëèñü, ïðèøëî âðåìÿ ñäà÷è äî-
êóìåíòîâ. Â ïðè¸ìíîé êîìèññèè -
ñàì äåêàí Êàðïèùåíêî À.È. (ÿ òîãäà
åù¸ ýòîãî íå çíàëà). Íî ñ ðàäîñòüþ
ïîäóìàëà: "Äîáðûé� Ñâåòëûé�".
Ïðîñèëà ïðèíÿòü ìîþ õàðàêòåðèñòè-
êó. Ñêàçàëè: íå íóæíà. Áûëî îáèäíî,
ÿ íàñòàèâàëà. Íå âçÿëè. Îõ, à åñëè á
âçÿëè è ïî÷èòàëè - ìîæåò, íå ïðèíÿ-
ëè è âñ¸ ñëîæèëîñü áû ïî-äðóãîìó.
Âåäü íå çíàëè, ÷òî ïðèíèìàþò â âóç
ìàëåíüêîãî áóíòàðÿ. È êàê ìîãëî
áûòü ïî-äðóãîìó?!�

Âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû - ýòî àä
êðîìåøíûé. Áåç êîììåíòàðèåâ. 

�Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû. Íàñ
òàê èíòåðåñíî ñòðîèëè â êîëîííû:
âñå êðóòèëèñü, âåðòåëèñü, ñóåòèëèñü,
ïåðåãîâàðèâàëèñü, â îáùåì, áûëè ïî-
õîæè íà ìàëåíüêèõ ãàë÷àò. Ìû ñ ïî-
äðóæêîé ïðèñòðîèëèñü ðÿäîì ñ ðåáÿ-
òàìè, íåñóùèìè òðàíñïàðàíò. Äóìà-
ëè, ÷òî ýòî ñàìîå ïî÷åòíîå ìåñòî. Â
îáùåì, íà äóøå áûëà íåîïèñóåìàÿ
ðàäîñòü. "Äà. Ýòî óæå ìîé âóç. ß åãî
ËÞÁËÞ. ß ñòóäåíò ÑóìÃÓ, à ýòî
çâó÷èò ãîðäî". Ïðîøëè êðóã ïî÷åòà,
çàíÿëè ñâîå ìåñòî, î÷åð÷åííîå ìåë-
êîì. Äåêàí ôàêåëîì "îãîíü çíàíèé"
ïîäæèãàë ñâå÷è, êîòîðûå äåðæàëè â
ðóêàõ ñòóäåíòû ïåðâîãî ðÿäà. Ìíå
ñâå÷è íå õâàòèëî - ÿ âîçìóòèëàñü. È
òóò ïîâåðíóëñÿ ÷åëîâåê (êàê ïîòîì
óçíàëà, çàìäåêàíà ÔÝÌ - Äåíèñåíêî
À.Ô.) è îòäàë ìíå ñâîþ ñâå÷ó ñî ñëî-
âàìè: "Òðèìàé, çîëîòöå". Ìîåé ðàäî-
ñòè íå áûëî ïðåäåëà. "Î, òîæå õîðî-
øèé ÷åëîâåê. Äà çäåñü âñå äîáðûå�"
- ïîäóìàëà ÿ. Êîíöåðò áûë êëàññíûé.
Âûñòóïàëè âàæíûå ëþäè, âûñòóïàëè
ñòàðøåêóðñíèêè. "Âîò ýòî æèçíü!
Íàñòîÿùàÿ, ñòóäåí÷åñêàÿ" , - ðàäîâà-
ëàñü äóøà (îíà ïðîñòî íå çíàëà, ÷òî
íàñòîÿùàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íà÷íåòñÿ â
îáùåæèòèè ¹2, íî îá ýòîì â çàïèñ-
êàõ óìàë÷èâàåòñÿ).

Äàëüøå - ñóðîâûå áóäíè: ãîòîâè-
ëèñü ê "Èíòåãðàëó". Êàê íàñ îòáèðà-
ëè - ðàññêàæó ïî æóòêîìó ñåêðåòó. Íà
îäíó èç ëåêöèé ïðèøëè ñòóäåíòû-
ñòàðøåêóðñíèêè, à ñ íèìè çàîäíî è

Áóëãàêîâ Ìàêñèì (çâåçäà âñåõ âðåìåí
è íàðîäîâ). Íàì ñîîáùèëè, ÷òî ãîòî-
âèòñÿ ãðàíäèîçíîå òðàäèöèîííîå ìå-
ðîïðèÿòèå - "Çîëîòîé Èíòåãðàë". È
÷òî ìû äîëæíû áûòü íà âûñîòå: ïåòü,
ïëÿñàòü, ãëîòàòü øïàãè, ïðèøèâàòü
ïóãîâèöû ê ùåêå è äåëàòü âñÿêèå
äðóãèå íåâåðîÿòíûå âåùè. Íåêîòî-
ðûå ñ îïàñêîé ïîñìîòðåëè íà ïðè-
øåäøèõ, êàê  íà èíîïëàíåòÿí. Íî òå
ðàçâåÿëè ñîìíåíèÿ, ñêàçàâ, ÷òî ýòî
øóòêà. Ïðîñòî íóæíû õîðîøèå èäåè,
íóæíû òàëàíòëèâûå ëþäè è âîîá-
ùå� "Íàçíà÷èëè íàì ñâèäàíèå" ïî-
ñëå ïàð. Ó ìåíÿ õîòü è íå áûëî ñíîã-
ñøèáàòåëüíûõ èäåé, äà è òàëàíòàìè
îñîáî íå áëèñòàëà, íî, êàê è âñå, ïî-
øëà íà ïåðâîå ñîáðàíèå. Ïîòîìó ÷òî
áûëà ÷åòêàÿ óñòàíîâêà: "Íóæíî
âëåçòü êóäà-íèáóäü, óêîðåíèòüñÿ, à
ïîòîì âèäíî áóäåò". Íàñòîé÷èâî õî-
äèëà íà ðåïåòèöèè, ìíîãî íàøèõ çà-
äóìîê è íîìåðîâ çàðóáèëè, íî âñå-òà-
êè ðîëü ÿ ïîëó÷èëà, õîòü è ìàëåíü-
êóþ (íè÷å, Ìîñêâà íå ñðàçó ñòðîè-
ëàñü). Îòãóäåëè "Èíòåãðàë", íóæíî
áûëî âîçâðàùàòüñÿ  â ñòóäåí÷åñêóþ
ñåìüþ, â ñâîþ ãðóïïó. À ñòàðîñòà
òåì âðåìåíåì "ñâîèõ" ëþäåé ïðîòÿ-
ãèâàë íà ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â
ãðóïïå. Ìíå ýòî ñèëüíî íå ïîíðàâè-
ëîñü, ÿ âîçìóòèëàñü. Íà âûáîðàõ ïðîô-
îðãà ãðóïïû âûäâèíóëà ñâîþ êàíäè-
äàòóðó, äàæå íå ïîíèìàÿ, êóäà ïîïà-
äó. Âûáðàëè. Íóæíî áûëî õîäèòü íà
ñîáðàíèÿ è âíèêàòü â ðàáîòó. Ïîçíà-
êîìèëèñü ñî ñòàðøèìè ñòóäåíòàìè:
Îëåãîì Îëåôèðåíêî, Èãîðåì Òåðå-
ùåíêî, Ëåíîé Ìèöóðîé, Èðîé Òàòà-
ðåíêî è ìíîãèìè äðóãèìè. Ïîíÿëè,
íóæíî ðàâíÿòüñÿ íà íèõ, ïîòîìó ÷òî
îíè è êóëüòìàññîì çàíèìàþòñÿ, è ñà-
ìîóïðàâëåíèåì, äåëàþò ïîëåçíûå äå-
ëà äëÿ ôàêóëüòåòà, îáùàþòñÿ ñî ìíî-
ãèìè ëþäüìè, äà ïðè ýòîì åùå è
ó÷àòñÿ, è ó÷àòñÿ õîðîøî. Âîò íà íèõ
ðàâíÿòüñÿ è áóäåì! Ðåøåíî.

Âñ¸ çàêðóòèëîñü, ïîíåñëîñü�
Ïîëèòýêîíîìèÿ� Ïîëèòîëîãèÿ�
Ñòàòèñòèêà� Ìàêðî� Ìèêðî� Ôè-
ëîñîôèÿ� Ôèíàíñû�Äåíüãè è êðå-
äèò� È ýòî âñå ìîæíî âûó÷èòü??!
Áîæå, ïî÷åìó ÿ íå ïîøëà íà ôèçâîñï
â ïåä?! ÍÅÒ, ÑÄÀÂÀÒÜÑß ÍÅËÜÇß!
ÍÀØÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!.. 

Ïèñàòü êîíñïåêòû êîðÿâûì ïî-
÷åðêîì, ïðè ýòîì ñëóøàÿ ñîñåäà è îä-

íîâðåìåííî ãîòîâÿñü ê ñëåäóþùåìó
ïðåäìåòó - íàó÷èëèñü. Ìåëêèìè ïå-
ðåáåæêàìè èç êîðïóñà â êîðïóñ - ìî-
æåì. Ëèôò íå ðàáîòàåò - à ìû àëüïè-
íèñòû: òîï-òîï ïåøêîì íà âåðõîòóðó.
Íî÷üþ íóæíî íàïèñàòü ìàêðî è ìèê-
ðî - çàïðîñòî (ïîñïèì íà ëåêöèè).
Ìóäðûé ïðåïîäàâàòåëü ñêàçàë: "Ñíà-
÷àëà âû ðàáîòàåòå íà çà÷åòêó, à ïîòîì
îíà ðàáîòàåò íà âàñ". È ìû ðàáîòàëè,
êòî êàê ìîã. Êòî-òî ïîëó÷àë ñòèïåí-
äèþ, êîãî-òî îò÷èñëÿëè. Â îáùåì,
ñêó÷àòü íå ïðèõîäèëîñü, æèçíü áèëà
êëþ÷îì (è âñå ïî òåìå÷êó). Êîíå÷íî,
èíîãäà íóæíî áûëî ðàññëàáèòüñÿ,
ñíÿòü ñòðåññ, ïîýòîìó "ìàÿëè" ïàðû,
êàê âñå ïðèëè÷íûå ñòóäåíòû. Ïîâîäû
- ðàçíûå. Ñàìàÿ ëþáèìàÿ îòìàçêà -
ïîõîä â ðîääîì ê Îëüêå, êîòîðóþ îò-
÷èñëèëè ïîñëå âòîðîé ñåññèè. Ìû ê
íåé òðè ðàçà îòïðàøèâàëèñü. Çíàëà
áû Îëÿ, ÷òî îíà ìàìà ìíîãîäåòíàÿ! À
åùå îäíîãî íàøåãî êîëëåãó îò÷èñëè-
ëè íà ïåðâîì êóðñå - âîîáùå íà ïàðû
íå õîäèë. Æèë ñåáå â îáùàãå, à äî-
áðàòüñÿ íà çàíÿòèÿ íå ìîã, òðóäíî!
Òàê âîò åãî ìû íåñêîëüêî ðàç â àð-
ìèþ  ïðîâîæàëè (òîæå âàðèàíò).  À
ñêîëüêî ðàç óõîäèëè íà êàêèå-òî ðå-
ïåòèöèè âñåé ãðóïïîé! Íåò, ó÷èëèñü
ìû òîæå, ÷åñòíîå ïèîíåðñêîå. À êàê
òóò íå ó÷èòüñÿ, åñëè ñåññèÿ íà íîñó
(à îíà - ïîäðóãà çàãàäî÷íàÿ, ïðèõîäè-
ëà âñåãäà íå âîâðåìÿ).     

Îá ó÷åáå íóæíî ñêàçàòü îòäåëü-
íî!!! Âîò, íàïðèìåð, ïðåäìåò ïîëèòî-
ëîãèÿ ìíå çàïîìíèëñÿ íà âñþ æèçíü,
ïîòîìó ÷òî åãî âåëà ó ìåíÿ Àëëà Èñà-
àêîâíà, ãîëóáûå áóðàâ÷èêè êîòîðîé
ïðîíèçûâàëè íàñêâîçü, íîãè ïàðàëè-
çîâûâàëî, ÿçûê îòíèìàëî (ìíîãèå
ìåíÿ ïîéìóò). Êàê æå ïðè ýòîì ìîæ-
íî áûëî ó÷èòüñÿ, åñëè  ñåáÿ ÷óâñòâî-
âàë ìàëåíüêîé áóêàøå÷êîé, íî ýòî íà
ïîëüçó äåëà, âåäü âûæèâàëè ñèëüíåé-
øèå, à òå, êòî âûæèë, ìîã ñ÷èòàòü ñå-
áÿ íàñòîÿùèì ãåðîåì. Ãëàâíîå áûëî
ïåðåáîðîòü ñòðàõ â ñåáå - ÿ ñïðàâè-
ëàñü, ÿ ãåðîé ñ îòìåòêîé "îòëè÷íî" è
ýòèì ãîðæóñü. Åùå îäíè èñïûòàíèÿ
îæèäàëè íàñ íà ïóòè - ìèêðîýêîíî-
ìèêà è Ïåòðóøåíêî Þðèé Íèêîëàå-
âè÷. Ýòî áûëè íå ïðîñòî çàíÿòèÿ, à
ðîìàí "Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü". Èíòå-
ðåñíî, ìíîãèå ëè ñ ïåðâîãî ðàçà ñäà-
ëè ýòîò ïðåäìåò?! ß, íàïðèìåð, ñî
âòîðîãî. À âñåõ îòëè÷íèêîâ Þðèé

Íèêîëàåâè÷ ïîìíèò ïîèìåííî (íå
ïîòîìó ÷òî ó íåãî óæ î÷åíü õîðîøàÿ
ïàìÿòü, à ïîòîìó ÷òî  èõ î÷åíü ìà-
ëî�).  À âîò íà ìàêðîýêîíîìèêå áû-
ëî ïîïðîùå, òîëüêî íî÷üþ ïðîñûïà-
ëàñü â õîëîäíîì ïîòó - ñíèëîñü, ÷òî
íà ýêçàìåí çàáûëà âçÿòü øïîðû (ýòî
æå íàäî òàêîìó óæàñó ïðèñíèòüñÿ). À
õàðàêòåðíîé ÷åðòîé Âëàäèìèðà Ôå-
äîðîâè÷à áûëî ñëîâî "Ñêàæ³ìî", îí
è ñåé÷àñ îñòàëñÿ åìó âåðíûì. À çíà-
åòå, êàê èçäåâàëñÿ íàä ñòóäåíòàìè
Åâäîêèìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷? Íåò,
òî ÷òî îí çàñòàâëÿë âñå ó÷èòü - ýòî íå
ñòðàøíî - îí íà äèô. çà÷åò  çàñòàâëÿë
ïðîâèíèâøèõñÿ äåëàòü ÿïîíñêèõ æó-
ðàâëèêîâ. Íàâåðíîå, õîòåë îòêðûòü
êðóæîê "Î÷óìåëûå ðó÷êè". È äåëàëè,
à ÷òî, õî÷åøü æèòü - óìåé äåëàòü æó-
ðàâëèêîâ! Åùå õîòåëîñü áû âñïîì-
íèòü ïðîôåññîðà Øàïî÷êó Í.Ê. - îí
î÷åíü ñïîêîéíî è óâåðåííî âåë ëåê-
öèè. È êàçàëîñü, íè÷òî íå ìîæåò  ýòî-
ãî ÷åëîâåêà  âûâåñòè èç ñåáÿ, äà õîòü
êàìíè ñ íåáà. À ìû ñìîãëè - ÿ è ìîé
ñòàðîñòà, íàì âèäèòå ëè çàõîòåëîñü
ïîáîëòàòü íà ëåêöèè (êñòàòè, ïðèðîä-
íîå æåëàíèå). Íàñ ïîïðîñèëè óäà-
ëèòüñÿ. Âñå áû íè÷åãî, âûøëè, à òóò
çàìäåêàíà: "Ïîïàëèñü ãîëóá÷èêè!"
Ìû ïîòîì êîíå÷íî èçâèíåíèå ïîïðî-
ñèëè - áîëüøå íà ñòàòèñòèêå áîëòàòü
íå õîòåëîñü. Ñàìûå ÿðêèå âîñïîìè-
íàíèÿ î Áîæêîâîé Â.Â. Îíà êàê ðàç
áûëà íàçíà÷åíà çàìäåêàíà ïî âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòå.  Ìàëåíüêàÿ, õðóï-
êàÿ, èçÿùíàÿ, íî òàêàÿ ñèëüíàÿ è
ýíåðãè÷íàÿ! Ñìîãëà  çàèíòåðåñîâàòü
ñòóäåíòîâ, çàêðóòèòü ðàáîòó íà ôà-
êóëüòåòå. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ïîëó-
÷èëñÿ òàêîé øèêàðíûé Äåíü ôàêóëü-
òåòà ("Ìèñòåð ýêîíîìà"). Îòäåëüíîå
ñïàñèáî Èëüÿøåíêî Í.Ê., áëàãîäàðÿ
åãî èíòåðåñíûì ëåêöèÿì ÿ ïîëþáèëà
"Ìàðêåòèíã" (õîòÿ äî ýòîãî âñåãäà
íåïðàâèëüíî ñòàâèëà óäàðåíèå â ýòîì
ñëîâå). À åùå, áóêâàëüíî âñå íåïðà-
âèëüíî ñòàâèëè óäàðåíèå â ôàìèëèè
Òåëåòîâà À.Ñ. (ýòî åãî íåìíîãî çëè-
ëî). ß æå ïîñòóïèëà ìóäðî -  íà âèä-
íîì ìåñòå   â òåòðàäêå íàïèñàëà ôà-
ìèëèþ ñ óäàðåíèåì, ÷òîáû íå ïî-
ïàñòü âïðîñàê. Ìîæíî åùå ðàññêàçû-
âàòü äîëãî è î ìíîãèõ. Ïðèçíàþñü,
"ýêîíîì" - ýòî ìîÿ ëþáîâü. Õîðîøî,
÷òî åñòü ÷òî è î êîì âñïîìíèòü! 

ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ.

ЗАПИСКИ БЫВШЕГО СТУДЕНТА “ЭКОНОМА”



У здоровому тілі – здоровий дух

часів заснування економічно-
го факультету спорт завжди
ша-нувався серед викладачів і

студентів. Професор Олег Федоро-
вич Балацький - прихильник спор-
ту. І цим ледь не все сказано. Як
повідомив професор Леонід Григо-
рович Мельник, при створенні ко-
лективу викладачів на кафедрі еко-
номіки, крім високих професійних
якостей, обов'язковою умовою був
розряд не менше першого  з будь-
якого виду спорту. Більшість
співробітників кафедри стали ак-
тивними учасниками багатьох
спортивно-оздоровчих заходів,
членами різних збірних: Чупіс,
Козін, Жулавський, Дегтяренко -
члени волейбольної збірної інсти-
туту, Мельник, Кержаков - члени
баскетбольної збірної інституту,
Балацька - впродовж багатьох
років член збірної команди інститу-
ту з багатоборства. Багато
співробітників кафедри мали різні
спортивні розряди: Шапочка - кан-
дидат у майстри спорту з боксу,
Маяровський - з важкої атлетики,
Вятник - зі стрільби, Кислий - I роз-
ряд з легкої атлетики, Кашенко - I
розряд зі стрільби. Беззмінним ор-
ганізатором і натхненником спор-
тивних справ на кафедрі був її
керівник, згаданий вище професор
Балацький, який мав I розряд з во-
лейболу і великого тенісу.

Нічого не змінилось і з появою
економічного факультету. За всю
свою поки що недовгу історію фа-
культет економіки і менеджменту
постійно брав участь в універси-
тетських спартакіадах і завжди
займав призові місця.

Спартакіада "Здоров'я" - це
щорічне командне змагання серед
викладачів, що проходить із 7 видів
спорту: футболу, волейболу, шахів,
баскетболу, настільного тенісу,
плавання, бадмінтону. Цього року
викладачі зробили дарунок фа-
культету до його ювілею - зайняли
перше місце у цьому змаганні.
Відповідно за видами спорту: фут-
бол - І місце; волейбол - І місце; ша-
хи - І місце; баскетбол - І місце;
настільний теніс - ІІІ місце.

І як підсумок - загальнокоманд-
не І місце. 

Склади команд.
Футбол: Мельник Леонід, Гли-

венко Сергій, Михайленко Дмитро,
Олефіренко Олег, Гончаренко
Олексій, Леонов Сергій, Барна
Павло, капітан команди - Петру-
шенко Юрій. 

Волейбол: Олефіренко Олег
(капітан), Дегтяренко Олександр,
Котенко Оксана, Барна Павло, Пе-
тренко Вікторія, Козін Едуард,
Олійник Володимир, Гливенко
Сергій.

Шахи: Грошова Надія (капітан),
Петрушенко Юрій, Михайленко
Дмитро.

Баскетбол: Барна Павло, Ми-
хайленко Дмитро, Макарюк Олек-
сій, Олефіренко Олег, капітан ко-
манди - Мельник Леонід.

Настільний теніс: Жулавський
Аркадій, Михайленко Дмитро, Пет-
ренко Вікторія. 

Плавання: Шапочка Микола,
Карпіщенко Олексій, Біловодська
Марина, Кабушко Ігор, Троян
Марія. 

Бадмінтон: Бойко Віталій, Ми-
хайленко Дмитро, Гливенко
Сергій.

Від викладачів у спортивному
плані не відстають і студенти. На
економічному факультеті завжди
70-85% дівчат і незначна кількість
хлопців. Традиційно сильні коман-
ди дівчат ФЕМ з волейболу, бас-
кетболу, ручного м'яча. Прекрасні
представниці факультету виступа-

ють за університет в обласних і
міських змаганнях.

У минулому році студентська
команда факультету економіки і
менеджменту зайняла ІІ місце в
університетській спартакіаді. У
цьому році йде боротьба за ІІ і ІІІ

місця, залишилося виступити в та-
ких видах спорту, як баскетбол,
легка атлетика й аеробіка.

Гордістю факультету і всього
університету є студентка ФЕМ,
майстер спорту міжнародного кла-
су України із стрільби з лука Барт

Світлана. Вона призерка чемпіона-
ту світу і Європи. 

Сьогодні на факультеті навча-
ються чемпіонка України, майстер
спорту з карате-до Лозова К., кан-
дидат у майстри спорту з карате-до
Нілова А., чемпіон України, канди-
дат у майстри спорту з карате-до
Кузнєцов М. Ці студенти не раз за-
хищали честь факультету, честь
міста, області, України. Вони є на-
шою гордістю. На них варто рівня-
тися.

Після створення студентського
деканату на економічному факуль-
тет частіше стали проводитися зма-
гання з різних видів спорту між
курсами, групами або за участю ви-

к л а -
д а ч і в .
Варто від-
з н а ч и т и ,
що останнім
часом значну
роль у прове-
денні різних
факультетсь-
ких змагань
відіграють орга-
ни студентського
самоврядування,
головним ініці-ато-
ром-організатором
цих заходів є заступ-
ник студентського де-
кана зі спортивно-ма-
сової роботи Кубатко
Олександр.

У цьому році в змаган-
нях ФЕМ з міні-футболу
перше місце виборола ко-
манда 5 курсу, друге - ко-
манда викладачів, третє - ко-
манда четвертого курсу. В
університетських змаганнях
дівчата економу вже неоднора-
зово показали себе, виборовши
перше місце у змаганнях з ганд-
болу та з баскетболу.

Уже 15 років поспіль заступник
декана зі спортивної роботи, кан-
дидат у майстри спорту СРСР з
біатлону, викладач кафедри фізич-
ного виховання Бойко Віталій Ми-
хайлович турбується про спортивне
життя факультету, без його під-
тримки і суддівства не проходять
жодні факультетські змагання.

Хочеться сказати, що спорт - це
не лише змагання з різних видів, а
також проведення різних цікавих
веселих стартів, туристичних
зльотів, святкування Масляної то-
що. Головне - можуть взяти участь
усі бажаючі. На таких заходах ко-
жен отримує море позитивних
емоцій, проявляє не лише певні
спортивні задатки, а й творче мис-
лення, можливість приймати рішен-
ня в екстремальних ситуаціях.

Досить цікаво було на турис-
тичному зльоті у 2004 році, присвя-
ченому пам'яті партизан, коли ко-
манда економістів вирішила, що
потрібно заспівати гімн партизан-
ству. Діяти довелося у справжніх
партизанських умовах, тому й пісня
видалася досить вдалою. Усім без
винятку сподобалося…

Спорт - це здоров'я. А як гово-
рить народна мудрість: у здорово-
му тілі - здоровий дух. Тож не див-
но, що на економічному факультеті
ніхто на здоров'я не скаржиться.

Олександр КУБАТКО,
заступник студентського

декана зі спортивно-масової
роботи,

Євгенія ГОЛИШЕВА.

Ñ Ï Î Ð Ò È Â Í Å
Æ È Ò Ò ß  Ô Å Ì

7
КАФЕДРА

ЕКОНОМІЧНОЇ
ТЕОРІЇ

Кафедра економічної те-
орії входить до складу фа-
культету "Економіка і ме-
неджмент". ЇЇ фахівці прово-
дять заняття з дисципліни
"Основи економічної теорії",
а також курси на вибір для
всіх факультетів денної і заоч-
ної форм навчання. 

На економічному факуль-
теті викладаються такі дис-
ципліни: політекономія, еко-
номічна історія, мікроеко-
номіка, макроекономіка, істо-
рія економічних вчень, дер-
жавне регулювання еконо-
міки, міжнародна економіка.

Курси вільного вибору:
економічна політика (для сту-
дентів неекономічних спеці-
альностей), проблеми фор-
мування соціально орієнто-
ваної ринкової економіки Ук-
раїни (для студентів усіх
спеціальностей), глобальні
проблеми сучасності, про-
блеми інтеграції України в
світове економічне співтова-
риство, економіка України:
проблеми та регулювання,
економіка України: сучасні
тенденції, теорія фондового
ринку.

Склад кафедри і наукові
напрями викладачів:

к.е.н., доцент Крапівний
Іван Васильович - завідувач
кафедри (державна інно-
ваційна політика, інноваційні
системи і мережі, теорія
фірми, що базується на знан-
нях);

к.е.н., доцент Іванова Та-
мара Іванівна (економічні ас-
пекти глобальних проблем
сучасності);

к.е.н., доцент Бондаренко
Володимир Федорович (про-
блеми макроекономічної не-
стабільності в країнах з пе-
рехідною економікою (інфля-
ція, безробіття, економічне
зростання, бідність); методи-
ка викладання фундамен-
тальних економічних наук у
вищій школі);

к.е.н., доцент Нілова На-
талія Марківна (економічна
політика України, історія еко-
номічних реформ (світовий
досвід); 

к.е.н., старший викладач
Петрушенко Юрій Миколайо-
вич (теорія фінансових рин-
ків);

старший викладач Ковдик
Валентина Василівна (еко-
номічна історія України - дру-
га половина XIX століття, про-
блеми економічної історії
світової економіки);

асистент Великород Єв-
генія Василівна (сучасний
соціально-економічний роз-
виток Австралії).

Навчальний процес на ка-
федрі економічної теорії
повністю забезпечений нав-
чально-методичною літера-
турою. Членами кафедри
розроблено та видано чима-
ло підручників і навчальних
посібників, методичних реко-
мендацій та вказівок практич-
но по всіх дисциплінах, які ви-
кладаються
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Економічний факультет завжди
був однією великою сім'єю, де ко-
жен міг знайти себе, розкрити свої
здібності, виявити нові таланти. Що
вже й казати про невичерпну
енергію студентів, які з самого за-
снування факультету не втрачали на-
годи показати себе, порадувати при
цьому найважливіших суддів - гля-
дачів!

За 15 років існування "економу"
було чимало приємних моментів,
миттєвостей тріумфу та розчарувань.
Наші студенти завжди намагалися
показати себе з найкращої та
найоригінальнішої сторони. Одразу
ж, у 1992-му, новачки-економісти ра-
зом із медичним факультетом дебю-
тували у "Золотому інтегралі", а в
1993-му вибороли 2-ге місце, заявив-
ши про себе як талановиту молодь!

Активісти "економу" завжди
піклувалися про молодше по-
коління, допомагаючи в підготовці
багатьох свят та конкурсів. Друж-

ба, що виникла при цьому, стала
найбільшою цінністю, адже "еко-
ном" славиться як один із найбільш
дружніх факультетів університету.
Наступні 1994-96 роки були
періодом роздумів та підготовки
до переможного стрибка: далі
поспіль два роки молоді еко-
номісти-першокурсники були найя-
скравішими. Стали найкращими
майже за всіма номінаціями "Золо-
того інтегралу": у 1997 та 1998-му
роках "економ" займав перші
місця! Зараз - почесне друге місце,
а у 2004-му році у загальному
заліку - срібний призер.

Чимало на факультеті чарівних
та кмітливих дівчат, які гідно пред-
ставляли свій факультет на конкур-
сах краси. Так, "Віце-міс СумДУ-
94" була Зоя Позднякова, а "Міс
СумДУ-95" - Ірина Козачевська. У
1999-му в цій почесній номінації пе-
ремогла справжня красуня Тетяна
Майборода.

Багато талановитих та веселих
виховав факультет економіки та ме-
неджменту. У КВК-96 ми залишили
позаду всіх конкурентів, посівши
перше місце. Багаторазово займали
призові місця у міжфакультетських
змаганнях клубу веселих та кмітли-
вих.

Наші активісти стали відомими
не лише у стінах університету і фа-
культету. Усі пам'ятають улюбленця
публіки Максима Булгакова. Багато-
разово займала призові місця на во-
кальних конкурсах міста та України
Ольга Місько. 

Звичайно, навчання (а у декого
робота) займало дуже багато часу,
та це ніколи не заважало нам про-
явити себе, допомогти один одному,
аби порадувати цікавими виступами.
Ні "Студентська весна", ані концерти
з приводу різних свят не залишали
байдужими нікого.

Ірина КУГУК,
Юлія ШКОДКІНА.

КУЛЬТМАС СЕРЕД НАС,
АБО ІСТОРІЯ ПОЗА НАВЧАЛЬНИМ

ЖИТТЯМ ЕКОНОМУ

Такой уж народ эти экономисты
- любят, чтобы всё было не как у
людей. Вечно голову себе морочат,
придумывают что-то. Потом очень
долго разрабатывают и всем демон-
стрируют свой командный голос, и
только после всего этого становят-
ся такими родными, каких свет еще
не видел…

Ну правильно, на "экономе" -
народ уникальный. Ни в сказке
сказать, ни пером описать. У них
даже царство своё есть - ФЭМ на-
зывается. А какое магическое
значение этих букв!.. Никто не
знает, но что-то очень магическое
и необыкновенное. Правит царст-
вом добрый король Алексей I
(единственный и неповторимый).
И всё у них так замечательно, что
эта замечательность заражает
всех, кто хоть раз навещал это
восьмое чудо света…

Да, мы себя ЛЮБИМ! А вернее,
ЛЮБИМ наш родной факультет,
преподавателей, друг друга. Навер-
ное, именно поэтому всегда есть
желание показать и доказать, что
можем, что мы лучшие, что мы одна
большая дружная семья. 

Именно студенты возродили
традицию празднования дня фа-
культета каждый год. И всегда
они стремились быть креативны-
ми инноваторами. Если к праздно-
ванию Дня факультета экономики
и мене-джмента готовился ориги-
нальный концерт, он обязательно
подкреплялся чем-нибудь "вкус-
неньким". Так, несколько лет на-
зад активисты создали свой НБ
ФЭМ (национальный банк)  и пус-
тили в обращение следующие де-
нежные знаки: 

Ger.Balatsky номиналом 5ден.ед.
One Karpishchenko (1 ден.ед.)
Edyn Melnik (1 ден.ед.)
Dva Boronoso (2 ден.ед.) и т.п.
Студенты могли купить эту нео-

бычную валюту и растратить ее в
"Мандарине".

Последние два года экономисты
решили показать себя со всех сто-
рон. В 2004 году провели развлека-
тельное шоу "Мистер ФЭМ 2004".
Знаете, эконом. фак. ассоциирует-
ся с девочками, а мальчиков как-то
всегда очень мало. А тут – МИСТЕР!
Шоу было грандиозным. О нём пи-
сали городские газеты. Было 6 ори-
гинальных, сногсшибательных (для
девушек) участников: Булгаков
Максим, Гриценко Егор, Гончарен-
ко Лёша, Лиховид Андрей, Познан-
ский Артём и Романюк Антон. Тог-
да парни продемонстрировали себя
как будущие экономисты, делая
презентацию своего товара, свои
творческие таланты, кулинарные
способности и, конечно же, эле-
гантное дефиле в костюмах от М.
Воронина. Праздник остался в
сердце у каждого.

В прошлом году себя показыва-
ли на сцене прелестные и очарова-
тельные девушки "эконома". Участ-
ниц 10! На сцену вышли: Инна Оль-
говская, Алина Кириченко, Ирина
Телепенко, Марина Очарова, Екате-
рина Мотова, Ольга Мисько, Таня
Ярош, Мария Храмова, Алля Бут и
Екатерина Лозовая. Сначала девоч-
ки предстали нашему взору со свои-
ми изюминками, каждая в своём
стиле. После - аэробика. Но следу-
ющий конкурс был вообще неопи-
суемый. Участницам пришлось под
ритмическую музыку пилить "Мис-

тера ФЭМ 2004" (Андрей Лиховид).
Да, зрелище невообразимое. Но да-
же тут женская логика не подвела
их (оказалось, что можно использо-
вать не только пилу, а и ноги!).
Творческий конкурс ещё раз под-
твердил  талантливость наших сту-
дентов. А завершилось всё - дефи-
ле в вечерних платьях. Выглядели
настоящими принцессами…  "Мисс
ФЭМ 2005" - Оля Мисько!

Студенты видят преподавателей
по-своему и проводят свой ежегод-
ный межкафедральный смотр пре-
подавательского коллектива. По
его результатам поздравляют пре-
подавателей-победителей в опреде-
лённой номинации.

Преподавательский коллектив
факультета очень-очень дружный.
Он имеет свои устоявшиеся тради-
ции. Например, традиция праздно-
вания Нового года, когда препода-
ватели каждой кафедры готовят в
особой форме поздравления своим
коллегам. А главное, что царит та-
кая атмосфера тепла, доброты, ува-
жения, дружбы, что просто захва-
тывает дух. На самом деле все пре-
подаватели очень замечательные
люди (даже для тех, кто так не ду-
мает), а строгость и требова-
тельность - это их работа и желание
“вдолбить” в головы студентов (за-
частую это ленивый народ), что-то
важное…

Факультет экономики и менедж-
мента - это необычный факультет.
Искренне верится, что в царстве
ФЭМ добро всегда будет побеж-
дать зло, пока существует мир и
кружится Земля.

Аліна КИРИЧЕНКО.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ВО ВСЁМ
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Факультет економіки та менеджменту очолює декан
Карпіщенко Олексій Іванович – доцент, кандидат еко-
номічних наук. Заступники декана: з навчальної роботи – до-
цент, кандидат економічних наук Денисенко Анатолій Федо-
рович, з наукової роботи – доцент, кандидат економічних на-
ук Жулавський Аркадій Юрійович, з виховної роботи – стар-
ший викладач, кандидат економічних наук Петрушенко Юрій
Миколайович.

1991 РІК.  У Сумському дер-
жавному університеті ство-
рено факультет економіки та
менеджменту. Перший набір
студентів становив 75 осіб з
двох спеціальностей: "Еко-
номіка підприємства" та
"Менеджмент у виробничій
сфері".
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До складу факультету вхо-
дять п'ять кафедр: економіки
(зав. каф. д.е.н., проф. Мельник
Л.Г.), управління (зав. каф.
к.е.н., доцент Теліженко О.М.);
маркетингу (зав. каф. д.е.н.,
проф. Ілляшенко С.М.), фінансів
(зав. каф. д.е.н., проф. Боронос
В.М.), економічної теорії (зав.
каф. к.е.н. Крапівний І.В.). На
факультеті працює спеціалізо-
вана вчена рада із захисту кан-
дидатських дисертацій з "Еко-
номіки природокористування та
охорони навколишнього сере-
довища". Працює відома в Ук-
раїні та за її межами наукова
школа з економіки природоко-
ристування, яку очолюють за-
служений діяч науки і техніки Ук-
раїни д.е.н., проф. Балацький
О.Ф. та д.е.н., проф. Мельник
Л.Г. За роки існування наукової
школи підготовлено 5 докторів
та більше 70 кандидатів еко-
номічних наук.

На факультеті працює
спеціалізована вчена рада із за-
хисту кандидатських дисертацій
за спеціальностями 08.08.01 -
"Економіка природокористу-
вання і охорони навколишнього
середовища" та 08.02.02 - "Еко-
номіка та управління науково-
технічним прогресом". Очолює
спеціалізовану вчену раду док-
тор економічних наук, профе-
сор Мельник Леонід Григоро-
вич.

Наукові інтереси викладачів і
співробітників факультету охоп-
люють проблеми економіки
природокористування і відшко-
дування збитків, пов'язаних із
забрудненням навколишнього
середовища; теорії фінансово-
го механізму управління інвес-
тиційними та інноваційними
процесами; економічної оцінки
біоресурсного потенціалу та
обліку його показників на мак-
роекономічному рівні.

За останні роки викладачами
факультету написані та видані
підручники з економіки навко-
лишнього середовища, еко-
номіки підприємства, економіки
сталого розвитку, проблем охо-
рони здоров'я; посібники з
розміщення продуктивних сил,
ризиків, управління персона-
лом, інвестиційної діяльності,
маркетингу та ін.

На факультеті видається
Міжнародний науковий журнал
"Механізм регулювання еко-
номіки" (гол. ред. Мельник Л.Г.)
та "Вісник СумДУ", серія "Еко-
номіка".

Кількість викладачів на факультеті
складає більше ніж 50 осіб, з яких
80% мають вчені ступені і звання,
в тому числі 5 докторів наук, про-
фесорів. Контингент студентів
складає більше однієї тисячі осіб,
які навчаються за чотирма спеці-
альностями за освітньо-квалі-
фікаційними рівнями – бакалавр,
спеціаліст, магістр.


