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СЛОВО
ДИРЕКТОРА

Н

аближається Новий Рік і традиційно
ми самі для себе підбиваємо підсумки
минулого року, аналізуємо, що нам
удалося, а повз які можливості ми пройшли, не
помітивши їх або просто не схотівши спробувати,
де ми спрацювали в повну силу, а де у напівсили.
Це той час, коли ми намагаємося зазирнути в
майбутнє, будуємо плани, мріємо.
Для мене особисто минулий рік був повним на
радикальні життєві зміни, нових людей, нові
виклики... Хочу від всього серця подякувати всім,
хто вірив в мене та допомагав мені.
Цей рік підтвердив для мене вічну істину, що
історію творять не обставини, а люди, а часи змін це ланцюговий папір для перевірки і себе, і тих, хто
поруч. Дякую своїм колегам за силу їх характеру та
рішучість вчинків: готовність брати на себе
відповідальність за свої, нехай і невеличкі,
колективи в ситуації абсолютної невизначеності, а
не ховати голову в пісок, сміливість не перекладати
на інших важкі рішення, вміння тримати своє
слово, а не змінювати його кожного ранку, силу
перегортати сторінку, щиро пробачати помилки,
бачучи головне серед дріб'язкового, відкривати у
себе друге, третє та четверте дихання навіть після
того, як обставини поставили все навколо тебе
догори ногами.
Я розумію, що завжди були й будуть ті хто, лише
красиво говорить або пише у фейсбуці, гучно
критикує усіх і вся, але не генерує конструктиву.
Але я дуже рада, що поряд зі мною працюють ті,
хто кожного дня, крок за кроком, помиляючись та
вдосконалюючись, робить реальні малі та великі
справи, підтримує та надихає позитивом інших. Я
щиро вірю, що саме таких людей у Новому Році
буде в моєму житті ще більше.
Про що я мрію в наступному році?
Щоб усі ми стали більш відкритими, щиро
довіряли один одному, вміли від усього серця
радіти чужим успіхам були відкритими для нового і
головне- не зупинялися і не боялися змінюватися!
Бажаю всім нам та нашим родинам гармонії,
здоров’я та достатку, а ФЕМу - нових злетів та
творчих звершень!

Директор
Навчально-наукового
інституту
фінансів, економіки та
менеджменту
імені Олега Балацького
доктор економічних наук,
професор
ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА
АНАТОЛІЇВНА
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Цікавий факт
з історії ФЕМу

У

кожній родині є свої новорічні
традиції святкування Нового Року,
вони передаються з покоління в
покоління, підтримуються роками. Є свої
Новорічні традиції і у родини Балацьких.
Людмила Миколаївна поділилася з нами
спогадами, як зустрічав Новий Рік Олег
Федорович, як він умів створювати дива, як
святкували Новий Рік його родина та колеги.
Отже, слухаємо новорічну казку про
дива... А якщо вірити, вони збуваються, хоча
б у Новорічну ніч.
З Новим Роком !
«Свято наближається, свято наближається…» - эти слова рекламы «Cоcа-cоla» Женя
(внук Олега Федоровича) напевал, уже начиная
с осенних каникул. Вот так он с нетерпением
ждал новогодних праздников - ярких, красочных, добрых и волшебных.
Да, действительно, как и в каждой семье,
этот праздник мы стараемся сделать самым
запоминающимся. Это и превращение
квартиры в сказку со снегом, новогодними
картинами, множеством гирлянд, мигающими
во всех комнатах разноцветными огоньками и,
конечно же, волшебными превращениями.
Всем моим выдумкам потакал Олег Федорович и был самым активным помощником. Он
брал огонь на себя, когда мне нужно было
провернуть какое-то чудо, старался отвлечь
внуков. Ну, например, внук Женя клал куриные
яйца в микроволновку и с помощью дедушки
забывал о них, а через некоторое время он сам
вспоминал, бежал, открывал микроволновку и
доставал оттуда сюрприз. Сколько было
восторга и удивления, когда вместо куриных
яиц там оказывались яйца «Киндер - сюрприз»!
А как это? А кто это? Как что? Чудеса Нового
года!
Или звонок в дверь, дочь открывает, а там
стоит маленький беспомощный Чебурашка.
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О.Ф. Балацький
Как же он смог забраться по лестнице на
третий этаж и позвонить? Волшебница
Зима! И таких примеров много.
Кому только не выпадала честь играть
роль Деда Мороза, начиная от дедушки
Олега, меня, Сани и др. Помню, когда
дедушка, сыграв Деда Мороза и вручив
всем подарки, переоделся и появился в
зале. Женя, увидев его, с сожалением
вскрикнул: «Ой, дедушка, где ж ты был? Тут
приходил Дед Мороз, всем подарки вручал,
а тебя не было!» На что дедушка ответил:
«Да, знаешь, Жень, что-то живот прихватило!» Ведь и правда дети верили в
чудеса. Сейчас уже сам внук Женя
придумывает чудеса и выступает в роли
Деда Мороза! В канун Нового года Олег
Федорович мог вывернуть дубленку
наизнанку, замаскироваться бородой и
пойти поздравлять соседей. Вообще, он у
меня был романтик!

НОВОРІЧНІ ДИВА РОДИНИ
БАЛАЦЬКИХ
Он вывозил нас на дачную поляну, где мы
наряжали елку подручными средствами и
весело проводили время. Никогда не забуду,
когда мы однажды приехали на речку зимой,
тогда мороз 18-20 градусов продержался
несколько дней и абсолютно без снега. Река
промерзла почти на 1 метр в глубину. Но что
это была за картина! Застывшие кислородные
шары разного диаметра просматривались в
прозрачной застывшей воде на всю глубину, и
ты стоишь, как будто пребывая в Галактике
среди вращающихся планет! Фантастика, да и
только! Жаль, не зафиксировали это чудо.
Любил Олег Федорович природу, и часто с
тесной компанией коллег мы выезжали на
отдых. Это так сплачивало коллектив и
помогало в дальнейшем решать серьезные
проблемы!
Помню, было это 16 лет назад, когда 31
декабря я готовилась к встрече Нового года,
Олег как всегда был на подхвате, где-то около
двух часов прозвенел звонок в дверь. Открываю, а на пороге - команда его коллег, пришли
поздравить нашу семью с праздником. Вау, это
было так неожиданно для меня и так приятно!
Ребята шумною толпою стали раздеваться и
занимать места на кухне - надо же было
«покрамсать» все то, что они принесли с
собой. Сам процесс подготовки и приятной
суеты, обмен шутками, а иногда и песнями все лучшие мгновения предзастолья, не говоря уже о самом застолье. Это был пир
нашего духа! Каждый из коллег возвращал нас
своими воспоминаниями в начало деятельности лаборатории экономики чистого воздуха, затем кафедры экономики и т. д. Я очень
жалею, что не было возможности сделать
запись этих воспоминаний!
Именно юмор способствовал по-другому
воспринимать все трудности каждого нового

2017’ ЗИМА 5

Цікавий факт
з історії ФЕМу
этапа становления кафедры.
Это и воспоминания о командировках
по всему бывшему Советскому Союзу, о
защитах кандидатских и докторских
диссертаций, на которые бросали всю
команду, и о спортивных моментах. Трудно
передать общее веселье и непосредственность общения. Такие встречи стали семейной традицией вот уже на протяжении
16 лет, из них 5 лет проходят без Олега
Федоровича, но он всегда с нами, пока
память о нем жива. Я думаю, что когданибудь появится книга воспоминаний
коллег, которая сможет окунуть нас в ту
среду обитания. И если это случится , то
это будет бестселлер, на что я очень
надеюсь. Хочу выразить искреннюю
благодарность женам коллег Олега
Федоровича за понимание и извиниться

за то, что отвлекала их помощников от
подготовки к семейным праздникам.
Такие встречи для меня - это Праздник
души! От себя лично и членов моей семьи хочу
поздравить всех с наступающим Новым годом,
пожелать подольше радовать нас своим присутствием, исполнения задуманных желаний!
Верьте в чудо, надейтесь на чудо и создавайте
его, тогда и жизнь будет праздником!

С НОВЫМ ГОДОМ!!
Людмила Балацкая
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ЗА 5 ХВИЛИН
ДО 12-Ї
МАЛЕНЬКІ ФЕМЧАТА РОЗПОЧАЛИ
СВЯТКУВАННЯ НОВОГО 2017 РОКУ

Н

а ФЕМі народжуються нові традиції. Цього року, 18 грудня відбулося
Новорічне свято для діточок та онуків співробітників Інституту.

На цьому святі на маленьких ФЕМчан очікували: Дід Мороз, Снігуронька, ельфи, казкові
звірята, цікаві конкурси, подарунки.
У ролі Діда Мороза – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління, начальник
відділу практики та інтеграційних зв'язків Лук'янихін Вадим Олександрович;
У ролі Снігуроньки – студентський ректор СумДУ Колесніченко Дар’я;
У ролі ельфів – завідувач кафедри управління Теліженко Олександр Михайлович, перший
заступник директора ННІ ФЕМ імені Олега Балацького Люльов Олексій Валентинович.
У ролі казкових звірів (тигрята, зебри, Мікі Мауси та ін.) – студентський директорат.
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ЗА 5 ХВИЛИН
ДО 12-Ї
Дружню атмосферу та гарний настрій забезпечувала справжня ФЕМ - родина: батьки,
діти та студенти.
Діти долучилися до пошуків посоха Діда Мороза. Мандрувавши різними країнами, діти
зустрічалися з героями свята, виконували завдання (танцювали, брали участь у конкурсах).
Нагородою за активну участь стали подарунки від Діда Мороза, Снігуроньки та ельфів.
Дякуємо всім, хто брав участь! Окрема вдячність Байстрюченко Наталії Олегівні за
організацію свята.
Бажаємо нашій ФЕМ-родині цікавого, веселого, дружнього Нового року!
Чекаємо на діточок наступного року!

МИ ЛЮБИМО ФЕМ !
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Привітання

Завідувачі кафедр Інституту ФЕМ
У Новому 2017 році бажаю:
Інституту ФЕМ ім. Олега Балацького Фундаментальних розробок,
Економічного зростання,
Міжнародного визнання!

Випускникам Формування міцної родини,
Ентузіазму, пізнання світу,
Мріяного працевлаштування!

Викладачам та співробітникам Фантастичного настрою,
Елегантного вигляду,
Мудрості та гармонії!

Всій ФЕМ-родині і родині СумДУ Фортуни у реалізації ідей і намірів,
Еволюції мрій та бажань у реальність,
Миру, злагоди та добробуту!

Студентам Феноменальних здібностей,
Емоційного позитиву,
Море кохання!

професор, завідувач кафедри
економічної теорії, Прокопенко О. В.

«Бажаю Інституту ФЕМ розвитку і процвітання. Не робити дурниць, творчого
зростання, побільше цікавих й талановитих студентів. Істотно додати в Новий Рік: і в
науці, і в студентах. І особистого благополуччя».
професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД, Ілляшенко С.М.
«Несподіваних, приємних новин»
професор, завідувач кафедри економіки та бізнес адміністрування,
Мельник Л.Г.
«Нових наукових стежок, мудрих скопусних опусів, невідморожених волелюбних
почуттів, благодаті, фінансової відплати»
професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Боронос В.М.
«Новорічні свята - це час підведення підсумків, започаткування нових справ, нових
задумів – надихають на звершення в ім'я нашого університету, а отже й реалізації
життєвих планів кожного з нас. Освіта та наука – саме ті галузі, завдяки яким
здійснюється розвиток особистості, її самовдосконалення й досягнення життєвих висот.
Нехай 2017 рік стане роком добрих змін, нових досягнень. Нехай ці свята – вісники
оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашим родинам добро, мир і достаток»
професор, завідувач кафедри управління, Теліженко О.М.

ПЕРСОНА

К

арпіщенко Олексій Іванович –
кандидат економічних наук, професор, заслужений науковий
співробітник СумДУ.
Із 1992 до 2009 р. очолював факультет
економіки та менеджменту.
У 1966–1971 рр. навчався у СФ ХПІ на
машинобудівному факультеті, в 1971–
1982рр. працював майстром, старшим
майстром, начальником механічної дільниці, заступником начальника цеху ВО
«Суми-хімпром».
З 1982 р. – старший науковий співробітник.
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію в Харківському національному
економічному університеті .
Із 1990 р. до цього часу – старший
викладач, доцент, професор кафедри
економіки (нині – економіки та бізнесадміністрування).
У 1991 р. координував перший набір на економічні спеціальності, а в 1992 р. очолив
створений економічний факультет (нині – Інститут фінансів, економіки та менеджменту
імені Олега Балацького).
О.І. Карпіщенко є автором близько 70 публікацій. Під його керівництвом захищено
5 кандидатських дисертацій.

З колегами
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На посвяті в студенти

О. І. КАРПІЩЕНКО:
ПЕРШИЙ ДЕКАН ФЕМУ
FB: Ви працювали на виробництві,
що надихнуло Вас прийти в науку?
Олексій Іванович: Надихнуло бажання свій практичний досвід застосувати в науковій діяльності. Поштовхом до переходу із
виробництва до університету стала зустріч з
Мельником Леонідом Григоровичем через
10 років після закінчення університету. Ми з
ним зустрілися в інституті марксизмуленінізму. Я там навчався на факультеті
«Господарських керівників», а він викладав. І
Леонід Григорович запросив мене працювати на кафедрі економіки. Прибув я на
кафедру в 1982 році. Працював на госпрозрахункових темах старшим науковим
співробітником, потім вступив до аспірантури в Харківський інженерно-економічний
інститут (нині Харківський національний
економічний університет ім. С. Кузнеця). У
1989 році захистив дисертацію, з того часу
працюю на кафедрі.
FB: Ви координували перший набір
на економічні спеціальності. Чи пам'ятаєте, яким він був? Можливо окремих
студентів.
Олексій Іванович: Перший набір
студентів був 25 років тому в 1996 році.
Вступило до нас 75 студентів, було всього 2
спеціальності: «Економіка підприємства» та
«Управління виробництвом». Конкурс був
дуже жорсткий, більше 40 медалістів. А на
спеціальність «Управління виробництвом»

Із випускниками

З батьками
був конкурс навіть між тими, хто набрав
максимальний бал (20 балів). Дуже сильний був
набір, і більшість із них закінчили університет
із червоними дипломами. Наприклад, Тетяна
Васильєва і Тетяна Ілляшенко закінчили університет із середнім балом 5.0.
Усі випускники досить добре працевлаштовані. Так, Тетяна Васильєва - доктор наук,
Тетяна Ілляшенко - доцент, Галина Ландар кандидат наук у США, Наталя Марченко
(Бузовська) працює в коледжі Чикаго, Катерина Заговора працює в Київському офісі компанії «Монделіс», зараз перебуває в Південній
Африці, Сергій Подосінніков - успішний
підприємець, Анатолій Фьодоров (староста
групи УМ-61) працює фінансистом.
FB: Розкажіть, будь ласка, як створювався
ФЕМ.
Олексій Іванович: Взагалі це було рішення
керівництва університету. Починалася перебудова, відбувалося зменшення фінансування,
перспективи були різні щодо розвитку вищої
освіти, тому було ухвалено рішення про
розширення переліку спеціальностей. Тим
паче, що пріоритетним шляхом розвитку
інституту (ред. - на той час Сумський фізикотехнологічний інститут) було створення
університету.
Мені було запропоновано очолити набір
студентів на перший курс як заступникові де-
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ПЕРСОНА
З командою деканата

кана з економіки машинобудівного факультету. Навчальні плани були побудовані
таким чином, що 3 роки студенти вивчали
інженерні спеціальності, а наступні 2 роки
була економічна підготовка. Така система
давала розуміння: де, як і для чого працювати.
FB: У Вас, як у кожного керівника, була
своя команда. Розкажіть нам про неї.
Олексій Іванович: Команда у нас була
дуже маленька. Я був заступником декана
приблизно рік. Потім ми організували приймальну комісію факультету і вже на наступний рік утворився ФЕМ. Я запросив на
посаду заступника декана Денисенка
Анатолія Федоровича. Також у штаті була
Надія Пропоківна Грошева, яка мала певний
досвід у деканатських справах. Потім
з’явився заступник декана з фізичного
виховання - В.М. Бойко, із виховної роботи В.І. Андрієнко, із науки - А.Ю. Жулавський.
Спочатку у нас був невеликий штат, але
факультет розвивався, і в 2009 році у нас був
найбільший склад студентів - 1234 особи.
Зростання факультету привело й до розширення штату. У нас з’явилися комп’ютери й
виникла потреба в спеціалісті з інформатики - так до нас приєдналася О.М. Сайко.
Вона займалася накопиченням бази студентів, контролем успішності тощо.
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На наступному етапі нам доручили приймати перекладачів і юристів. І тоді знову
потрібно було розширити штат. Так у нашій
команді з’явилася Т.М. Гонтарь. Отже, ФЕМ
є батьком двох факультетів - ІФСК та
юридичного.
FB: Розкажіть про традиції ФЕМу. Чи
збереглися якісь із них до сьогодні?
Олексій Іванович: Потужня традиція
залучати і студентів, і викладачів до спортивних заходів: баскетболу, волейболу. Кафедра Балацького практично починалася з
волейболістів. Таке ставлення до спорту - в
крові ФЕМу. Однією з умов запрошення на
кафедру економіки на той час була наявність
першого розряду з будь-якого виду спорту.
Спорт мобілізує, дисциплінує, виховує та
підвищує працездатність.
FB: Хто зі студентів Вам запам'ятався
на все життя? Хто більше запам'ятовується:
двієчники чи відмінники?
Олексій Іванович: Відмінники запам’ятовуються, тому що з ними немає проблем, а двієчники - тому що багато проблем.
Але радує інше, що наші студенти, хоч
двієчники, хоч відмінники, знаходять своє
місце під сонцем.
FB: Ви займали посаду декана 17 років
і сьогодні продовжуєте підтримувати
Інститут ФЕМ науковими ідеями. Хто всі ці
роки забезпечував Ваш тил?

О.І. КАРПІЩЕНКО:
ПЕРШИЙ ДЕКАН ФЕМУ
Олексій Іванович: У мене така родина,
що ніколи не заважала мені працювати. У
нас ставлення до роботи побудовано таким
чином, що робота - це головне. Дружина
працювала на таких роботах, де ні після
роботи, ні у вихідні дні працювати не
потрібно. А в мене була така робота, що
навіть якщо б я на ній ночував, то було б чим
зайнятися. Отак і живемо 45 років, у нас 2
діточок і три онучки.
FB: Чи є у вас окрім науки спортивні
вподобання, хобі?
Олексій Іванович: Спортивні вподобання закладені ще з дитинства. Займався
тривалий час у тренера В. І. Полякова, який
тренував скороходів - професіоналів, таких
як В. Голубничий. Ми займалися 6 днів на
тиждень, у вихідні виїжджали на природу із
заслуженими спортсменами. У студентські
роки грали в баскетбол, брали участь в
естафетах. Дуже запам’яталася естафета
на призи газети «Ленінська правда», в ній
було 13 етапів. Один із найдовших біг я.
FB: Що Вас надихає на роботу?
Олексій Іванович: Я звик працювати з
дитинства. Так було заведено в родині. За
своє життя я змінив п’ять шкіл і в кожній

З родиною

На дачі
із них потрібно було доводити свої знання. Я
не звик до того, що на роботі можна не
працювати.
FB: Ваша улюблена цитата?
Олексій Іванович: Цитата К.Маркса:
«Сложный труд есть простой труд, умноженный или возведенный в степень». Це принцип, якого покоління сьогоднішніх керівників не дотримується. У повісті «Мати»
М.Горького Павло Власов із першої зарплати
купив костюм, гармонь та гостинці для
матері. Чи може нині економіст за свою
першу зарплату так скупитися?
FB: Що Ви побажаєте нашому
Інституту на Новий рік?
Олексій Іванович: Щоб Інститут ФЕМ
був потужним, ефективним і ми мали
можливіть працювати так, як бачимо та
розуміємо розвиток освіти.

На будівництві корпусу ЕТ
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

К

олектив Інституту ФЕМ імені Олега Балацького
щиро вітає із 60-річним ювілеєм доктора
економічних наук, професора, завідувача
кафедри маркетингу та управління інноваційною
діяльністю Ілляшенка Сергія Миколайовича!
Наша редакція попросила розказати про ювіляра його
найближчих колег - професорів: Олександра Тєлєтова,
Вікторію Божкову та Ольгу Прокопенко.

ВЧЕНИЙ БЕЗ СЛАБКИХ
МІСЦЬ
Із Сергієм Миколайовичем Ілляшенком я познайомився
на кафедрі економіки в першій половині 90-х років
минулого століття.
У житті він максималіст: школу, в якій він був досить
жвавим хлопчиком, закінчив із медаллю, наш інститут, де
під час навчання активно займався спортом, — із
червоним дипломом. Сумлінно прослуживши в лавах
Радянської Армії строкову службу й пропрацювавши декілька років за розподілом у Сумському науково-дослідному інституті атомного насособудування, Сергій Миколайович повернувся в Сумську філію ХПІ на рідну кафедру ТМС. В той
час у сім'ї Сергія Миколайовича та Ніни Миколаївни вже були дві доньки, тому він був
змушений шукати додаткову роботу поза межами ВНЗ, зокрема для фінансово-збутового
відділу одного з найвідоміших та найнаукомісткіших підприємств України — Сумського ВО
“Електрон” він розробив комплекс прикладних програм. Візьму на себе сміливість сказати,
що саме тоді для нього став зрозумілим поклик опанувати нову для країни ринкову економіку
та її похідну — маркетинг.
По гриби
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Хобі юності - фотографія

С. М. ІЛЛЯШЕНКО
Перейшовши на початку 90-х років
під час створення економічного
факультету на виокремлену в окрему
кафедру економіки, яку очолив
професор Л. Г. Мельник, Сергій
Миколайович у стислі терміни захистив
спочатку кандидатську, а потім й
докторську дисертації відповідно у 1995
та 2001 роках.
Очолювана ним з 2002-го року
кафедра маркетингу (в подальшому
кафедра маркетингу та управління
інноваційною діяльністю — МУІД), —
одна з найкращих серед аналогічних
кафедр в Україні, яка з п'яти викладачів
та одного аспіранта збільшилась до двох
десятків викладачів й десятка аспірантів.
Започаткована у 2007 році міжнародна
конференція «Маркетинг інновацій та
інновації в маркетингу» щороку приваблює все більше не лише вітчизняних, а й
зарубіжних вчених, студенти постійно
перемагають на всеукраїнських конкурсах студентських предметних олімпіад та
наукових робіт, а випускники-маркетологи та фахівці з управління інноваційною діяльністю високо цінуються на
ринку праці не тільки в нашій, а й у
країнах близького та далекого зарубіжжя.
Кафедральний журнал «Маркетинг і
менеджмент інновацій», що усього
через шість років після заснування
входить майже до двох десятків
міжнародних наукометричних баз
даних, у 2016 році увійшов до однієї з
найпрестижніших із них — Web of
Science, а щорічній кількості виданих
кафедрою наукових праць можуть
позаздрити навіть деякі самостійні вищі

З О.С. Телетовим
навчальні заклади.
Особисто Сергій Миколайович підготував
близько двох десятків докторів й кандидатів
економічних наук, очолює спеціалізовану вчену
раду із захисту докторських та кандидатських
дисертацій, є членом аналогічної ради в
Харківському «Політеху», кількість виданих ним
власних підручників, навчальних посібників,
монографій, наукових статей в Україні та за її
межами вже перевищила півтисячі й він входить
до чільної сотні українських учених за цитуваннями його наукових надбань.
Вітаємо Сергія Миколайовича з ювілеєм
написаними для нього словами на мотив його
улюбленої з юності пісні:
Сергей Николаевич, поздравляєм мы Вас
Этой песней заздравною в юбилейный сей час!
Успехи учёного, педагога талант
Вы взлелеяли в кафедре девушек и ребят.
Ну, а слава примчалася сквозь все эти года,
Вместе с Вами осталася и теперь навсегда.
Конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки,
Куда не помещается аспирантов гора.
Широта географии и статьи-монографии
Громогласно, раскатисто все кричат Вам: «Ура!»
Професор Олександр Тєлєтов
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
Вислів «Перше враження оманливе» цілком
стосується Сергія Миколайовича. По-перше,
ви ніколи не здогадаєтеся, що йому 60 років
(він у чудовій фізичній формі і, до речі, любить
зранку плавати у відкритих водоймах м. Сум).
По-друге, ви навіть уявити собі не зможете, в
скільки разів збільшиться ваше гарне
враження від нього при більш близькому
знайомстві. Це людина-магніт, людинакамертон, людина-творець. Ще багато
яскравих епітетів можна добирати, щоб
охарактеризувати його невичерпну енергію і
жагу до життя. Багато молодих науковців
вдячні йому за мудре керівництво, українських
і польських студентів – за цікаві заняття,
підлеглих – за людяність, чесність і порядність у
взаємовідносинах. Він створив потужну
наукову школу інноваційного маркетингу.
Складно розповісти про такого чоловіка в
коротенькому інтерв'ю. Він справжній герой
нашого часу і з нагоди ювілею хочеться
побажати йому Божого благословення,
здоров'я, хай доля дарує Вам довгі літа.

Із докторами,
яких захистив
У Польщі

Так тримати, Сергію Миколайовичу!
Професор Вікторія Божкова

На ювілеї
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На ювілеї

С.М. ІЛЛЯШЕНКО
Сергей Николаевич не жадный на путевки в
жизнь. Считает, что ученик должен превзойти
учителя. Не каждый способен занимать такую
позицию и поддерживать своих учеников.
По версии Google Scholar он является
наиболее цитируемым ученым Института ФЕМ.
Развитие получают все дела, за которые он
берется. Среди наибольших его детищ - три:
1. Кафедра маркетинга и управления
инновационной деятельностью, которая
создана Сергеем Николаевичем и аккредитована на наивысшем уровне, что позволяет
выпускать магистров по нескольким специальностям.
2. Журнал «Маркетинг и менеджмент инноваций», который индексируется Web of
Science, является очень популярным изданием в
Украине и за рубежом, а также наиболее
цитируемым украинским изданием по
маркетингу.
3. Международная научно-практическая
конференция «Маркетинг инноваций и инновации в маркетинге», которая из года в год
собирает практикующих профессионалов, заведующих и профессоров кафедр маркетинга
из Украины и зарубежья.
Кроме того, Сергей Николаевич продолжает дело нашего учителя профессора Олега
Балацкого, который создал специализированный ученый совет экономической
направленности в нашем университете.
Любят Сергея Николаевича студенты СумГУ
и польского университета, в котором он уже
четвертый год проводит занятия по программе
академической мобильности между университетами. Новый материал и множество практических примеров вызывают их искреннюю
заинтересованность.
С юбилеем Вас, Сергей Николаевич!

З кафедрою

З молодими кандидатами на врученні дипломів

За роботою

Профессор Ольга Прокопенко
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ПОДІЇ
«ЗОЛОТИЙ ІНТЕГРАЛ»: ЗА КУЛІСАМИ

З

олотий інтеграл – це найочікуваніша та
найяскравіша подія для першокурсників. За
ці 2 місяці репетицій рідний універ став не
лише місцем навчання, а й справжньою домівкою для
них. Невиспані, втомлені вони йшли на 8 ранку і
поверталися о 8-й вечора. Це були дійсно тяжкі 2
місяці, але їм їх буде так не вистачати...
А готували наших першачків до першого серйозного конкурсу в університеті наші старшокурсники, які
не за чутками знають, що таке «Золотий інтеграл».
За підготовку виступу за номінацією
«Пантоміма» відповідала наш студентський
директор, студентка 4-го курсу Альона
Сергієнко та студент 2-го курсу Станіслав
Бондаренко, за номінацією «Сучасний танок» студент 4-го курсу Андрій Денисюк, за
номінацією «Конферанс» та «Інструментальний номер» - студент 2-го курсу Максим
Морозов, за номінацією «Бальний танок» студентка 2-го курсу Олександра Тверезовська та студентка 4-го курсу Анастасія
Омельченко, а за номінацією «Вокальне тріо» студентка 4-го курсу Анастасія Даценко.
Самі ж першокурсники дуже хвилювалися та боялися, але
це не завадило їм, дійсно, гарно провести час, зустріти
нових знайомих, нових друзів.
Запитуючи у першачків, чого вони чекають від конкурсу,
всі як один говорили, що насамперед хочуть одержати
яскраві та позитивні емоції!
Своїм наступникам вони бажають також брати
участь у цьому конкурсі та одержуючи гарні емоції
як від спілкування, так і від підготовки до «Золотого
інтеграла».
Вітаємо наших студентів із перемогою в номінації
«Сучасний танок», «Авторський вірш», «Вокал
естрадний», «Гра на музичних інструментах (соло)».
Студентка Анна Даценко
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Яна Пащенко
студентка групи

ВІДКРИТТЯ ЛАБОРАТОРІЇ
ІДЕЙ СУМДУ

В

ісімнадцятого листопада відбулося офіційне відкриття Лабораторії ідей Сумського державного
університету, що дозволяє об'єднати у своїх
стінах креативних студентів різних спеціальностей, створити сучасне освітньо-наукове
середовище та запровадити новий підхід до
підготовки студентів – міждисциплінарну
освіту.
«Ми пропагуємо створення міжфакультетських груп, які займатимуться вирішенням конкретних завдань. Студенти різних
кафедр і різних факультетів збиратимуться
разом у Лабораторії ідей і за завданнями
наших партнерів-роботодавців виконуватимуть певні роботи. Я вважаю, що це
дозволить організувати самостійну роботу
студентів. І взагалі за створенням таких
проектно-орієнтованих груп – майбутнє
освіти», – сказав під час відкриття Лабораторії завідувач кафедри управління
Олександр Теліженко.
«Безперечно, Лабораторія ідей –
продукт діяльності колективу. Я хочу
підкреслити, що її відкриття стало можливим завдяки активності та креативу студентів і викладачів Інституту ФЕМ. І я дуже
радий, що в наших реаліях вони змогли довести справу до кінця», – наголосив проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Любчак.
Значний внесок у заснування та
відкриття Лабораторії ідей зробили викладачі СумДУ Надія Костюченко та Денис
Смоленніков, адже цей проект реалізовано
в рамках виконання дворічного грантового
проекту «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українськоестонського інституційного партнерства»,
що фінансується Швейцарським національним науковим фондом. Саме грантова
підтримка дала можливість оснастити
Лабораторію ідей сучасним обладнанням:
мультимедійною дошкою, 3D-принтером,
документ-камерою, оргтехнікою, ноутбуками тощо.

З завідуючими кафедр
Студенти спеціальності «Управління проектами», яким випала нагода частіше за інших
навчатися у приміщенні Лабораторії ідей,
відзначають незвичний інтер'єр, творчу
атмосферу та невимушену обстановку, які
спонукають до нових креативних ідей та
цікавих проектів.
До речі, Лабораторія почала жити та
функціонувати задовго до свого відкриття. Тут
проводяться профорієнтаційні заходи,
диспути, тренінги, різного роду семінари.
Наприклад, за місяць до офіційного відкриття
в Лабораторії почали проводити курси
підвищення кваліфікації викладачів з активних
методів навчання.
Студентка Євтушенко Вікторія
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ПОДІЇ
ОСІННІЙ БАЛ ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ
Із нагоди Міжнародного дня студента 17 листопада в СумДУ провели церемонію
нагородження «Кращий студент СумДУ». Цьогорічний формат заходу - університетський
бал, що об'єднав понад 200 студентів, викладачів та гостей, які вітали кращих студентів.
Нарешті, у дівчаток виникла нагода «вигуляти» свої випускні та коктейльні сукні.
Напередодні в кожному інституті (факультеті) було створено комісію, яка вибрала
кращого студента в номінаціях «Навчальна діяльність», «Наукова робота», «Культура та
мистецька діяльність» та «Кращий іноземний студент».

Отже, зустрічайте, кращі студенти ФЕМ у 2016 році:
Досягнення:
- III місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» (30
березня - 1 квітня 2016 р., м. Львів, НУ «Львівська політехніка»);
- III місце на Х Міжнародному конкурсі студентських рекламних та PR-проектів "Золотий
компас пам'яті Олексія Кононова" (22 квітня 2016 року, м. Харків, Харківський національний
економічний університет ім. С. Кузнеця);
- I та II місця на науково-практичній конференції «Економічні проблеми сталого розвитку»
(травень 2016 р., м. Суми);
- III місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із «Державного
управління» (березень 2015 р., м. Суми);
- III місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» (квітень
2015 р., м. Львів, НУ «Львівська політехніка»);
- участь у літній школі SAIL 2016 "Sustainability applied in international learning" Балтійської
університетської програми (м. Ла-Корунья, Іспанія та м. Бліт, Велика Британія);
- стажування в ізраїльському кнесеті з питань екологізації та енергоефективності (червень
2016 р., Ізраїль);
- короткотермінове навчання з дисципліни "Інформаційні системи та моделі в
менеджменті" (травень 2016 р., м. Одеса, ОНУ ім. І. І. Мечникова);
- участь у V літній школі ATSECU Youth (липень 2016 р., м. Белград, Сербія).

«Навчальна діяльність» Марина Прокопенко,
група МК-31

Досягнення:
- опубліковано дві статті у фахових наукових виданнях;
- академічна мобільність у рамках програми Еразмус+KA107 в Університеті Фоджі
(Італія). Факультет економіки та бізнес-адміністрування. Період: лютий – липень
2016;
- учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих,
технічних та гуманітарних наук, 2015 р., з напряму «Економіка та управління
підприємствами» (науковий керівник - Жулавський А. Ю.);
- II місце на Міжнародній науково-практичній конференції імені професора
Балацького О. Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку», секція «Менеджмент
організацій і адміністрування».

«Наукова робота» - Ольга
Самофалова, група М-31
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Досягнення:
- сольний вокальний проект Yucee;
- участь в інтернет-конкурсі Stars Parade VOIC (Voice on it Competition);
-перемога на конкурсі «Best Music Video/Song 2015» Церкви «Посольство
Христа Україна»;
- випуск синглу OYEL (https://soundcloud.com/uche-john/okey-sokay-ft-yuceeoyel);
- виступ у концертній програмі «Abas Live in Concert» (м. Одеса, вересень
2016 р.);
- участь у заході для вихованців Сумського обласного центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів до Дня незалежності України.

«Культура та мистецька
діяльність» - Уче Джон
Окоронкво, група М.м-61ан

Крім того, за рішенням комісії спортивного клубу СумДУ, найкращим студентомспортсменом ФЕМ була визнана Юлія Джима, група УД.м-51.
Кращим профспілковим діячем була визначена магістрантка інституту ФЕМ Анна
Литовська, а в номінації «Кращий громадський діяч» переможницею стала
четвертокурсниця Єсенія Макаренко.
Окремо була відзначена Ольга Самофалова, яка отримала грамоту Департаменту освіти
і науки Сумської обласної державної адміністрації.
асистент Денис Смоленніков

Анна Литовська

Єсенія Макаренко

Директорат Інституту ФЕМ імені Олега Балацького щиро вітає
переможців, номінантів та всіх студентів із перемогою і бажає
подальших успіхів у спортивній, творчій, навчальній, науковій
та громадській діяльності!
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В День Вишиванки на роботі в Торонто

Курс з аналізу данних та
штучного інтеллекту в СумДУ

12 вересня 2016 року студенти та
викладачі ФЕМу відвідали лекцію
"Introduction to Data Science, Business
Analytics, Big Data and Artificial Intelligence"
Олександра Романка (Канада).
Олександр Романко, який навчався в
СумДУ на факультеті ЕЛІТ та в аспірантурі
ФЕМ, нині - Ph.D, старший науковий
співробітник з Risk Analytics, Business
Analytics в IBM Canada, а також професор (за
сумісництвом) в Університеті Торонто.
Спеціалізується на ризик-аналітиці, бізнесаналітиці, фінансовому ризик-менеджменті
та інформаційних технологіях, є автором
більш ніж 20 статей у міжнародних наукових
журналах і співавтором декількох книг, а
також засновником Кластера інформаційних
технологій міста Сум.
Наша редакція задала Олександрові
декілька запитань про життя, навчання та
студентів. І найголовніше, дізналася про його
формулу успіху.

FB: У нашому університеті на сьогодні дуже
популярні програми паралельного навчання,
тобто навчання одночасно на різних спеціальностях. Ви здобули ІТ-освіту, а потім закінчили
аспірантуру економічного профілю. Які
додаткові можливості це Вам дало?
Олександр: Це можливості поєднати технічні
знання з презентуванням та викладанням цих
знань у бізнесових колах. Дуже важливо знати
галузь застосування, вміти розказати про одержані результати, змогти використати ваші
технічні навички для поліпшення бізнес-процесів
та розвитку стартапів. Саме це дало мені
можливість працювати у великій компанії та
викладати в університеті.
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FB: Які спогади залишилися про ФЕМ?
Олександр: Більше за все запам’яталася
конференція «Економіка для екології»,
яку ми організовували. Це три дні поїздок
за місто, спілкування та незабутніх
вражень. Коли перший раз ми проводили
конференцію на базі «Металург», закуповували 48 пачок сиру, то всі в магазині
посміхалися. Закуповували також вареники, щоб зменшити витрати, бо грошей
було недостатньо. Шукали поварів, яким
платили 3 дні заробітню плату, возили їх із
міста до бази та назад кожен день. Оце
запам’яталося на все життя.
Ще приємними спогадами про ФЕМ є
поїздки на конференції та в Європу,

ЕЛІТ+ФЕМ=ІВМ
різні тусовки, нетворкінг. Ну і сама атмосфера
ФЕМу, що дозволила мені розвиватись і знайти
себе завдяки професорам факультету та
студентам.
FB: Як Ви влаштували свою діяльність за
кордоном?
Олександр: подавався на різні програми. У
нас була велика тусовка, і ми вирішили
спробувати. Того року я подавався на 4 різні
проекти: на навчання в Словаччинї та Чехії, на
стажування в США та у Великобританії. Так
склалося, що мене запросили до Чехії на
навчання. Потім, після закінчення магістратури в Чехії, я подавався до Канади. Потрібен
був час, щоб знайти відповідні програми, здати
тест з англійської мови, іноді необхідно здати
тест за спеціальністю та одержатиати рекомендації. Отже, щоб потрапити на навчання за
кордон, треба вивчати всі шляхи, і у більшості
випадків є реальна можливість отримати
стипендію. Зараз є програми Erasmus+ від ЕС,
Fulbright від США та інші. Я вважаю, що кожен
студент під час навчання повинен з’їздити на
стажування за кордон хоча б на місяць - три.
Туризм та відпочинок чи поїздки на конференції - цього недостатньо для того, щоб
зрозуміти життя за кордоном, побачити
можливості, привезти купу ідей із саморозвитку та освіти. Такі стажування - це значний
прилив ідей, інше сприйняття світу. Тому я
завжди працюю над розширенням таких
можливостей для наших студентів. Отже, поки
ти студент, необхідно зробити декілька речей:
вивчити англійську, здати на водійські права,
поволонтерити та вирішити, чим ти хочешь
займатися у майбутньому.
FB: Які спеціальні навички Вам дозволили
одержати роботу в ІВМ? Чи допомогла при
цьому економічна освіта?
Олександр: В ІВМ я потрапив так: під час
навчання в Канаді в докторантурі я стажувався

двічі в ІТ-компанії і потім залишився там
працювати. А потім нашу компанію
поглинула ІВМ. У пошуках роботи дуже
допомагають стажування. Я відвідував де-

кілька співбесід, але все одно залишився
працювати там, де стажувався. Більшість
компаній шукають фахівців, які можуть
вирішувати прикладні проблеми. Бажано
показати, що є історія виконаних проектів
та отримані результати. Основні компетенції, необхідні компаніям, - це критичне
мислення, вміння працювати у команді,
вирішувати практичні проблеми. Також
необхідно мати основні технічні й комунікативні навички. І усе це Ви можете
показати саме під час стажування. Зараз
розвиток науки та технологій призводить
до того, що рутинні роботи можуть
виконуватися штучним інтелектом. Тому
основною умовою успішної кар’єри є
навчання упродовж всього життя.

Організатори конференції "Економіка для екології" на базі відпочинку
"Металург»
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FB: Ви багато років не призупиняєте
співробітництво з «рідним» університетом.
Розкажіть про свої проекти.
Олександр: Більшість проектів я реалізовую для студентів, оскільки сам був таким.
Наприклад, навчаючись в місті Сумах, ти
можешь не знати про багато програм
навчання й стажування за кордоном. І лекції з
аналізу даних я проводжу саме для того, щоб
студенти та викладачі могли побачити для
себе нові можливості.
FB: Розкажіть про Ваші проекти з
іншими університетами.
Олександр: Я викладаю у п’яти університетах. Два в Канаді: це Університет
Торонто, де я є професором за сумісництвом, Університет МакМастер, де я
викладаю магістерські й докторантські курси.
В Україні: СумДУ, Київська школа економіки
та Український католицький університет, де
ми відкрили англомовну магістерську
програму «Аналіз даних та data science». І вже
четверо студентів, які вивчали мій курс за
цією програмою, приїздили до Канади. Магістри УКУ зайняли третє місце серед 260
команд, які подавалися на конкурс і вибороли
приз 6 тисяч доларів, а також можливість
пройти стажування у канадських компаніях.
Крім того, я проводив курси з «Аналізу даних»
у Київській політехниці. Останній раз це був
дводенний курс у вересні 2016 р. із 800
слухачами, де були і лекції, і панельні дискусії
з представниками великих компаній (ІВМ,
Microsoft, Київстар, Google, Vodafone) і
стартапів, можливості спілкування та нетвокінгу. Це два дні тусовки, в рамках яких
можна знайти роботу, навчання, цікаві
проекти, до яких можливо долучатися. Це
додаткові можливості для людей, які навчалися в іншій сфері економіки та бізнесу,
знайти щось цікаве і рухатися в цьому
напрямку.
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FB: Розкажіть про вашу волонтерську
діяльність.
Олександр: У нас існують проекти волонтерства між Україною й Канадою, наприклад, для допомоги сім'ям загиблих воїнів
http://families.org.ua. Кожна людина з будьякої точки світу може обрати родину і
адресно їй допомогати. Я також входжу до
Конгресу українців Канади відділ Торонто.
FB: Ви поєднуєте ділову діяльність з
викладацькою. Як Вам це вдається?
Олександр: Викладаю я увечері. Одна
лекція на тиждень, 3 години (із 6-ї до 9-ї
години вечора, або з 7-ї до 10-ї). Це дійсно
можливо, читати лекції після основної
роботи, якщо задатися метою.
В Україні я викладаю під час своєї
відпустки двічі на рік. Цього року це була
Київська школа економіки - MBA, курс
«Бізнес - моделювання», а також магістерська програма з «Аналізу даних» в Українському католицькому університеті.
FB: Чим відрізняються канадські та
українські студенти і чим вони схожі?
Олександр: Відмінність є. Оскільки
канадські студенти платять за своє навчання,
вони дуже цілеспрямовані. Вони себе
шукають, бачать можливості і знають , що
закінчивши навчання, вони забезпечать
своє майбутнє. Тому вони зацікавлені
навчатися. Ще однією особливістю є те, що
під час навчання вони шукають себе і
можуть змінювати спеціальності. Якщо
людина зацікавлена у своїй роботі, її
продуктивність підвищується у два-три рази,
і це вигідно і людині, і компанії, і країні.
Святкування Дня Незалежності України перед
Парламентом провінції Онтаріо в Торонто

ЕЛІТ+ФЕМ=ІВМ
Портажування каноэ
між озерами в поході в Канаді

FB: Які питання та коментарі від
студентів Ви найчастіше отримували під
час лекцій?
Олександр: Часто запитують е-mail,
Facebook, LinkedIn або візитівку. В Україні
мене часто запитують про навчання та роботу в Канаді, як мені вдалося туди потрапити, чи варто виїздити з України чи ні.
FB: Коли Ви приїжджаєте зі своїми
лекціями до СумДУ, яке найперше місце
Ви відвідуєте в Сумах?
Олександр: Перше місце, яке я
відвідую, це батьківська хата. Мені дуже
подобається відпочивати в Сумах і за
містом. Люблю кататися на велосипеді,
плавати на байдарці, їздити до Могриці,
відомої як сумська Швейцарія. Також
люблю ходити по центру пішки. Такі
вулиці, як Соборна та Воскресенська, є не
в кожному місті. Сподіваюся що туристична привабливість міста Сум буде зростати.
FB: Як ви компенсуєте нестачу батьківщини за кордоном?
Олександр: У Канаді дуже велика українська діаспора, тому батьківщина
завжди поруч. Під час Революції гідності
ми організовували Євромайдан у Торонто.

Тут багато соціальних проектів, можна відвідувати концерти, громадські активності, заходи зі
збору коштів для України. Було б бажання зайняти себе можна.
FB: Кожен чоловік має захоплення. Чим
захоплюєтесь Ви?
Олександр: Туризмом. Ми часто ходимо в
походи пішки або на каное. Тут, в Канаді, це дуже
зручний «вид транспорту». Влітку люблю кататися на роликах, на велосипеді; взимку - на
ковзанах, гірських і бігових лижах. В Торонто
зимою відкривається близько 40 ковзанок.
FB: Як виглядає Ваша формула успіху?
Олександр: Пощастило. Знайшлися люди, які в
потрібний час мене підштовхнули, направили,
допомогли. Тому і я зараз пробую це робити для
інших. Тобі допомогли - ти допомагаєш іншим.
Таким чимом ти віддаєшь борг тим, хто тобі
допомогав, а натомість нічого не просив за це.
FB: Ваші рекомендації сьогоднішнім студентам: як досягти успішного майбутнього?
Олександр: Знайти щось цікаве під час
навчання, чим ви захочете займатися все життя.
Дивитися навкруги, їздити, ходити, тусуватися,
змагатися, знайомитися з цікавими людьми.
Жити повноцінним цікавим життям. І як сказав
Слава Вакарчук, тоді «все буде добре».
Любомир Романків - "батько
жорсткого диску" і найвідоміший
IBMer українського походження
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листопада в нашому університеті відбулася зустріч із зірками українського
телебачення в рамках соціально-освітнього проекту ТСН «Ті, що вражають».
П'ять спікерів того дня поділилися з численною аудиторією, яка зібралася у залі
СумДУ, історіями своїх злетів і падінь, цікавими фактами з життя, розповіли про свій
кар'єрний та життєвий шлях. Наша редакція не могла оминути увагою цей захід, тому
пропонуємо вам формули успіху відомих та успішних людей.

СОЛОМІЯ ВІТВИЦЬКА
Журналіст телеканалу «1+1», куратор проекту
«Переможці», що ознайомлює з історіями
бійців АТО, які втратили кінцівки. Роботу на
«1+1» почала у 2008 році як кореспондент ТСН.
Улітку 2012 року стала ведучою програми «ТСН
особливе». Під час Революції гідності Соломія
стала волонтером, опікувалася пораненими.
«...Моя родзинка – це
наполегливість. Саме
через наполегливість
у моєму житті
відбувалося багато
подій, хоча б тому, що
я до цього докладала
трішечки більше
зусиль, ніж могла»

Соломія Вітвицька

«Треба багато працювати. Я колись робила найбільшу
кількість сюжетів на ТСН лише через те, що мені подобалося це
робити. Я сподіваюся, що кожен із Вас знайде ту справу, яку Ви
будете робити з відкритим сердцем і дуже натхненно.
Дослухайтеся до свого серця і рухайтесь уперед, не сидіть на
дивані.
Коли у Вас зовсім не вистачає сил, коли Вам здається, що
нічого не виходить, коли вже опускаються руки – зробіть ще одне
маленьке зусилля. І я впевнена, що цих декілька секунд, кілька
впевнених ваших слів зроблять свою справу. І буде винагорода...»

МАРГАРИТА СИТНИК

Корінна сумчанка, відразу після закінчення СДПУ ім. Макаренка в 2004
році вступила на факультет журналістики Київського університету
міжнародних відносин. У 2008 році приєдналася до команди ТСН. Із 2012
по 2014 рік була кореспондентом цього каналу у Москві. Через небажані
для російської влади матеріали Маргариту почала переслідувати ФСБ. Уже
рік вона працює у Польщі і з нуля опановує польську мову.

Маргарита
Ситник

...Моя формула успіху – це вихід із зони комфорту. Зараз погана погода і хочеться
залишитися в ліжку, вкритися ковдрою. Там тепло, не хочеться йти на роботу. Але ми
розуміємо, що, сидячі на дивані, успіху не досягнемо. Отже: треба вибратися з-під ковдри.
За майже 10 років я разів шість змінювала свою «зону комфорту», часом дуже кардинально
змінюючи своє життя. Але жодного разу не пошкодувала. Це завжди веде до професійного
зростання, нових вражень, нових друзів, покращання життя.
Я Вас закликаю не боятися, вірити у себе, вірити, що ви досягнете більшого...

ІРИНА ДАНИЛЕВСЬКА
Засновниця і голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week. Входить до ТОП-100
найвпливовіших жінок України. Голова оргкомітету конкурсу молодих дизайнерів «Погляд
у майбутнє». Закінчила факультет журналістики Київського національного університету
ім. Т. Шевченка.
Ірина Данилевська
...Моя формула успіху - це професіоналізм та порядність. Не буває
одного без іншого. Можна підтягнути професіоналізм, знання, але якщо
біля вас не порядна людина, вона загубить і вас, і ваш проект, і вашу
компанію. Весь ваш внесок, все, що ви зробили, одна непорядна людина
одним непорядним словом, справою, вчинком може звести нанівець. У
світі вже давно професійність, порядність, чесність і репутація –
найважливіші складові. Твої комерційні успіхи завжди вторинні, а от
твоя суспільна позиція цінується найбільше. Нікого не цікавить, яке в
тебе авто, чи є в тебе нова каблучка (можливо, окрім податкової), усіх
цікавить лише одне – якою справою ти займаєшся як людина...

ЄВГЕН БОГОДАЙКО

Триразовий параолімпійський чемпіон та дворазовий срібний
призер Літніх параолімпійських ігор 2012 року та Літніх
параолімпійських ігор 2016 року

Євген Богодайко

...Каждый день, не покладая рук, с болями в суставах я тренировался, чтобы
осуществить свою мечту – попасть на параолимпиаду. Самое главное для
достижения успеха - желание и поставленная цель. Даже если в тебя не верят,
нужно работать, отдаваться делу полностью. Все заслуги не падают с неба, они
приходят с огромным трудом, с работой над собой. Но когда есть мечта в твоем
сердце – все получится...

ОЛЕНА КРАВЕЦЬ
За освітою – фінансист-економіст, закінчила Криворіжський економічний інститут. Працювала на Криворіжській радіостанції «Радіо
Система». У 1998 році Олену запросили до команди «95-й квартал», з
того часу вона постійно працює у проекті. Неодноразово входила до
переліку «Найуспішніші жінки України».

Олена Кравець

...Верьте в силу случая, случайностей не бывает. В юности я родителям произнесла
такую случайную фразу: «Я хочу быть известной, я хочу играть на сцене, чтобы было
весело, чтобы с друзьями, что бы ездить везде и что бы все было легко!» И это
сбылось. Мы не случайно заброшены на эту землю, в эту страну, в этот город, в этот
вуз, в эту семью. Все это не случайно. Не случайно где-то там, в небесной канцелярии,
проведение сделало вас жителями этого города, потому что КПД вашего присутствия
здесь будет самым высоким, вы здесь будете самыми полезными.
Сила случая велика, но эта сила имеет невероятную мощь только в том случае, если вы
занимаетесь тем, что любите, во что верите и к чему испытываете страсть...

ФЕМ БЕЗ
КОРДОНІВ

Сьомочкіна Катерина
студентка групи УД.м-51

Пащенко Яна
студентка групи М.м-51а/2у

В

Інституті ФЕМ можливість поїхати за кордон має кожен студент, аспірант та
викладач. Так, дві наші студентки - Катерина Сьомочкина і Яна Пащенко - поїхали
навчатися до Піднебесної. Особливостями проживання й навчання у Китаї дівчата
із задоволенням поділилися з нашою редакцією.
FB: Як Ви потрапили до Китаю?
Катерина: У нашому університеті доволі
часто для студентів проводять заходи,
присвячені програмам подвійних дипломів,
тобто навчанню і в СумДУ, і за кордоном.
Відвідавши одне із таких зібрань, де виступали
студенти, які вже навчаються за кордоном, я
більше за все зацікавилась Технологічним
університетом у м. Тяньцзинь у Китаї. Тому я
вирішила не гаяти часу і подати документи на
цю програму, де вже за конкурсом обирали
щасливчиків.
Яна: Чесно сказати, я завжди хотіла навчатися за кордоном, пізнати інший стиль життя,
звичаї і традиції. Але ніколи не могла собі
уявити, що це буде Китай, і я буду вивчати одну
із найскладніших мов світу – китайську, тим
більше що я не дуже люблю вивчати мови. Та з
появою Поліни Гапченко* в нашому університеті моє життя кардинально змінилося, дякую
їй за наданий шанс. Як говорять китайці у таких
випадках, наша з нею зустріч - це «缘分»
(yuanfen - доля, фортуна).
Тому я потрапила до Китаю завдяки яскравій

презентації китайського
університету
Поліною, а також завдяки плідній співпраці
О.В. Прокопенко з цим університетом.
FB: Як Ви сприйняли новину, що
отримали стипендію на навчання?
Катерина: Насправді я не сподівалася, що
пройду відбір. Для мене це було неочікуваною новиною.
Яна: Для мене новина, що я отримала
стипендію на навчання в одному із провідних
університетів Китаю, була довгоочікуваною
та радісною. Що правда я тривалий час не
могла повірити, що це дійсно відбувається зі
мною, напевне, до того моменту, поки не
зійшла з трапу літака в Пекіні.
FB: Що Вас вразило найбільше, як тільки
Ви спустилися з трапа літака?
Катерина: Я летіла разом із Яною. Коли
літак торкнувся землі, у Китаї була вже ніч, і
ми були вимушені залишитися на декілька
годин в аеропорту (м. Пекін), а пізніше нам
треба було відшукати автобусну зупинку, від
якої автобус відправляється до м. Тяньцзинь.
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* Поліна Гапченко - студентка Тяньзиньского Технологічного
Університету, що повернулася в Україну (ред.)

КИТАЙ: ДВІ
ТОЧКИ ЗОРУ
Аеропорт настільки великий, що можна і
самому загубитися, але нам пощастило,
нам допоміг один китаєць,який розмовляв
російською.
Від польоту вражень не було, оскільки не
вперше літала. Більше вразило те, як до
тебе - іноземки та ще незнайомки - ставляться китайці, їх доброзичливість.
Яна: Пізно ввечері ми прибули в
Пекінський міжнародній аеропорт… Він
просто неймовірно великий і яскраво
переливався у світлі нічних ліхтарів. Це був
мій перший політ, тому емоції переплелися
із втомою, адже ми не знали, що нас очікує в
ночі, яку ми провели в аеропорту. Та
найбільше вразила готовність китайців і
просто подорожуючих допомогти нам. Без
їхньої допомоги нам би було дуже важко. До
цього моменту я багато читала про Китай і
думала, що китайці не дуже прихильно
ставляться до іноземців. Але, як показала
практика, вони - відкритий і дружелюбний
народ, готовий підтримати і допомогти
незалежно від того, іноземець ти чи
китаєць.
FB: Розкажіть про університет, де Ви
навчаєтеся, місто, де живете.
Катерина: Тяньцзиньський технологічний університет (天津理工大学) заснований у 1951 році. Це перший вищий
навчальний заклад, відкритий у Китаї. На
сьогодні він є одним із ключових університетів, які підпорядковуються безпосередньо Міністерству освіти КНР.

Викладачів в ньому - близько тисячі, а студентів понад 25 тис., близько 600 іноземних студентів
з різних країн світу.
Університетський кампус займає площу
близько півтори тисячі квадратів.
Цей університет позиціонується як відкритий, він активно розвиває міжнародне співробітництво. Запрошуються провідні фахівці (як з
Китаю, так і з-за кордону), розробляються
спільні проекти й дослідницькі гранти. В університеті є бакалаврат, магістратура і докторантура. 7 років тому в університеті створено
Міжнародний інститут. Для іноземних студентів
організовані спеціальні групи з вивчення
китайської мови.
Яна: Я розповім про місто. Тяньцзинь —
одне з чотирьох міст центрального підпорядкування Китайської Народної Республіки. Це
третє за величиною місто в Китаї.

Тяньцзинь

Тяньцзиньський Технологічний Університет
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Це місто з розвиненою економікою, а тому і
з високим рівнем забруднення атмосфери,
особливо в зимовий період (для опалення
використовують вугілля). В Таньцзині є велика
кількість пам'ятних місць: Велика Китайська
стіна, Тяньцзинська телебашта, стадіон
Олімпійського центру, Тяньцзинське око,
вулиця Гулоу, Гувеньхуацзе та ін.
FB: Розкажіть про структуру семестрів та
вибір предметів.
Катерина: Програма, за якою я навчаюся,
розрахована на 3,5 роки. Перший рік –
вивчення китайської мови від самого початку.
Інші 2,5 роки - це сама магістратура з
подальшим вивченням мови. Спеціальність я
обирала на початку мого навчання в університеті. Обрати спеціальність можна на сайті
університету. Мовні курси поділені на 6 класів
(кожний клас триває 1 семестр). Шостий є
початковим класом. Після кожного пройденого курсу потрібно здати тест, щоб перейти
на інший рівень. Вимога до магістратури –
здати тест на знання китайської мови.
Магістратура - це вивчення профільних предметів за спеціальністю, у мене це: «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка», «Економічна географія» та ін. і паралельне проходження курсів китайської мови.
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Яна: Цього року ми почали навчатися в
магістратурі за спеціальністю «Глобальний
менеджмент та інноваційна діяльність» і
паралельно продовжуємо навчатися в
мовній школі для підвищення рівня
володіння китайською мовою. Усього 6
дисциплін разом із мовними курсами
(«Менеджмент», «Діалектика», «Маркетинг», «Економічна географія», «МіжнаЯна Пащенко
родна економіка», «Граматика китайсьстудентка групи
кої мови»). Тривалість навчання 12 - 16
тижнів. На останньому занятті ми пишемо
іспит, для деяких дисциплін, наприклад,
для маркетингу, курсову роботу.
FB: Розкажіть про навчальний процес,
лекції , семінари, систему оцінювання.
Катерина: У нашій групі навчаються 12
студентів різних національностей: 3
китаянки, 2 монголки, 2 росіянки, 3
українки, 2 дівчинки із Кот-д'Івуара.
Навчальний процес в Китаї та Україні
однаковий. Відвідуєте лекції, слухаєте,
потім робите доповідь (презентації).
Яна: Навчальний процес досить зручний
і зрозумілий, здебільшого схожий на
навчальний процес в університетах
України. Наприклад, якщо дисципліна
триває 16 тижнів, то 15 тижнів викладач
подає матеріал, кожного разу дає
завдання для самостійного вивчення, щоб
Традиційна чайна церемонія

КИТАЙ: ДВІ
ТОЧКИ ЗОРУ
побачити, як ми зрозуміли і самостійно
опрацювали наданий на лекції матеріал.
Потім упродовж наступної пари ми готуємо
презентацію для обговорення особливостей
раніше вивченого матеріалу у різних
країнах, представниками яких ми є. На
останньому тижні пишемо іспит. Необхідними матеріалами забезпечуємо себе самі,
можна, звісно, використовувати книги із
бібліотеки, але їх не достатньо, і для мене
особисто потрібно робити помітки, а часто
й переклад слів, тому я сама їх придбала.
Лекції відбуваються у недосить охайних
аудиторіях, що дуже відрізняється від умов у
СумДУ. Порядок в лекційних аудиторіях
підтримують самі студенти, вони прибирають та миють аудиторії, відповідний
персонал відсутній. Система оцінювання
значно відрізняється від нашої. У нас 60 і
вище балів це «3» (достатньо), у них - це «1» .
На «3» необхідно набрати 80-85 балів.
FB: Які особливості китайської освіти?
Катерина: Дисципліни вивчаються з точки
зору азіатського мислення, що зовсім
відрізняється від європейського. Цікаво
дізнатися від викладачів, як налаштована ки-

тайська економіка і чому саме так.
Яна: Не важливо, який предмет, дисципліну
ти вивчаєш, насамперед будь-який студент
повинен знати історію розвитку культури
Китаю, на це звертається основна увага.
Наведу приклад: до навчального процесу
інженерної спеціальності бакалавра внесені,
крім звичайної історії, дисципліни про розвиток музичного та художнього мистецтва. А
оскільки це комуністична країна, то є дисципліни з пропагування комуністичних стилів
управління. Також будь-яке явище вивчається
на прикладі високо розвинених держав.
FB: Якою мовою Ви спілкуєтеся, навчаєтеся? Чи дійсно можна вивчити китайську?
Катерина: У початковому класі (6-й клас)
викладачі спілкуються з іноземними студентами англійською мовою, а вже на наступних
курсах - лише китайською. До третього курсу
словник із новими словами надається з
перекладом англійською мовою. Ієрогліфи
для нас є складними, але їх можна вивчити.
Навчатися не важко, викладачі досить зрозуміло пояснюють матеріал. Справа лише у
самому тобі, чи хочеш ти вивчати цю мову.
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Яна Пащенко
студентка групи

Літній палац Мао Цзедуна (палац Гугон)
Також китайські студенти влаштовують
спеціальні курси, де допомагають тобі
швидше вивчити мову.
Яна: Чи реально вивчити китайську мову?
Звісно, реально, щоправда самі китайці
говорять: «Китайська мова – це мова без
граматик, її вигадали лише для іноземців».
Тому для того, щоб досконало володіти
китайською мовою, потрібно досить тривалий час жити в Китаї і головне застосовувати
мову на практиці. Якщо цього не робити, то
можна і все життя прожити в Китаї, але так і
не оволодіти китайською мовою.
FB: Чи вистачає стипендії на проживання
та особисті потреби?
Катерина: Стипендія достатня, щоб
нормально харчуватися, відкладати на свої
потреби, подорожувати.
Яна: Стипендія в університеті відповідає
рівню цін на продукти й речі особистої
необхідності, навіть за бажанням можна
відкладати для подорожей, розваг та відпочинку.
FB: Що у Китаї нам, українцям, можна
перейняти?
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Катерина: Мабуть, це любов до рідної землі.
Кожен з китайців робить свій внесок на
користь своєї країни. Вони є одним цілим,
правду говорять, що в єдності сила!
Яна: Перше і головне - це любов до Батьківщини, повага до батьків та власної історії. У
нас, в Україні говорять, що ми досить
працелюбний народ. Після Китаю я б так не
сказала, китайці о 23 годині прокладають
новий асфальт, утеплюють всі дерева, за
вихідні на горизонті з'являються все нові і нові
будівлі. І при цьому основою бізнесу є довіра,
чесність, відкритість, тому кількість друзів і
повага для них є важливо рисою. Тому у Китаї
ледачим не місце, хочеш навчатися в
університеті, потрібно навчатися цілодобово,
і розмір гаманця твоїх батьків не завжди може
зіграти вирішальну роль. Хочеш одружитися після 20 років для дівчат і після 22 років для
хлопців, молодята повинні мати квартиру і
авто як мінімум. Їхні вимоги мене спочатку
дивували, але потім стало зрозумілим, що
там просто немає місця для лінощів.

КИТАЙ: ДВІ
ТОЧКИ ЗОРУ
FB: Що Вам дало навчання у Китаї?
Катерина: Навчання у Китаї дало мені
можливість познайомитися з цікавими
людьми з різних куточків світу, розмовляти
не лише китайською мовою, а ще англійською з іншими студентами. Тут розумієш не лише китайську культуру, а і інші.
Це досить цікаво, особливо коли викладачі
виділяють один день, щоб більше зрозуміти
нас. Цього дня ми можемо розповідати про
наші країни, влаштовувати свято їжі та ін.
Яна: Дорогоцінний досвід у пізнанні
зовсім іншої культури ведення бізнесу;
підвищення свого освітнього рівня. А
головне - це те, що я тепер дуже полюбила
вивчати мови, я зрозуміла, що володіння
різними мовами покращує мою репутацію і
підвищує шанси знайти гарну роботу і
нових друзів. Тому в планах, крім китайської, вдосконалювати рівень англійської й
німецької мов.
FB: Які цікаві місця Ви відвідали?
Катерина: Подорожувати в Китаї досить
цікаво, оскільки це країна зі своєю родзин-

кою. В нашому університеті полюбляють для
іноземців організовувати подорожі, щоб
побачити найголовніші міста Китаю.
Яна: Я за півтора року відвідала дуже багато
різних місць у Китаї: Велика Китайська стіна,
Тяньцзинська телебашта, стадіон Олімпійського центру, Тяньцзинське око, вулиця
Гулоу, Гувеньхуацзе, парк на воді, архітектурні
музеї, італійський квартал. Інші міста Китаю:
гірський Тібет, Ланджоу, Пекін (Китайська
стіна, Літній палац Мао Цзедуна), була
проїздом у Гонконзі. Також взимку подорожувала Тайландом.
FB: Чи святкують у Китаї Новий Рік і як?
Катерина: Китайці святкують Новий Рік
зовсім за іншими датами. Традиційний Новий
рік приурочений до зимового молодику по
завершенні повного місячного циклу. У
григоріанському календарі це відповідає
одному з днів між 21 січня і 21 лютого. 31
грудня ми ходимо на пари. У цей день ми
святкуємо Новий Рік у своєму колі. Приносимо
солодощі та ділимося приємними враженнями.
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П

обажаннями миру, добробуту та любові зустрічають Новий рік люди всього світу.
У цей казковий час люди сподіваються на дива, нові успіхи, щастя й зустрічають
Новий рік відповідно до традицій свого народу. У різних країнах звичаї
святкування Нового року дуже різні, але є і немало схожих традицій, як, наприклад збиратися
всією сім'єю або ж компанією друзів, прикрашати ялинку, дарувати подарунки, бажати успіху
та благополуччя в Новому році. Наші студенти та викладачі розповіли нам про традиції
святкування Нового Року в країнах, де вони побували..

Казанцев Максим, студент групи Е-41/1у, спеціальність
«Економіка підприємства», отримує подвійний диплом у Нідерландах
Яна Пащенко
студентка групи
Оскільки в Нідерландах Різдво передує Новому року, то головне свято для
них все ж Різдво. Але святкуються ці свята зовсім по-різному. На Новий рік у
кожному місті Нідерландів можна спостерігати чудові феєрверки,
найчастіше вони тривають 1-2 години (особливо у великих містах). Так само
існує традиція масового запливу в Північне море, канали, озера.
Традиційною стравою на Новий рік є oliebollen (пончики у вигляді кульок), у
цілому домінує жирна й солодка їжа. Так само незмінний атрибут нового
року, як і у нас, - келих шампанського опівночі.

Мирошниченко Юлія, доцент кафедри управління, проходить стажування в
Португалії за програмою Erasmus+
У Португалії дні між Різдвом та Новим роком є часом для родини,
коли діти збираються у будинку батьків навколо святкового столу, щоб
згадати про всіх близьких і тих, хто вже помер, відновити у пам'яті
яскраві спогади з минулого.
На Новий рік опівночі існує гарна традиція до їжі додавати
дванадцять родзинок. Кожна родзинка символізує бажання на кожен
місяць наступного року і, під час їди, піднімаючи келих
шампанського, загадують бажання на рік, який лишень розпочався.
Потім рідні обмінюються подарунками. Діти особливо люблять ці
моменти.
Головною прикрасою столу на зимові свята є Болу Рей «Королівський пиріг» або «Пиріг - Король». Сьогодні в Португалії
немає жодної кондитерської, кафе чи магазина, де в грудні не можна б
було купити Болу Рей. За формою пиріг нагадує вінок або корону,
прикрашену, наче дорогоцінним камінням цукатами, мигдалем та
родзинками.
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ЯК СВЯТКУЮТЬ НОВИЙ РІК В
ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ:
ОЧИМА ФЕМУ
Галинська Юлія, доцент кафедри управління, упродовж 9 місяців
проходила стажування у Франції за проектом Erasmus+
У Франції Новий рік - це свято добробуту й злагоди. За традицією гарний
господар-винороб неодмінно повинен почаркуватися з діжкою вина, привітати її
зі святом і випити за майбутній урожай. Французький Дід Мороз - Пер Ноель приходить у Новорічну ніч і залишає подарунки в дитячих черевичках.
Новорічної ночі подають святковий пиріг з одним запеченим бобом. Той, кому
дістається біб, отримує титул "бобового короля", і святкової ночі всі підкоряються
його наказам. Будинки на це свято прийнято прикрашати французькими
сантонами. Це дерев'яні або глиняні фігурки, які ставлять біля ялинки.
Вважається, що вони приносять удачу й добробут у будинок. Дарують французи
один одному на Новий рік усе що завгодно, проте все ж дотримуються правила не
дарувати особисті речі.

Вакарчук Вікторія , студентка групи Ф.м-61/2у, спеціальність «Фінанси,
гроші та кредит», отримує подвійний диплом у Польщі
У Польщі, як і в інших країнах Європейського Союзу, більше уваги
приділяють святкуванню Різдва або Сильвестра, як вони його називають. І,
звичайно, у них є певні канони святкування, які ще збереглися з давніх часів,
але більшість родин вже не дотримуються цих традицій. Єдиним правилом є
те, що Сильвестр потрібно зустріти вдома у затишній атмосфері й за
наповненим стравами столом.
Що ж стосується Нового року, то в Польщі, навпаки, це свято не вважається
родинним і безліч людей виходять на центральні площі, де для них місцева
влада влаштовує розваги. Так само, цей час вважається карнавальним і тому,
крім хлопавок, бенгальських вогнів та різнокольорових ліхтариків на вулицях
міста можна зустріти ще вбраних у різноманітні костюми людей.

Пащенко Яна, студентка групи М.м-51а/2у, спеціальність «Менеджмент організацій і
адміністрування», навчається за стипендіальною програмою у КНР
Китайський Новий рік я зустріла в китайській родині. Офіційні вихідні на
новорічні свята тривають 15 днів (закриваються всі магазини, базари тощо),
всі разом зі своїми родинами святкують Новий рік. У студентів та школярів
канікули тривають півтора місяця (починаються з середини січня і
продовжуються до початку березня). Але конкретної дати Нового року у
китайців немає, це залежить від місячного календаря (цього року 28.01).
Напередодні Нового року, як і у нас, прибирають помешкання, вивішують
смужки червоного паперу з новорічними побажаннями (називається чун
ліан - 春联), а також китайські ліхтарі (денг лонг - 灯笼).
Ще однією особливістю Нового року є "Червоний конверт». Цієї ночі діти й
онуки стають на коліна і кланяються бабусі і дідусю, а також батькам,
говорячи при цьому слова подяки. А вони їх дають настанови і вручають
"Червоний конверт" із грошима. За китайськими уявленнями червоний
колір конверта свідчить про удачу. Конверти оформляються нарочито
яскраво, слова привітання часто мають золоте тиснення.
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ОБЛИЧЧЯ З
ОБКЛАДИНКИ

У

ролі Діда Мороза Інституту ФЕМ - начальник навчального відділу практики та
інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів, кандидат економічних наук,
доцент кафедри упрвління

ЛУК’ЯНИХІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
«FB»: Ми знаємо, що у Вас для
студентів є чудові подаруночки –
вакансії працевлаштування. Розкажіть, будьласка, як їх отримати?
Вадим Олександрович: Ми
насправді підготували для наших студентів чимало подарунків, - це і бази
практики, і реальні вакансії тимчасового працевлаштування та першого
місця роботи.
Але щоб їх отримати, треба зробити
кілька простих кроків, а саме:
1. Усвідомлювати необхідність
власного практико-орієнтованого навчання і дійсно мати на меті стати
Успішними, тобто компетентними
випускниками нашого вишу і в майбутньому  досвідченими фахівцями.
2. Уважно читати наш журнал «FEMbook» : )))
3. Написати віршик (бажано новорічний) або монофон про майбутню професію.
4. Розробити і належним чином оформити власне портфоліо.
5. Завітати до нас у відділ: каб. Г 1012, тел. (0542) 68-78-51.
«FB»: Ви гармонійно поєднуєте роботу на кафедрі та адміністративну посаду. Як Вам це
вдається ?
Вадим Олександрович: Насправді це не просто… Але дуже цікаво!
Мені пощастило: багато років поспіль я (вже й не пам'ятаю скільки: )))! викладаю дисципліни
«Менеджмент», «Антикризове управління», «Державне регулювання корпоративної
соціальної відповідальності бізнесу», а головне  «Управління персоналом».
Професійні обов'язки, які я виконую на адміністративній посаді, допомагають гармонійно і
органічно поєднувати теорію і практику управління, збагачувати практичним досвідом
викладання дисциплін для наших студентів.
«FB»: Чи є у Вас власна формула успіху ?
Вадим Олександрович: Мабуть, ні…
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ДІД МОРОЗ
А якщо серйозно, то правило 10 000 годин ніхто не відміняв. Мій син колись в інтерв'ю шкільній газеті сказав: « Щоб досягти таких результатів (а він переможець багатьох міських,
обласних та всеукраїнських олімпіад та конкурсів), потрібно багато працювати над собою!» Я
з ним повністю згоден, але з невеличким уточненням: потрібно багато і НАТХНЕННО
працювати над собою!
«FB»: Чи є люди, яким Ви завдячуєте своїм успіхом?
Вадим Олександрович: Безперечно! Це моя Родина! Моя дружина Олена, - без її віри в
мене і самовідданої підтримки й допомоги мені багато чого не вдалося б досягти. Вона, до
речі, є успішною випускницею нашого ФЕМу! А ще мені дуже пощастило, - на моєму
життєвому шляху зустрічалися лише по-справжньому доброзичливі, професійні і мудрі люди
 Вчителі з великої літери! Це, безумовно, мої Батьки і взагалі вся моя Родина. Це і перша
Вчителька. Це мій перший Тренер. Це усі мої Викладачі, тоді ще інженерного факультету. Це,
безумовно, усі Вчителі з нашої з Вами Родини ФЕМ: мої перші наукові Вчителі – Олег
Федорович Балацький, Олександр Михайлович Теліженко, Пьотр (саме Пьотр) Вікторович
Тархов, й усі мої глибоко шановані старші колеги (наразі таких дуже багато, але вони не
«носять» бороди : ))). І, безперечно, усі мої колеги та колежанки. І, головне, наші Студенти, бо
у них також багато чого можна навчитись!
«FB»: Ви є випускником СумДУ. Чи згадається Вам який-небудь шалений
студентський вчинок ?
Вадим Олександрович: Так, я дійсно був студентом СумДУкафедри ТМС інженерного факультету (на ній Олег Федорович Балацький сформував секцію економіки, яка, у
свою чергу, стала кафедрою, факультетом і, нарешті, Інститутом), потім закінчив аспірантуру
ФЕМ. Дійсно, у моєму студентському житті було різне … : ) Прикладів можна навести багато,
але наведу декілька:
1.
Святкував Новий рік у гуртожитку… : )))
2.
Відмовився тренуватися у формально призначеного тренера, а потім
відпрацьовував фізкультуру на «веслувальній базі» : )))
3.
Після другого курсу пішов служити до армії, хоча вважають, що можна було й
«відкосити». Втім, я не жалкую, бо отримав великий життєвий та професійний досвід.
4.
Отримав екстремальний досвід роботи, як жартує моя дружина, «на ринках
Європи» (щоправда, «човниковий» : ))) під час навчання, причому в останньому семестрі.
«FB»: Наших читачів-абітурієнтів цікавить рівень взаємовідносин в Інституті між
викладачем та студентом.
Вадим Олександрович: Як Ви вже помітили (якщо уважно слухали або читали) : ))), я
сповідую Сімейні, Родинні цінності, а саме такі культивуються і у нас в Родині ФЕМ, тобто
доброзичливість, взаєморозуміння та взаємодопомога!
«FB»: Ваші побажання ФЕМу за «5 хвилин до 12» !
Вадим Олександрович: Зберігати Традиції, створювати нові і рухатися Вперед,
причому швидше за оточуючий світ!
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ОБЛИЧЧЯ З
ОБКЛАДИНКИ

У

ролі Снігуроньки Інституту ФЕМ - студентський ректор СумДУ, студентка ННІ
ФЕМ імені Олега Балацького спеціальності «Менеджмент», група М-42 АН

КОЛЕСНІЧЕНКО ДАР’Я

«FB»: Ви гармонійно поєднуєте навчання,
роботу, обов’язки студентського ректора
СумДУ та практику міжнародного стажування.
Як Вам це вдається? Чи застосовуєте Ви якісь
методи самоменеджменту? Чи, можливо, є
секрет ефективного використання часу?
Дар’я: Насправді для мене тайм-менеджмент
завжди був слабким місцем, але останнім часом
життя диктує такі умови, що доводиться чітко
планувати свій час, аби встигнути все зробити.
«FB»: Ви зараз є студентським ректором. Як
Вам це вдалося?
Дар’я: Стати студентським ректором вдалося
мені не одразу, на першому курсі мене обрали
студентським деканом ФЕМ, а потім я зрозуміла
для себе, що хочу рухатися далі в цьому
напрямку.
«FB»: Чи є у Вас власна формула успіху ?
Дар’я: Що стосується формули успіху, то все
дуже просто: «велике бажання+надійна
команда= запорука успіху в будь-якій справі».
«FB»: Які здібності Вам знадобилися, щоб
стати студентським директором Інституту
ФЕМ, а згодом і студентським ректором ?
Дар’я: Із першого дня навчання в стінах СумДУ
мене вабила активна діяльність в органах
студентського самоврядування. Активна громадська позиція, бажання змінювати себе та все, що мене оточує, командна робота- усе це
допомогло мені зробити крок уперед.
«FB»: Чи є люди, яким Ви завдячуєте своїм успіхом?
Дар’я: Є одна людина, яка, можна сказати, взяла мене під своє крило з того моменту, як я
стала студенткою. Смоленніков Денис Олегович, дякую Вам за все, що Ви зробили для мене!
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СНІГУРОНЬКА
«FB»: Яка вона, команда студентського ректора? Ви сумуєте за попередньою командою?
Дар’я: Насправді дуже важко було перелаштуватися. Коли працюєш у рамках одного
факультету, то знаєш майже всіх студентів в обличчя… і раптом на тебе лягає такий тягар цілий університет зі своїм ритмом життя, зі студентськими активістами з різних факультетів та
інститутів… Дійсно, було багато труднощів, але, на мою думку, проблеми нам даються для того,
аби ми отримували досвід і вчилися на майбутнє.
«FB»: Як змінився Ваш рівень відповідальності, кількість завдань та проектів?
Дар’я: Коли я була студентським деканом, завданням нашої команди було захищати права
студентів та організовували їх вільний час максимально цікаво та з користю. Ставши
студентським ректором, я відчула на собі значний рівень відповідальності за майже 20 тисячну
спільноту студентів.
«FB»: Що зараз читають успішні та активні студенти ФЕМ ?
Дар’я: Звісно, чекають на новий випуск журналу «FEMbook».
«FB»: Ми не можемо не поцікавитися про особисте. Чи залишається в такому активному
ритмі життя красивої дівчини місце для романтичних стосунків ?
Дар’я: Думаю, всі погодяться, що в молодому віці намагаєшся взяти від життя все, щоб було
про що згадати потім. У такому шаленому ритмі життя іноді трапляються маленькі події, які
згодом стають доленосними. Чи вистачає часу для романтичних стосунків? Так, моє серце
зайняте.
«FB»: Ви завжди маєте гарний вигляд. Вам у цьому допомагає спорт?
Дар’я: Чесно кажучи, останнім часом не вистачає часу на систематичне відвідування
спортивних секцій. Але у вільний час я надаю перевагу активному відпочинку: влітку- поїхати в
поїздку на велосипеді, взимку- лижі.
«FB»: Наших читачів-абітурієнтів цікавить рівень взаємовідносин в Інституті між
викладачем та студентом.
Дар’я: Можу з абсолютною впевненістю сказати, що в Інституті ФЕМ бар`єра студентвикладач зовсім не існує!
«FB»: Лекції якого викладача вас надихають ?
Дар’я: Не можу визначити конкретного викладача, але в цілому мені подобаються викладачі,
які шукають креативні підходи до підготовки та проведення лекцій і практичних занять.
Різноманітні засідання за круглими столами, роботи в групах та цікаві індивідуальні завдання
допомагають краще засвоїти інформацію.
«FB»: Наш випуск є святковим, новорічним і напевно доречним буде запитати Вас про
те, які плани студректорат має на це свято ?
Дар’я: Напередодні Нового року плануємо провести декілька благодійних акцій, відвідати
дитячі будинки, діток з вадами здоров'я та подарувати радість тим, хто на це заслуговує!
«FB»: Ваші побажання ФЕМу за «5 хвилин до 12».
Дар’я: Від себе хочу побажати нестримної енергії та безмежного натхнення на нові
звершення!
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STUDENT POINT

д

STUDENT TIME

ослідження «Як студенти ФЕМу використовують свій час?»
редакції «FB» запропонував студент 4-го курсу Юрій Юла.
З цією темою Юрій брав участь у Міжнародній науковопрактичній конференції, присвяченій пам’яті професора Балацького
«Економічні проблеми сталого розвитку», секція «Менеджмент
організацій».
Для Юрія це був перший досвід участі в конференціях, але він
виявився досить позитивним. Хлопець отримав не лише досвід
публічних виступів, наукової роботи, а й задоволення від проведення
власного дослідження.
Для «FB» Юрій поділився результатами своєго дослідження.

«Під час збору інформації мені було цікаво працювати як з
викладачами, так і з студентами різних курсів, адже моє
дослідження передбачало проведення анкетування. Жодна
людина не відмовила в опитуванні. Викладачі також брали
активну участь. Тож, я закликаю всіх студентів брати участь у
подібних заходах Інституту ФЕМ»

З метою виявлення як використовують свій час студенти та викладачі
ФЕМу, Юрій провів дослідження на основі використання моделі
часового балансу, згідно з якою виділяються чотири життєві сфери:
робота, сім'я, здоров'я, сенс життя. При збалансованому розподілі
часу на кожну з чотирьох сфер повинно відводитися близько 25 %, а у
підсумку все становить 100%. Була розроблена анкета, що містить
запитання, які стосуються кожної з цих чотирьох життєвих сфер. У
дослідженні взяло участь 100 викладачів і 100 студентів Інституту
ФЕМ.
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STUDENT
POINT

Студент 4-го курсу, група «М-31»,
спеціальність «Менеджент»
ЮЛА ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

РОЗПОДІЛ ЧАСУ
ВИКЛАДАЧІВ

Досягнення,
робота

Здоров’я

Спілкування

Сенс життя

Цікава
професія.
Гроші,успішна кар'єра.
Благополуччя, достаток

Здоров'я.
Правильне
харчування.
Відпочинок,
Заняття
спортом

Друзі. Сім'я.
Доброчинність,
визнання в
суспільстві

Кохання.
Самореалізація,
виконання
бажань.
Релігія.

Досягнення,
робота

РОЗПОДІЛ ЧАСУ
СТУДЕНТІВ

52%

Досягнення,
робота

26%
22%

15%
Сенс життя

Спілкування

11%

29%

22%

Спілкування

Сенс життя

23%
Здоров’я
Здоров’я

У результаті досліджень було виявлено, що більш збалансованим виявився
розподіл часу у студентів, які в середньому витрачають 26 % часу на досягнення,
29% часу на спілкування, 23 % часу на здоров’я і 22 % на сенс життя. З 200
опитаних лише 4% розподілили час рівномірно (по 25 % на кожну сферу).
Звичайно баланс часу упродовж всього життя людини
може постійно змінюватися, що пов’язано з найважливішими подіями в житті людини (народження дитини,
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кар'єрне зростання, поява нового хобі та ін.) Проте досить
важливо не допускати критичного часового дисбалансу.

ТВОРЧИЙ
ФЕМ
СКАЗКА О ТОМ, КАК ПАМЯТЬ
РАБОТНИКОВ ИСКАЛА
– Но мне нужно, чтобы
информацию не только
собирали, но и запоминали, –
разочарованно вздохнула
Память и отправилась дальше
работников искать.

П

ошла Память себе работников нанимать.
Встретила по дороге Зеркало. Узнало
Зеркало, что Памяти работники нужны и
давай проситься на работу.
– А что Вы умеете делать? – спрашивает Память.
– Я умею всю информацию вокруг себя собирать.
Всё, что вокруг происходит, в тот же миг отражается во
мне. Я всегда иду в ногу со временем.
Обрадовалась Память:
– Вас-то мне и нужно!
Приступило Зеркало к работе. Старается! Ни одной
детали не пропускает – всё в себе отражает... Пришла в
конце рабочего дня Память к Зеркалу:
– А ну-ка, покажите, сколько Вами информации уже
собрано.
– О! Очень много! – говорит Зеркало, – сейчас
продемонстрирую...
Но как ни старалось, ничего, кроме самого
последнего изображения, в зеркале уже не было.
– А где всё остальное? – спрашивает Память, – Вы же
говорили, что умеете информацию собирать... Где она?
– Собирать-то я её умею... Вон сколько через меня
прошло! – отвечает Зеркало, – Не умею только её
запоминать, т. е. удерживать на себе...
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Прослышала о таком
поиске Картина и пришла
себя предлагать.
– Я, – говорит, – умею всю
собранную информацию на
себе закреплять.
– Проверим, – говорит
Память, – завтра с утра и
приступайте к делу – продемонстрируйте своё умение.
Взялась утром Картина за
работу. Целый день трудилась.
Вечером является и
предъявляет работу – великолепный пейзаж с натуры...

Взглянула на пейзаж Память, смотрит, не
налюбуется:
– Ух, ты! Как живой! И даже лучше... В жизни ведь
только голая натура – хоть и красивая! А здесь ещё и
подтекст имеется!.. Что ж, понравилась мне Ваша
работа. Приходите завтра – будете новую информацию
записывать – уже в другом месте или о другом событии.
– Завтра не могу, – смущенно говорит Картина.
– Ну, тогда послезавтра?
– Вы меня неправильно поняли, – ещё более
смущаясь, вежливо отвечает Картина (всё-таки
произведение искусства – интеллигентное создание).
Дело вовсе не в том, что не могу именно завтра, а в том,
что я вообще больше не смогу – никогда. На мне уже не
осталось свободного места для новой информации. Я
полностью выкладываюсь в работе за один раз. Работаю, как говорится, по принципу: «Остановись
мгновенье – ты прекрасно!»
Расстроилась Память, но виду не подала. Поблагодарила Картину – всё ж таки старалась! Взяла она
Картину, но на временную и вспомогательную работу.
Вынуждена была Память работников и дальше
искать. Дала объявление в газету: «Требуются
работники, способные многократно собирать и
запоминать информацию». На следующий день по
объявлению приходит к ней Киноплёнка.
– Вам нужен работник, который способен собирать
и запоминать информацию?
– Да! – отвечает Память, – А Вы действительно
умеете это делать?
– Легко! – говорит Киноплёнка.
– И многократно?.. – на всякий случай с недоверием
уточняет Память. – Уж не по принципу ли: «Остановись
мгновенье!..»?
– Что Вы! По этому принципу моя старшая сестра
Фотоплёнка работает, – уверяет Киноплёнка, – А я весь
процесс стараюсь запечатлевать – в динамике и во
времени... Я длинная – меня на много моментов
хватает.
– ... И снимать, и закреплять? – продолжает
интересоваться Память.
– Вот именно! – горячится Киноплёнка, – и снимать,
и закреплять! Как хорошо Вы специфику нашей работы
знаете!.. Нужно вот только эту кнопочку нажать да эту
ручку покрутить...
– Это хорошо, что многократно, – уже веселее
говорит Память, – я готова взять Вас на работу с
испытательным сроком. Прямо сейчас и приступайте...

И пошла Киноплёнка
информацию снимать. Работает с огоньком! Носится везде,
знай себе фиксирует... Целый
день отработала. Вечером возвращается к Памяти и возбужденно докладывает:
– Столько разных событий
зафиксировала! Они теперь на
мне будут храниться – пока я
сама буду существовать...
– Очень хорошо! – разволновалась Память, не терпится
ей на события посмотреть, – Ну,
давайте!..
– Что давайте? – удивляется
Киноплёнка.
– Как что? – недоумевает
Память. – События показывайте...
–А я не умею, – смущенно
признается Киноплёнка.
– Как это? – Вы же буквально
сейчас сказали, что наснимали и
закрепили много событий. Где
они, покажите? – настаивает
Память
– Хранятся на мне, – объясняет Киноплёнка. – Мое задание
было собирать и запоминать
информацию, что я и сделала...
– Но какой смысл что-то
собирать и запоминать, если
потом невозможно вспомнить?
Для меня, Памяти, одинаково
важны все три процесса:
накапливать, хранить и воспроизводить информацию.
Ради них я и существую.
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ТВОРЧИЙ
ФЕМ
– Да, Вы не расстраивайтесь! – успокаивает
Киноплёнка. – У меня есть знакомый –
Кинопроектор. Он держит специальный салон.
Я у него иногда ванны принимаю. После них
очень хорошо мои творческие способности
проявляются. Конечно, сам Кинопроектор
информацией не занимается, но способствует
«раскрутке» таких творческих сущностей, как
я. Лично не проверяла, но поговаривают, что
пока киноплёнки у него восстанавливаются, он
делает их копии и потом хорошо на этом
зарабатывает. У нас у всех с ним творческие
соглашения…
Встретилась Память с Кинопроектором.
Пообщалась. С виду деловой, общительный,
очень даже привлекательный. Собирает
вокруг себя много народа. Однако на уме –
одни только деньги. За ним глаз да глаз нужен.
Говорит одно – делает другое. Обещает
содействовать Памяти, сотрудничать с ней.
Однако на стороне за деньги искажает
Память, да так, что всё в ней становится вверх
ногами, с точностью – до наоборот...
А что делать? Вынуждена Память и с ним
сотрудничать. Ей главное побольше себя
сохранить, а потом люди разберутся: кто прав,
кто виноват. Долго Память вынужденно
сотрудничала с Кинопроектором – больше ста
лет. И ради того только, чтобы Киноплёнку
воспроизводить. Много всё-таки она за сто лет
успела отснять информации.
И тут появилось Видео – молодое,
энергичное. А самое главное – теперь стало
возможным обходиться без Кинопроектора,
да и без Киноплёнки… Откровенно говоря, у
неё характер был тоже не мёд – капризная,
упрямая и уж очень чувствительная. Чуть что
не так, могла и сорваться – требовала к себе
специального обхождения, а не каждый на
него способен.
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А Видео – простое и общительное.
Запросто входит в любую семью. Легкое
на подъем. Всего две кнопки: «ВКЛ» и
«ВЫКЛ». Хочешь – запоминает, хочешь –
вспоминает. Прямо при тебе. Никуда и
ходить не надо и можно обхо-диться без
разных там кинопроекторов...
А когда появилась младшая сестра
Видео – Цифровая камера в компании с
Компьютером и Интернетом – тут вообще у Памяти жизнь отличная настала! Три
вещи, ради которых она существует:
собирать, хранить и воспроизводить
информацию, – можно делать легко и
непринуждённо... И главное – на века!
Професcор Леонид Мельник

Н

аш улюблений «поет ФЕМу» - доктор економічних
наук, кандидат технічних наук, професор
кафедри маркетингу та управління інноваційною
діяльністю, фахівець з маркетингу та систем управління -

Тєлєтов Олександр Сергійович

«Сумские экономисты»
Как много нас экономистов.
А девушек? Утрем всем нос.
Как хочется задать стихами:
«Что будет делать Мельник с нами
И выдержит ли Боронос?»
Как хорошо стать бизнесменом
И персоналом управлять.
Но чтоб успешно в фирму влиться,
Должны мы лишь на «пять» учиться,
А то из СНАУ будут брать.
Професор Олександр Тєлєтов

У

рамках новорічних конкурсів до редакції «FB»
надійшов лист від студентки 2-го курсу (група М-51,
спеціальність «Менеджмент») Даценко Анни, яка
подарувала Інституту ФЕМ чудовий віршик.

«Казковий ІФЕМ»
Навчаюсь я в Інституті чудовому
Тут усе, як у королівстві казковому!
У нас свої чарівники,
Студенти тут мандрівники.
Відчиниш двері - й, дійсно, казка!
А талантів у нас в`язка!
Ми й танцюєм, ми й співаєм
І з наукою встигаєм.
Студенти добрі,гарні, чесні,
Немов ті ангели небесні!
Усім ми раді, усіх зовемо!
У наше диво, казку ФЕМа!
Хутчіш до нас, у нас чудово!
І все життя буде медове!
Студентка Анна Даценко
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Яна Пащенко
студентка групи

Учасники осінньої Бізнес-школи

Б

«Youth&Business»

ізнес-школа Сумського державного університету «Youth&Business» створена на
базі кафедри економіки та бізнес-адміністрування і діє з жовтня 2015 року. У роботі
школи взяли участь більше ніж 270 молодих людей, які презентували більше ніж 50
бізнес-моделей.
Бізнес-школа – це платформа для спілкування молоді, яка ще навчається, з бізнесмолоддю, котра вже веде підприємницьку діяльність. Це два дні «повного занурення» в тему
бізнесу і підприємництва. Це цікаві знайомства і нові ділові зв'язки, а також «тренувальний
майданчик» для команд майбутніх стартапів, який дозволяє їм одержати необхідні знання і
розвинути затребувані навички, одночасно застосувавши їх на практиці.
Проект спрямований на мотивацію молоді до старту в підприємництві. Учасники мають
можливість в інтенсивному форматі пройти етапи від вибору бізнес-ідеї до «краш-тесту»
моделі їх бізнесу під керівництвом підприємців-експертів.
Більше інформації: +38 066 536 71 50, youth.business.school@gmail.com
Соціальні мережі:
http://vk.com/ssu_bs; http://www.facebook.com/ssu.bs/
Веб-сторінка проекту: http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/business-school/fall-business
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«YOUTH&BUSINESS»
Бізнес-партнерами проекту є представники регіонального бізнес-сектору з таких
напрямів, як: ІТ, веб-розробка, рекламні
послуги і просування в Інтернеті, продаж
меблів і дитячих товарів, розваги та
організація свят, кафе, ресторанний бізнес і
доставка їжі додому, будівництво та інженерно-технічні послуги, бізнес-консалтинг,
послуги адвоката, краса, здоров'я і спорт.
Доцент Богдан Ковальов

Що кажуть учасники після
«Youth&Business»

Що очікують учасники від
«Youth&Business»
«...Була на Бізнес-школі з її відкриття.
Подобається атмосфера, потрапляти у
резонанс із людьми, які мають мету…»
Софія (16 років)
«…Набути теоретичних та практичних
навичок для можливості побудови
власного бізнесу в м. Сумах…»
Микита (24 роки)
«Хочу перетворити своє хобі на бізнес,
від якого я буду одержувати не лише
моральне, а й матеріальне задоволення»
Валентина (34 роки)

«… Вже під час перших виступів спікерів
перехоплювало подих, перевертало
свідомість та змінювалися стереотипи.
Н астільки цікав а подач а глибокої та
мотивувальної інформації …»
Марія ( 19 років)
«...Це були найкращі вихідні в моєму
житті! Маса позитивних емоцій, ще
більше позитивних людей! Разом ми
створили повний, неперевершений
ворох ідей і плануємо втілити їх у життя!
Це немов такий собі вулик, який за два дні
зробив більше, аніж дехто за все життя! І
я з впевненістю можу сказати, що
кожний учасник, який прожив ці два дні у
цьому чудовому колективі, о держав
шалену мотивацію, а це - найголовніше в
житті кожної людини!»
Анна (17 років)

Підприємці-спікери, журі та оргкомітет осінньої
Бізнес-школи

Капітан команди-переможниців осінньої Бізнес-школи разом із ведучими
(зліва-направо: Олександр Фесенко, Андрій Любченко, Аліна Познанська)
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«ЗНАЙДИ СЕБЕ У МАРКЕТИНГУ!»

V

ita sine litteris mors est - девіз
творчих креативних студентів, які
опановують маркетинг у СумДУ.
Тому у викладачів кафедри маркетингу і УІД
виникла ідея організувати конкурс, який би
допомогав молоді креативно мислити та
розкривати свій творчий потенціал.
Конкурс було започатковано у 2010 році.
Після жвавого обговорення обрано назву «Знайди себе у маркетингу!»
До конкурсу можуть долучатися не лише
студенти університету, а й учні 9-11 класів
шкіл і студенти техникумів. Учасники можуть
працювати індивідуально або в команді,
самостійно або під керівництвом викладача.
Конкурс проводиться двома етапами:
Перший етап - підготовка та надсилання
конкурсних робіт за двома напрямами:
1) Соціальний напрям: «Життя без
сміття» (проблема сортування сміття); «Освіта майбутнього»; «Здоровий спосіб життя»;
«Культура молоді»; «Мрії сучасної молоді»;
«Розвиток рідного краю очима молоді» та
інші соціальні теми.
2) Комерційний напрям: для існуючого
та (або) неіснуючого товару (послуги) треба
створити рекламно - поліграфічну продукцію; радіорекламу, телевізійну та Інтернетрек-ламу; відеоролик.
Другий етап - вирішення ситуаційних
завдань для підприємств м. Сум та Сумської
області. Спочатку учасники їдуть на
екскурсію на підприємство; там їм дають
завдання, які вони вирішують, надають власні
пропозиції для підприємства та розвитку
його бізнесу.
Доцент Олена Біловодська
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Яна Пащенко
студентка групи

Важливі дати:
відбірковий етап конкурсу:
1.12.16 – 1.04.2017 р.
Фінал Конкурсу та
нагородження
переможців
20.04 2017 р.

«ЗНАЙДИ СЕБЕ У
МАРКЕТИНГУ!»
РОБОТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

НЕОДНОРАЗОВИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ
АНТОН РЕВА
УЧЕНЬ ШКОЛИ № 15
FB: Чи сподобалась Вам організація заходу?

А н т о н : Т а к , у с е б ул о д у ж е д о б р е .
Організатори не лише досить швидко
відповідають на запитання упродовж підготовки
проектів, а й надають необхідну інформацію
організаційного характеру. Церемонія
нагородження відбувається у дружній святковій
атмосфері.
FB: Як довго Ви готували свої проекти?
Підприємці-спікери, журі та оргкомітет осінньої Бізнес-школи
Антон: Близько 1 тижня, у вільний час.
FB: Чи плануєте Ви пов'язати своє майбутнє з маркетингом?
Антон: Я розглядаю це як один із варіантів свого професійного зростання.
FB: Плануєте в майбутньому брати участь в заходах такого плану?
Антон: Так, звичайно. У цьому році достатньо цікаві напрямки, які, до речі, з року в рік не
повторюються. І це корисно та цікаво.
FB: Чи є у Вас якісь зауваження щодо проведення заходу?
Антон: На мою думку, конкурс можна було б провести у більш стислі терміни.
FB: Чи були Ви задоволені своїм результатом?
Капітан команди-переможниці осінньої Бізнес-школи разом з ведучими
Антон: Так, звичайно, більше ніж. До речі, призи
у конкурсі є влучними і корисними.
(зліва-направо: Олександр Фесенко, Андрій Любченко, Аліна Познанська)
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НАШІ ПРОЕКТИ
ПАРТНЕРСТВО СУМДУ ТА АССА
СТВОРЮЄ УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ АМБІТНОЇ МОЛОДІ
Кожне питання має свою історію. Поява АССА у СумДУ теж невипадкова. Свого часу, ще
будучи студентом старших курсів кафедри фінансів СумДУ, я сам замислювався над тим, яким
чином зробити свою освіту більш практичною та такою, яка забезпечила б мене саме тими
вміннями та навичками, які реально потрібні для успішної кар'єри у майбутньому. Вже тоді я
звернув увагу на існування авторитетних міжнародних професійних організацій, які
розробляють та втілюють у життя по всьому світу високі стандарти практично-орієнованої
професійної освіти у сфері фінансів.
Однією із таких організацій, яка ще тоді привернула мою увагу до себе, була Асоціація
присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) Великої Британії. Чому саме АССА? Поперше, АССА – це міжнародна організація, яка була заснована у Лондоні в 1904 році, і налічує
близько 160 тисяч дійсних членів та близько півмільйона студентів у 170 країнах світу; подруге, своїм сертифікатом АССА підтверджує високу кваліфікацію спеціаліста у сфері
бухгалтерського обліку, аудиту і фінансів.
Саме тому, коли на початку 2015 року від АССА надійшла пропозиції про співпрацю,
кафедра фінансів і кредиту СумДУ прийняла її, вважаючи за честь мати такого партнера.
Спробую пояснити, чим співпраця із АССА може бути корисною для нас.
По-перше, сам сертифікат АССА засвідчує, що його власник позитивно склав іспити
англійською мовою із чотирнадцяти конкретних дисциплін, перелік і вимоги до змістовного
наповнення яких є однаковими по всьому світу; має документально підтверджений трирічний
досвід роботи у фінансовій сфері та пройшов навчальний модуль із професійної етики. Саме
це дозволяє роботодавцеві будь де у світі бути впевненим у тому, що носій сертифіката АССА
гарантовано має необхідні йому знання та навички на відміну від решти претендентів.
По-друге, кафедра фінансів і кредиту СумДУ акредитувала у АССА свої бакалаврську та
магістерську програми. Це означає, що наша освіта відповідає жорстким вимогам програми
АССА як за переліком, так і за змістом дисциплін, що викладаються. Одержавши позитивні
оцінки під час екзаменаційної сесії, наш студент повторно не складає іспити АССА у
спеціальних сертифікованих центрах, що наближає його до отримання омріяного
сертифіката.
Детально пропоную проаналізувати переваги такої акредитації навчальної програми
кафедри фінансів і кредиту СумДУ з боку АССА для нашого студента на прикладі магістерської
програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», хоча не менше переваг студентові надає
навчання і за відповідною бакалаврською програмою.
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АССА передбачає, що всі іспити, передбачені кваліфікацією, складаються англійською
мовою, і саме це створює певні незручності для нашої молоді, оскільки не кожний студент
вільно володіє англійською.
Акредитація програми СумДУ «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» повністю звільняє
студента від необхідності складання у АССА іспитів із перших чотирьох фундаментальних
дисциплін F1-F4 та з кожної наступної дисципліни, яка була акредитована в рамках програми.
Всього таких перезаліків можна одержати до дев'яти.
Одним із ключових досягнень
вважаю те, що нам вдалося інтегрувати підготовку до престижної
сертифікації АССА в навчальний
процес, залишаючи при цьому вибір
за студентом, якою мовою він хоче
навчатися: англійською чи українською. Іспити студент складає
державною мовою і це відбувається не
десь у сертифікованих центрах по
всьому світу, найближчим із яких для
нас є Київ, а безпосередньо тут, на
місці, - у СумДУ. Ще однією особливістю акредитованої програми є те,
що студент самостійно обирає, якими
перевагами навчання за акредитованою програмою він хоче скористатися: якщо студентові, наприклад,
необхідне лише підтвердження знання міжнародних стандартів фінансової звітності, то
прослухавши відповідний курс з дисципліни F7 «Фінансова звітність», він складає українською
лише один іспит у АССА та отримує диплом DipIFR.

Підприємці-спікери, журі та оргкомітет осінньої Бізнес-школи

Капітан команди-переможниці осінньої Бізнес-школи разом з ведучими
(зліва-направо: Олександр Фесенко, Андрій Любченко, Аліна Познанська)
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НАШІ ПРОЕКТИ
По-третє, акредитація навчальних
програм кафедри фінансів і кредиту
СумДУ робить нас рівноправними
партнерами у взаємовідносинах із більше
ніж півсотнею кращих європейських
ВНЗ, які також акредитували свої
програми у АССА. Подібність наших
навчальних планів і програм дозволяє
студентам і викладачам СумДУ приймати
участь у чисельних програмах академічної мобільності, які серед усього
іншого передбачають можливість стажування за кордоном, отримання подвійних
дипломів та ін. за участі ВНЗ-партнерів
АССА. Так, наприклад, одним із партнерів
АССА у Великій Британії є університет
Оксфорд Брукс, який готовий видавати
нашим студентам-слухачам акредитованої АССА - програми диплом про
вищу освіту. Для цього студентові
достатньо повторно здати заліки з
дисциплін F1-F6, а також усього три
іспити F7-F9 англійською мовою у АССА в
Києві. Це дійсно унікальна можливість,
коли не покидаючи рідної країни можна
отримати справжній диплома університету Великої Британії. Вартість отримання такого диплому для студента
можна порівняти із річною вартістю
навчання у середньому польському ВНЗ.
Немаловажним питанням для студента
є фінансова сторона співпраці СумДУ з
АССА. Вона є неприбутковою організацією, що існує зокрема за рахунок
членських внесків, плати, що стягується
за першу реєстрацію студента та
складання кожного окремого іспиту,
враховуючи й перезаліки.
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ПАРТНЕРСТВО СУМДУ ТА АССА
СТВОРЮЄ УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ АМБІТНОЇ МОЛОДІ

Розмір кожного із вищезазначених
платежів коливається від 80 до 100 доларів
США. Таким чином, повна кваліфікація
АССА може коштувати її власнику до
півтори тисячі доларів.
І тут ми відчуваємо переваги партнерства з АССА: наші студенти мають
можливість стати учасниками програми
«Accelerate», яка передбачає фінансову
підтримку та стимулювання талановитої
молоді, що дозволяє значно скоротити
відповідні фінансові витрати.
Підсумовуючи сказане, я б зазначив, що
на найвагомішим нашим досягненням в
результаті співпраці із АССА можна
вважати створення належних передумов
для реального працевлаштування студентів-слухачів акредитованих програм у
серйозних міжнародних фінансових
компаніях, які високо оцінили рівень знань
та практичної підготовки наших випускників. Одним із перших таких успішних
проектів стала співпраця СумДУ із міжнародною аудиторською компанією «Грант
Торнтон Україна». Сім найкращих наших
магістрів, продовжуючи своє нав-чання в
СумДУ, вже офіційно працевлаштовані та
починають набувають безцінного практичного досвіду роботи в одного з лідерів
ринку аудиторських послуг України.
На мій погляд, фінансова освіта від
СумДУ сьогодні це більше, ніж просто
якісна освіта: це неймовірні можливості
для амбітної та цілеспрямованої молоді!
доцент Костянтин Ілляшенко
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Проект «Очима
ФЕМу»
28 листопада ми святкуємо маленький ювілей
«Очима ФЕМу». Це відео-проект, започаткований
Аліною Булатовою, нині студенткою магістратури
Інституту ФЕМ. Одного разу Аліна вирішила, що
читати сторінки чорно-білого тексту про життя, ще
тоді факультету, дещо набридло. Фотографії не
можуть передати атмосфери подій. Хотілося чогось
більш реального, відчути себе очевидцем. Так
зародився проект «Очима ФЕМу». Наша редакція
поцікавилася у команди, яка створює проект: як це
було?
FB: Як виникла ідея створити проект «Очима
ФЕМу» ?
Аліна: Я знімала якийсь захід і щоб не просто
викладати відео в групу студенстького деканата,
захотілося щоб все відео було в одному місці. Ось і
виникла ідея проекту.
FB: Скільки потрібно людей, щоб створити
відео? Познайомте зі своєю командою.
Аліна: Із самого початку я все робила сама: і
монтаж відеоролика, і відеозйомку. Ідеї для відео
багато хто підказував. Щодо кількісті людей для
відео, то все залежить від задуму. Тобто, щоб зняти
запрошення на захід, достатньо і двох: один - знімає
і монтує, другий - працює в кадрі. Це мінімум. Ну, а
максимум - тут якихось кордонів немає.
Із часом до проекту приєднувалися люди. Зараз у
команді я ("Дівчинка Креативна ідея"), Альона
Сергієнко ("Дівчинка Бос"), Даша Вишня ("Дівчинка
"Чуєш, ану сфоткай") і Юлія Шафорост ("Дівчинка
"Свіжий погляд").
FB: Які сюжети вас цікавлять найбільше?
Аліна: Усього потрошку, відеозвіти, запрошення,
привітання тощо. Ми знімаємо те, що нам цікаво.
Якщо нам подобається, то ми впевнені, що іншим
сподобається також. Завжди дуже приємно
радувати відюшками 1-й курс, який ще не бачив
нічого подібного. Ми завжди говоримо, що на
жодному факультеті або в жодному інституті немає

такого духу студентства як у нас. Якщо ви не студент ФЕМу, то саме це можна побачити з
нашого відео.
FB: Як ви оцінюєте успішність відео? Через лайки, коментарі, репости?
Аліна: Через кількість переглядів. Таким чином найкраще зрозуміти успішність цього відео,
а ще, як люди реагують на нього. На лайки теж дивимося.
FB: Розкажіть про найцікавішу зйомку.
Аліна: На кожній зйомці бувають свої приколи і проколи. Не було жодного разу, щоб все
пройшло «гладко». Найяскравіше і таке, що запам'яталося, відео для мене - це другий випуск 2го сезону "Таємниця буде розкрита", коли викрали і катували Артема Мінакова (його
допитували, яка саме таємниця перемоги в «Золотому Інтегралі»). Було стільки смішних
моментів, що навіть вставили їх наприкінці відео.
Юлія: У мене поки що найцікавішою була відюшка з 25-річчя факультету, коли ми
перезнімали «50 відтінків сірого» як «25 відтінків Економу».
Альона: Усі випуски, над якими я працювала, супроводжувалися смішними моментами.
Фактично після кожного випуску можна окремо монтувати відеоляпи. Я часто переглядаю
випуски «Очима ФЕМу», вони навіюють приємні спогади і надихають на роботу над новими.
Складно пригадати якесь одне. Те, що згадується першим, - це третій випуск 3-го Сезону
"Зворотний відлік".
FB: Чи стикалися Ви з проблемами під час зйомок?
Альона, Аліна, Юлія: Так, проблем було багато. Але ми завжди оминаємо їх. Якщо ж не
виходить, шукаємо альтернативи. Одного разу, коли ми знімали відео «Життя в універі з Дімою
Парасочкою (як правильно заходити в ліфт)», посеред зйомки нам вимкнули ліфт.
FB: Що вас надихає?
Альона, Аліна, Юлія: Безумовно, реакція людей на нашу роботу. Коли ти знімаєш,
думаєш, як зробити краще, яку музику поставити, коли ти зробив відео і всім сподобалося, всі
оцінили та сказали: «Який ти молодець!». Тоді хочеться робити і робити нові круті відюшки.
FB: Яка мета проекту?
Альона, Аліна, Юлія: Зняти найкращі, найяскравіші моменти, показати життя
Інституту таким, яким його бачимо ми.
Підприємці-спікери, журі та оргкомітет осінньої Бізнес-школи

Дивіться нас:
на нашому каналі в you tube:
http://bit.ly/2i2W547
В контакті:
https://vk.com/ochuma_femy
Капітан команди-переможниці осінньої Бізнес-школи разом з ведучими
(зліва-направо: Олександр Фесенко, Андрій Любченко, Аліна Познанська)

2017’ ЗИМА 55

ДРУЖНЯ РОДИНА ФЕМУ

Students’ Life

Як стати СТУДЕНТОМ?
Ти прийшов до універу на урочисту
частину Посвяти. Ти з важкістю, але всетаки, знайшов місце свого факультету та
групи, Ти вже побачив своїх нових
одногрупників та з деякими потоваришував,
ви разом чекаєте початку, але всі лише й
говорять про загадковий «Б» корпус , а ти й
не уявляєш, що там буде і ти чекаєш з
нетерплячістю вже кінця урочистості!
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Цікаво

Ваші студентські куратори збирають вас разом і ви йдете туди...,
туди, де відбудеться ваша перша посвята в студенти, де ви забудете про
негаразди, вам буде все одно, що завтра йти на першу пару, ви просто будете
в шоці, як там круто!

Ти веселишся з друзями, знайомишся з іншими факультетами, ти з
першого разу запам'ятовуєш усі наші девізи та горлаєш «як різаний», щоб
лише тебе почули. Усіх пригощають смачненьким, ви танцюєте та просто
насолоджуєтеся життям студента!
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ДРУЖНЯ РОДИНА ФЕМУ

Students’ Life
Одразу після веселощів за корпусом
ріднесенької бібліотеки всіх запрошують до
нічного клубу, щоб «дострибати» як слід.
Тебе зустрічає неймовірний та енергійний
МС, який просто запалює твій вечір!
Смішні конкурси, танці до «не можу», нові
знайомства - і тобі весело, і гарно, і в тебе
жодної думки, що завтра тобі на першу
пару…
На наступний день ти прокидаєшся і думаєш, що все - тепер ти
справжній студент. Але стривай, ти ще не пройшов найголовніший етап
Посвяти першокурсника!!! Завершальний етап – це поїздка до табору, де ти
зрозумієш, що таке дійсно родина ФЕМу !

Цікаво як там
Команда студентського активу дуже ретельно готується до цієї події,
адже це неможливо пропустити! Тебе зустрічає привітна родина ФЕМу, ти
береш участь у різних командних конкурсах, ти дізнаєшся про «родинну» гру
«Ніндзя», тебе пригощають дійсно польовим обідом, ти встановлюєш
попередні рекорди активістів ФЕМу, ти танцюєш та веселишся просто до
самого ранку!

Ти прокидаєшся втомлений, тобі хочеться спати, але вловлюєш свою
усмішку, згадуючи про вчорашній день. І ти повертаєшся додому вже
остаточно...

СТУДЕНТОМ
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Students’ Life
День студента
День студента святкується в СумДУ цілий тиждень. За цей час ми
встигли багато чого:
- Провели гру «Bottle gаme». Цікава гра, що зібрала навколо себе багато
глядачів та порадувала учасників приємними подаруночками;
Ãðà «Bottle gàme»

- провели «Тролейбусник», - душевний захід для всіх, хто хотів гарного
веселого вечора. Покаталися містом, поспівали пісень та взагалі чудово
поспілкувалися.
- та звісно, як без «колядушок»? Те,
без чого не уявити День студента. Пісня, з
якою ми пройшлися унів ерситетом,
зачарувала всіх. Покращили настрій собі та
оточуючим.
Студентка Альона Сергієнко

Òðîëåéáóñíèê

Êîëÿäóøêè
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Students’ Life
Кубок ФЕМу з пейнтболу
Зима. Кращий час для пейнтболу. Чому? Сосновий ліс укритий
невеликим шаром снігу, дрова тріщать у великому багатті, навколо тиша і
лише наші маркери на полі бою порушували цю гармонію. Хтось чекав його
дуже довго, хтось побував уперше, але можемо гарантувати - усі захочуть
повернутися. Тут усі змогли насолодитися свіжим повітрям і зарядитися
енергією, весело провести вихідні в компанії улюбленого ФЕМчіка, навчитися
працювати в команді і відчувати підтримку один одного та звісно
покуштувати ласощі польової кухні.

Погода пішла нам назустріч, сонечко та ясне небо радувало нас цього
дня. Усі залишилися лише з позитивними емоціями. І нам хотілося б сказати
велике дякую усім гравцям, пейнтбольному клубу «Кобарс», кращому
кухарю - Гуменному Миколі Вікторовичу, а також нашим папараці, що
зробили чудові фото на згадку. Будемо раді пограти наступного разу:)))
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У

Замість передмови

школі ми всі розв’язували задачі з математики: «Із пункту А до пункту Б виїхав
автомобіль зі швидкістю ..., а з пункту Б, йому назустріч, виїхав інший автомобіль зі
швидкістю ...». Були і складніші: «Із пункту А до пункту Д ведуть три дороги ...».
Мабуть ніхто тоді і гадки не мав, що розв’язує типову задачу транспортної логістики.
У 2017 році Інститут ФЕМ започатковує нову освітню магістерську програму «Логістичний
менеджмент». У цій статті – коротко про логістичний менеджмент.

З історії логістики
Логістика має свою давню історію. Слово «логістика» за своїм походженням є грецьким
λόγος («логос») і вперше вживається у військових трактатах. Історики стверджують, що за
часів візантійського імператора Лева VI (866 - 912) логістика визначалась як мистецтво
постачання для потреб війська та управління його пересуванням.
Термін «логістика» застосовували в наукових працях видатні вчені, філософи, військові. Так
видатний німецький математик Г.-В. Лейбніц (1646 - 1716) застосовував цей термін в значенні
«математичної логіки».
Вважається, що одним із перших термін «логістика», в його наближеному до сучасного
розуміння, застосував у своїх працях Антуан-Анрі Жоміні (Генріх Веніамінович Жоміні) –
військовий теоретик, воєначальник, письменник та історик, швейцарець за походженням
(1779 - 1869), який з 1813 року служив у штабі Олександра I і був одним із засновників
військової академії в Санкт-Петербурзі (1828).
А.-А. Жоміні визначав логістику як практичне мистецтво управління військами, а саме:
планування і управління постачанням для потреб війська, визначення місць дислокації військ,
транспортного обслуговування війська.
Практика застосування принципів логістики у військовій сфері стала підгрунтям і для
широкого їх упровадження у промислове виробництво, будівництво, матеріально-технічне
забезпечення, транспорт.
Так, видатний французький інженер, економіст Жюль Дюпюї (1804 - 1866) у 1844 році
опублікував статтю «Про міру корисності цивільних споруд», в якій доводив неспроможність
поширених тоді способів визначення ефективності (корисності) господарських рішень.
У науковій роботі він також обгрунтував методи вибору між двома видами логістичних
витрат – на транспотрування та зберігання. Саме Жюль Дюпюї є основоположником теорії
оцінювання впливу логістичних рішень на ефективність виробництва. В індустріально
розвинених країнах початком широкого використання понятійно-термінологічного апарату
логістики в економіці вважається 1960 рік.
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Видатний німецький
математик Г.-В. Лейбніц

Так у 1961 році був опублікований один з перших підручників із
логістичного менеджменту – «Physical Distribution Management»
(Smykay E. W., Bowersox D. J., Mossman F. H.), в якому логістика
розглядалася з позицій системного підходу і діяльності компанії
в цілому, а також обговорювалася концепція загальних витрат.
У 1962 році Пітер Друкер (1909 - 2005), американський
вчений австрійского походження, економіст, публіцист, педагог,
один із найвпливовіших теоретиків менеджменту, у своїй статті
«The Economy's Dark Continent» охарактеризував логістику як
один з останніх реальних рубежів економії витрат і «непізнаний
материк економіки». Тим самим П. Друкер вказував на
необхідність системного застосування принципів логістики в
глобальній економіці як одного із визначальних факторів
економії витрат.

Логістичний менеджмент

Олександр I

Жюль Дюпюї

Пітер Друкер

Як у науковій літературі, так і в практичному вжитку термін
«логістика» застосовується для визначення:
- науки про оптимальне управління матеріальними,
інформаційними та фінансовими потоками в економічних
адаптивних системах зі зворотніми зв'язками;
- галузі або функції в корпорації, завданням якої є
забезпечення переміщення та зберігання продукції та
сировини для забезпечення виробництва та продажу (збуту).
Разом із тим таке визначення є достатньо загальним. У
провідних університетах України і світу готують фахівців, які
здатні виконувати більш вузькі функції, – функції, які базуються
на загальних принципах логістики, але мають істотні відмінності
залежно від виду діяльності. Такими напрямами підготовки є:
виробнича логістика, розподільча логістика, складська логістика, структуризація потокових процесів, транспортна
логістика, управління запасами в логістиці та ін.
Поряд із цим, останнім часом усе більшого поширення
набувають магістерські програми з «Логістичного менеджменту». Сутність, предмет і завдання підготовки фахівців із
логістичного менеджменту визначаются, власне, самим
поняттям «менеджмент», яке в загальній теорії управління
трактується у двох значеннях: як сукупність засобів і форм
управління виробництвом і збутом для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей і завдань фірми, а подруге, як інструмент управління взаємовідносинами всередині
персоналу фірми із зовнішніми партнерами з бізнесу та із
споживачами продукції (послуг).
У першому значенні логістичний менеджмент фірми являє
собою синергію основних управлінських функцій (організації,
планування, регулювання, координації, контролю, обліку та
аналізу), що реалізуються на елементарних та агрегованих
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логістичних принципах для досягнення цілей логістичної системи. У другому – логістичний
менеджмент – це управлінський персонал, який за своєю роллю в управлінській ієрархії фірми
та організаційних рівнях логістичної системи можна поділити на:

top management

– вищий управлінський персонал, наприклад
віце-президент компанії з логістики, директор з
логістики, інтегральний логістичний менеджер,
начальник відділу (служби) логістики, члени виконавчої дирекції фірми, які виконують
функції вищих логістичних менеджерів, тощо;

middle management
(supervisors)

– середній управлінський персонал – керівники
структурних підрозділів відділу (служби)
логістики компанії, логістичні менеджери
середньої ланки з великим досвідом роботи,

супервайзери (координатори) функціональних сфер логістики компанії або ключових
логістичних функцій, аналітики, провідні логістичні менеджери тощо;

lower management

– управлінський персонал нижньої ланки служби
логістики фірми: логістичні менеджери з
невеликим стажем роботи, інженери-логісти,
аналітики-статистики, допоміжний персонал і т. п.

У загальному розумінні призначення логістичного менеджменту полягає у підтримці
корпоративної стратегії фірми з оптимальними витратами ресурсів, а також забезпечення
системної стабільності фірми на ринку за рахунок мінімізації внутрішньофірмових
суперечностей між підрозділами закупівель, виробництва, маркетингу, фінансів і продажів та
оптимізації міжорганізаційних взаємовідносин із постачальниками, споживачами та
логістичними посередниками.
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«ІЗ ПУНКТУ А ДО ПУНКТУ Б» АБО
КОРОТКО ПРО ЛОГІСТИЧНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Наші завдання
Серед основних передумов розвитку логістичної теорії і трансформації ринку
логістичних послуг необхідно назвати:
глобалізацію діяльності мережевих компаній-споживачів логістичного сервісу;
концентрацію і спеціалізацію промислових, торгових підприємств на ключових
компетенціях і аутсорсинг непрофільних напрямів діяльності;
скорочення життєвого циклу товарів, нові підходи до маркетингу і дистрибуції,
зростаюче значення виробничо-комерційних інновацій;
підвищення ролі мережевих інформаційних технологій та інформаційнокомунікаційних систем передачі даних, прискорений розвиток електронного ринку і інтернеткомерції;
прагнення до скорочення логістичного ланцюга й оптимізації логістичних витрат;
відхід від виконання спеціалізованих логістичних операції і концентрація на наданні
клієнтам комплексних логістичних послуг і логістичних рішень.
Саме ці передумови і визначають вектор формування освітньої програми з «Логістичного
менеджменту» як практично-орієнтованого, технологічно насиченого «навчального
продукту», у формуванні якого будуть ураховані кращі практики вітчизняних та європейських
університетів, а до його реалізації будуть залучені як викладачі університету, так і фахівцівпрактики.
Професор Олександр Теліженко

При підготовці матеріалу були використані: Основы логистики: Учебник для вузов / Под ред.
В. Щербакова. – СПб.; Питер, 2009. – 432 с.
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АБІТУРІЄНТУ
ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ФЕМ ГОВОРЯТЬ
СТУДЕНТИ
Студентський ректор СумДУ, студентка
групи М-42АН, 3-й курс, спеціальність
«Менеджмент»

КОЛЕСНІЧЕНКО ДАР’Я ПРО
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
«Спеціальність «Менеджмент» для мене - це безмежний океан
можливостей! Лише тут студент може набути необхідних
навичок та умінь, що так необхідні кожній людині в сучасному
світі. Спеціальність «Менеджмент» - це професіональний
викладацький склад, міжнародна мобільність, можливість
навчатися англійською мовою та 100 % працевлаштування. А
якщо коротко, менеджмент - це Lucky Ticket в майбутнє!»

Студентський директор Інституту ФЕМ, студентка
групи Е-32АН, 4-й курс, спеціальність «Економіка
підприємства»

СЕРГІЄНКО АЛЬОНА ПРО
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
«Взагалі, вступаючи ще тоді на факультет економіки та
менеджменту, я розуміла, що роблю правильний вибір. Я хотіла
дізнатися про механізм роботи підприємства. Одержати знання
про нюанси, невідомі пересічному громадянину, адже маю
на меті почати власну справу. Навчаючись на цій спеціальності, студент відкриває перед
собою великі можливості, починаючи від спілкування з успішними підприємцями віч-навіч до роботи в топовій компанії країни та світу. Це можливість одержати колосальний
багаж знань, при цьому не втрачаючи можливості розвивати себе як особистість»
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Студентка групи Me-61aH/2i, 1-й курс,
спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

КРАСНЕНКО РУСЛАНА ПРО
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
«Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» для мене –
це правильний шлях для здійснення моєї мрії. Оволодіння цією
спеціальністю дає хороший старт для працевлаштування та
професійного росту, а також відкриває безліч можливостей для
відвідування різних країн. Вагомим плюсом є навчання
англійською мовою. Так, я не можу сказати, що у мене не виникає деяких проблем з цим,
але головне не боятися перепитувати викладача, якщо щось незрозуміло. Викладачі, у
свою чергу, дуже лояльні до студента і завжди готові допомогти. Пам`ятайте – «It`s easy if
you try”. Вступаючи на цю спеціальність, ви повинні розуміти, що вчитися доведеться з
перших днів і досить наполегливо. Але хто працює хардово, той і відпочиває драйвово (а
про останнє 100 % подбає студдиректорат ФЕМу)».
The student group of Me-61aH/2i, 1st year,
Specialty: International Economic
Relations

HASIBULLAH AREIYAEE ABOUT THE
SPECIALTY «INTERNATIONAL
ECONOMIC RELATIONS»
«Studying at SSU was one of the best choices of my life.
International economic relations play an important role in
the growth of economies across the world. For economic
relations between nations to be successful, a number of
conditions need to be fulfilled. Unrestricted movement of goods and services, flow capital,
workforce and reduction of regulatory obstacles need to be improved for successful economic
relations. And I found Sumy State University one of the best international universities.»

Студент групи МК - 51, 2-й курс,
спеціальність «Маркетинг»

РИМАРЬ ЮРІЙ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«МАРКЕТИНГ»
«Я навчаюся на спеціальності «Маркетинг». Мене завжди
приваблювала реклама і збут продукції та взагалі
економіка як наука. Тому я ані секунди не вагався із
вибором факультету та спеціальності. Моє навчання - це
цікаві, змістовні, інтерактивні заняття, зустрічі із
маркетологами - практиками, дослідницька робота,
дружній колектив групи та університету, компетентні та
чуйні викладачі».
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АБІТУРІЄНТУ
Студентка групи Е-51, 2-й курс,
спеціальність «Економіка»

ШАФОРОСТ ЮЛІЯ ПРО
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА»
«Я навчаюся на спеціальності «Економіка». Мені дуже
подобається цей напрям, адже в майбутньому хочу
відкрити власну справу, тому основи економіки для
мене дуже важливі. Сподіваюся, буду мати широкі
знання у веденні бізнесу. З 1-го курсу одержую багато важливої інформації зі сфери
бізнесу. Спілкуюся з підприємцями міста, які приходять для нас на лекції. Бо книжки є
книжки, а як все працює в реальному житті - це вже трошки інше».
Студентка групи Ф-61, 1-й курс, спеціальність
«Фінанси, банквська справа та страхування»

ГРИБІНІЧЕНКО РУСЛАНА ПРО
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
«Дитячий садок, школа – це етапи формування особистості,
коли, наче з пазлів, складається картинка кожного «я». Після
закінчення школи постало питання: де буде моє місце в оточуючому світі, чого зможу
досягти і ким стати? Оскільки економікою я із захопленням займалася вже 4 роки до цього,
то зрозуміло стало, що вибір потрібно буде робити серед економічних спеціальностей. У
тривалій боротьбі перемогли «Фінанси та облік». Бо саме фінансово грамотна людина
сама визначає «як» і «де» житиме, «що» зможе собі дозволити і на що сподіватися, «яке»
місце зможе обрати в житті, тобто сама будує своє майбутнє. Освічений та успішний
фінансист – це і помічник, і порадник, і рятувальник у бурхливому морі життя. Тому
пропоную всім охочим приєднатися до подорожі у світ фінансів та нових можливостей».
Студент групи ПУ.М-61, 5-й курс, спеціальність
«Публічне управління та адміністрування»

КОЛОТИЛО ОЛЕКСІЙ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРАВАННЯ»
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«Для мене спеціальність «Публічне управління та адміністрування» - це можливість покращити власні управлінські
навички та реалізувати кар’єрні плани. Ця спеціальність
відкриває переді мною дорогу, яка веде до успіху та служить
формуванню сучасної управлінської еліти України. Адже після
закінчення цієї спеціальності випускники можуть працювати на
посадах керівників, провідних і головних фахівців у міністерствах
та інших органах виконавчої влади».

АБІТУРІЄНТУ
ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ НА
БАКАЛАВРАТ ІНСТИТУТУ ФЕМ В
Спеціалізація
Перелік конкурсних предметів
(освітня
Третій
Другий
Перший
програма)
предмет
предмет
предмет

Економіка

Економіка і
бізнес

Міжнародні
економічні
відносини

Зовнішньоекономічні
відносини

Маркетинг

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент

Підприємництво, Підприємництво,
торгівля та
торгівля та
біржова
біржова діяльність
діяльність
Публічне
Публічне
управління та управління та
адміністрування адміністрування

Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси та
облік

Історія
України
Математика
або
Іноземні
мови*

Українська мова та література

Назва
спеціальності

РОЦІ

Історія
України
Історія
України
Математика

Англійська
мова
Іноземні мови*
або Математика
Історія України або
Іноземні мови*

Історія
України

Географія або
Математика

Історія
України

Географія або Математика

Математика Історія України або Географія

*Іноземні мови – англійська, німецька, французька, іспанська.
Вагові коефіцієнти сертифікатів ЗНО для усіх спеціальностей – 0,3.
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