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у цьому році наш Інститут усі 
свої заходи присвячує пам'яті 
нашого Вчителя -  Олега 

Федоровича Балацького, чиїм ім'ям  
названий Інститут і якому в травні цього 
року виповнилося б 80 років. Для нас це 
нагода ще раз нагадати самим собі про 
роль та місію Вчителя в житті кожної 
людини, про те, як ми вибудовуємо 
відносини в наших колективах, з нашими 
колегами та учнями - студентами й 
аспірантами, озирнутися по сторонах та 
відшукати приклади, на які хочеться 
рівнятися. Я дуже часто з повагою і 
життєвою вдячністю  згадую слова одного 
з моїх Вчителів, який колись говорив, що 
ми повинні "прилаштовувати нашим 
учням крила",  сміливо відправляти їх у 
"вільний політ". І дійсно, спостерігаючи за 
різними моделями взаємовідносин 
"Вчитель - Учень", я бачу, що найголов-
ніше - це вірити в молодь, ставити сміливі 
та амбітні завдання так би мовити 
"навиріст", підтримувати та надихати їх, 
часто говорити з ними відверто, не 
боятися делегувати їм частину своїх 
повноважень та обов'язків. ... І резуль-
тати перевершать наші сподівання. 

Я бажаю всім нам знайти амбітних 
та сміливих учнів, а також пам'ятати та 
підтримувати наших справжніх Вчителів!  

Директор Інституту ФЕМ
доктор економічних наук  ,  

професор
Васильєва Тетяна 

Анатоліївна

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького
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К автобиографии
проф. О.Ф. Балацкого

 

 
 Пародию на этот рассказ подарили О. Ф. Балацкому его 

ученики к 60-летнему юбилею. Главным героем в рассказе-
пародии выступает сам юбиляр. Эта пародия – уникальный 
документ, отразивший не только чувство юмора известного 
учёного (он с удовольствием, а часто и с хохотом слушал 
собственные приключения в подобном изложении, нередко 
сопровождая повествование рассказчиков одобрительным 
словом «чертяки!»). Это шутливое жизнеописание одно-
временно можно рассматривать и в качестве вполне 
серьезного свидетельства многих исторических событий 
того времени.

  Когда-то данная юмористическая эпопея восприни-
малась в кругу Балацкого без дополнительных комментариев. 
Время, увы, неумолимо стирает в памяти события прошлого. 
Сегодня даже очевидцы многих описываемых приключений 
могут не вспомнить детали и факты, вокруг которых 
выстраивается в рассказе игра слов.

 Чтобы читателю стала понятней смысловая нить 
повествования, снабдим его в качестве своеобразного «либрет-
то» документальной хроникой некоторых событий, о кото-
рых идёт речь в «Автобиографии». Она и сыграет роль «кода 
доступа» для расшифровки содержания текста.

Олег Федорович Балацький
(11.05.37 - 29.06.12)

Код доступа

О. Ф. Балацкий закончил ХИИТ (Харьковский институт инженеров транспорта); на 
производственной практике работал помощником машиниста.

Во время учёбы в аспирантуре подрабатывал написанием статей, подавая их в те журналы, 
где за статьи платили гонорар.

В институте занимался народными танцами и акробатикой.
После института работал зам. нач. цеха на Белгородском котлостроительном заводе.
С будущей женой (которая на тот момент была студенткой института и ещё нигде не 

работала) познакомился в общественном транспорте г. Белгорода.
В аспирантуре учился в ХПИ. Руководителем был профессор Левитский Пётр 

Аполлонович. Закончил аспирантуру О. Ф. Балацкий в 1967 г., защитив диссертацию.
В аспирантуре занимался волейболом.
Кандидатская диссертация была посвящена циклам при изготовлении котлов.
После окончания аспирантуры был направлен преподавателем в Сумский филиал ХПИ, 

который в то время располагался в районе железнодорожного вокзала (сейчас там – часть 
гостиницы «Юбилейная»).

Одновременно взялся за выполнение научно-исследовательской темы по экономической 
оценке ущерба от атмосферных выбросов (пыли) металлургических предприятий.

А
втобиография» - так называется одна из 
миниатюр М. Жванецкого, где незадачливый 
герой («труженик-передвижник») знакомит 

слушателей/читателей со своими приключениями.

«

Обличчя з обкладинки
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  Первое время в Сумском филиале ХПИ  
(СФ ХПИ) преподаватели-экономисты (доцент 
О. Ф. Балацкий и старший преподаватель 
А. И. Кот) входили секцией в кафедру Технологии 
машиностроения, которую возглавлял 
Н. М. Ластович (он же исполнял обязанности 
единственного в то время декана дневного 
отделения). Другую (непосредственно техноло-
гическую) секцию на кафедре возглавлял 
О.А.Топоров. На этой комплексной кафедре 
пришлось работать О. Ф. Балацкому с его темой 
по загрязнению атмосферного воздуха.

   Балацкий создал и начал тренировать в СФХПИ 
волейбольную команду, которая стала чемпионом 
города и области.

 В это время Балацкий получает заказы на 
выполнение научных проектов от столичных 
комитетов и ведомств. Его группа получает 
официальный статус «Лаборатории чистого 
воздуха».

  В Сумах Балацкий начинает проводить деловые 
игры с партхозактивом.

       У Балацкого рождается дочь Ирина.
Н а ч а л и  з а щ и щ а т ь с я  у ч е н и к и 

О.Ф.Балацкого. По странной случай-
ности «замывали» успех в ресторанах с 
названиями городов или геогра-
фических мест. У самого Балацкого 
близилась к завершению докторская 
диссертация, которую ему предстояло 
отмечать в киевском ресторане, 
названном по имени города – «Лейпциг» 
(что на тот момент для О. Ф. Балацкого  
было ещё не ведомо).

  Предложенный Балацким термин 
«ущерб» вошёл в научное употребление. 
О. Ф. Балацкий издал несколько моно-
графий, пользовавшихся повышенным 
спросом. Одна (в соавторстве с Цыган-
ковым и Сениным) вышла в Москве.

  В 1980 г. в Киеве была защищена 
докторская диссертация, которую таки 
отметили в «Лейпциге».

      О. Ф. Балацкий приобретает 
машину. До этого он ездил на мотоцикле 

Семья Балацких

За праздничным столом

Спорт и командная робота

Научная робота

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького



О.Ф. Балацький на мотоцикле 
с коляской

  Олег Федорович переезжает в новую квартиру и 
получает звание профессора.
  Избирается депутатом Заречного совета. Потом 
последовали депутатства в городском и облсоветах.
  В связи с тем, что география исследований 
расширилась, любимой поговоркой О. Ф. Балацкого 
стала: «Экономиста ноги кормят». Она же обыгры-
вается во всём последующем повестовании.
В Северодонецке получает заказ на тему по оценке 
ущерба от загрязнения воды. До этого изучались лишь 
последствия, связанные с загрязнением воздуха.

По инициативе Олега Федоровича трое его 
учеников (Мельник, Козин, Боронос) представили 
цикл публикаций сначала на премию Академика 
Проскуры (опроскурились) (ХПИ), а затем – на 
Премию Ленинского комсомола. Обе попытки 
оказались успешными.

с коляской. Начал серьезно заниматься 
большим теннисом.

Оставшиеся от премии средства 
«домывали» мальчишником (тогда в 
лаборатории работали почти исклю-
чительно представители мужского пола) 
в лесу под Токарями за Химпромом. 
После застолья состоялся футбольный 
матч между разделившейся надвое 
компанией на раздевание.   Проигравшая 
команда, раздевшись догола, в чём мать 
родила «продефелировала» парадом с 
песней: «А по манежу конница идёт!..» 
мимо  изумленной ,  оказавшейся 
случайно на месте происшествия какой-
то компании. Парад принимал лично 
О.Ф.Балацкий – как назло, на тот момент 
абсолютно трезвый,  так как ему 
пришлось быть за рулём.
   В начале 80-х учёные СФХПИ во главе с 
О.Ф. Балацким совместно с ПО «Химп-
ром» представили на ВДНХ СССР (выста-
вка достижений народного хозяйства) в 
павильоне «Охраны природы» экспози-
цию, посвящённую экологической 
модернизации объединения, за что 
получили Золотую медаль выставки. 
Впоследствии была представлена ещё 
одна экспозиция, что также оказалось 
успешным (серебряная медаль).   

 В конце 80-х гг. по просьбе болгарской научной 
общественности Олег Федорович дал согласие на 
включение его имени как экономиста-эколога в 
Болгарскую энциклопедию.

 В 1989 г. в Московском институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова (теперь - РЭУ) защитил 
докторскую диссертацию один из его учеников 
Л.Г.Мельник. Благодаря тому, что доц. Э. Г. Козин на 
тот момент был народным депутатом СССР, 
послезащитный фуршет удалось организовать в 
гостинице «Москва». Номер оказался «с видом на 
Красную площадь». Один из приглашённых гостей-
учёных под впечатлением увиденного и принятого за 
вечер «чая» с высоты 9-го этажа, выйдя на балкон, 
вдруг начал орать на всю Красную площадь, отдавая 
распоряжения к якобы готовящемуся параду: 
«Побатальонно-о-о!.. Дистанция одного линей-
ного!..» Его, к счастью, удалось вовремя втянуть в 
номер до фиксации события милицией.

О.Ф. Балацкий с коллегами

6 ЛІТО’ 2017
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 Неожиданно сменив тезис: «у каждого 
настоящего учёного не должно быть дачи» на 
диаметрально противоположный, О. Ф. Балацкий 
строит дачу на берегу Псла возле посёлка Низы. 
Приобретается лодка с вёслами (тогда были в моде 
скульптуры а’ля «девушка с веслом»).

  В конце 80-х гг. по инициативе О. Ф. Балацкого 
в г. Сумах проводится двухлетний эксперимент о 
внедрении системы экологических платежей. 
Результаты эксперимента были признаны ЦК 
КПСС успешными, и система платного природо-
пользования была распространена на другие 
регионы Союза. В 1991 г. на законодательном 
уровне платное природопользование было 
закреплено Законом Украины.

   В конце 1980-х Олег Федорович принимает 
участие в совместных встречах американских и 
советских экономистов-экологов. В 1990 г. такая 
встреча состоялась в Вашингтоне. Там советским 
участникам встречи действительно преподнесли 
памятный знак с сертификатом, подписанным 
лично Президентом Р. Рейганом.

   В 1991 году у Олега Федоровича родился 
первый внук.

   В том же году, благодаря усилиям О.Ф. 
Балацкого, в СумГУ были впервые открыты две 
экономические специальности: «экономист» и 
«менеджер».

 В 1991 г. в СумГУ под председательством 
О . Ф . Б а л а ц к о г о  б ы л  в п е р в ы е  о т к р ы т 
специализированный Совет по защите диссер-
таций. Первым защитившимся был В. Н. Боронос.

Благодаря активной деятельности О.Ф.Балац-
кого в СумГУ за счёт средств госбюджета была 
открыта проблемная лаборатория по оценке 
экономических последствий от изменения русла 
рек (переброски их стока в другом направлении). 
Руководителем лаборатории был назначен 
с о т р уд н и к  к а ф е д р ы  э к о н о м и к и ,  ч л е н 
профсоюзного комитета института А. В. Чупис.

  «Остров невезения в океане есть!..» - любимая 
(и, кажется, единственная, которую он знает) 
песня зам. О. Ф. Балацкого по научной работе на 
кафедре П. В. Тархова. Он исследовал проблемы 
воздействия загрязнения на здоровье людей и был 
контактным лицом, поддерживавшим связь с 
московским Институтом гигиены и санитарии 
АМН СССР им. Сысина.

 В 1985-1986 гг. доц. кафедры Л. Г. Мельник 
проходил в Нагойском университете (Япония) 
годичную научную стажировку. 

Через пять лет он выступил гидом при 
поездке по Японии (на конференцию в 
Осаке с заездом в Нагою) делегации из 
СУмГУ (Балацкий, Мельник, Боронос). 
Я п о н с к и е  к о л л е г и  о р г а н и з о в а л и 
экскурсию в действующий музей-
ресторан искусства гейш. Балацкого как 
самого авторитетного встречала (а во 
время застолья сидела рядом) самая 
авторитетная гейша (с большим стажем 
работы).

С женой совершили туристическую 
поездку на Кубу, где на Олега Федоровича 
произвело большое впечатление, что 
даже лифтёрши гостиниц не могут не 
танцевать в своих лифтах.

Несколько раз посещал курорты 
(Карловы Вары и Марианские Лазни) в 
Чехословакии. Во время одной из поездок 
встретил московских коллег А. А. Гусева и 
Л. В. Дунаевского.

«Деньги надо отрабатывать» - ещё один 
любимый афоризм О. Ф. Балацкого.

     Одна из идей Балацкого, которая 
частично реализована на Сумском ПО 
«Химпром», была связана с обеспечением 
рециркуляции ресурсов. В частности, на 
Химпроме использованная вода после 
естественной очистки в резервуарах-
отстойниках подаётся обратно в произ-
водство. На предприятии вообще нет 
сброса загрязнённой воды в естествен-
ные водоёмы. Есть лишь периодический 
забор свежей воды для компенсации 
испарившейся в производственном цикле 
воды.

О. Ф. Балацький на даче 
с дочерью Ириной и внуками
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В 1987 г. Олег Федорович отмечал 
свой 50-летний юбилей, на котором 
кафедрой был зачитан подготов-
ленный по этому поводу стих. 

В 1993 г. возглавляемая О.Ф. 
Балацким кафедра экономики разде-
лилась на три: экономики, управления, 
финансов. За собой Олег Федорович 
оставил руководство кафедрой управ-
ления

С 1985 г. традицией стало прове-
дение школой О. Ф. Балацкого научных 
конференций, что сохраняется и 
поныне.

С наступлением в  90-е  годы 
относительной свободы передвижения 
Олег Федорович много ездит по миру. 
В частности, он посетил Германию, 
Израиль, Австрию, Финляндию, Египет, 
Ирландию, Индию, Вьетнам.

 В 1990-е же у О. Ф. Балацкого 
рождается второй и третий внуки 
(1993, 1995), а сын защищает кандидат-
скую диссертацию.

   С  п р и х о д о м  в  с т р а н у  р ы н к а 
О.Ф.Балацкий неожиданно находит 
новое увлечение. Он играет на бирже, 

Семья Балацких в Египте

С выпускниками

Автобиография

Я, Балацкий Олег Федорович, родился не в конце месяца 1937 года в сорочке. В возрасте 
семи лет благодаря незаурядным организаторским способностям был принят в школу, из 
которой вышел в люди. В людях побыл недолго. Вышел на большую дорогу и вскоре понял, что 
лучше ездить, чем ходить. Это довело меня до ручки... машиниста в одном из заведений 
города Харькова для поездок туда и обратно по железным дорогам, нашим бескрайним 
трудовым.

Время было суровое! Очень хотелось кушать. На жизнь приходилось зарабатывать 
статьями, хореографией и акробатическими этюдами. К счастью, в это время хорошо варил 
котел, хоть иногда и зацикливался.

На большой дороге был встречен особой определенного пола без определенных 
занятий, которой был задержан и доставлен в местные городские органы власти, где и был 
зарегистрирован.

покупая и продавая акции предприятий. Благодаря 
научному подходу, делает это, по его словам, 
довольно успешно.

Большой радостью для О.Ф. был выпуск в 1996 г. 
первых экономистов в СумГУ. 
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Через некоторое время связался с наукой и 
был поставлен на учет органами ВАКа СССР. 
Узнав об этом, власти Белгорода, где я на тот 
момент проживал, предложили мне покинуть 
город. Все, что помню с тех пор до 1969 года, 
напоминает по своей архитектуре город 
Харьков, где без особой прописки нельзя 
было рассчитывать на архитектурные 
излишества.  Трехгодичный срок при 
попустительстве гр. Левитского Петра 
Аполлоновича зациклился на несколько 
месяцев раньше.

И я, благодаря примерному поведению и 
незаурядным организаторским способ-
ностям, был выпущен на свободу в объятия 
жены и появившегося к тому времени сына. 
Проведенные годы не прошли бесследно, у 
меня открылась и быстро прогрессировала 
тяга к волейболу.

В это время некоторые ответственные 
товарищи пустили пыль в глаза, после чего я 
вдруг обнаружил себя в городе Сумах в 
компании несовершеннолетних студентов, с 
которыми я познакомился в районе вокзала, и 
которую впоследствии, на всякий случай, 
переименовал в «школу», а себе взял 
партийный псевдоним "шеф".

Атмосфера становилась все более 
невыносимой. Пришлось возглавить... 
Знакомые все чаще стали называть "доцент". 
Негде было жизнедействовать. Пришлось 
снять уголок у гражданина Ластовича, где и 
без нашей компании было, хоть Топорова 
вешай, а тут еще и мы со своей атмосферой...

Напоминала о себе пагубная привычка к 
волейболу. Из-за неё в течение трех лет были 
разграблены местные спортивные организа-
ции, из которых моими людьми и благодаря 
моим незаурядным организаторским способ-
ностям, были взяты кубки и другие ценные 
вещи.

Я чувствовал, что все больше матерею в 
науке. Рядом со мной матерились и мои 
коллеги. Появились первые открытия, 
открылся новый корпус и новые жилые 
площади, двери госкомитетов и ведомств, 
кассы для получения денежных гонораров и 
отдельные магазины с 11.00 до 19.00, новые 
горизонты и плавательные бассейны, новые 
кафедры, заманчивые перспективы и свежие 

идеи:
- во первых, деловые игры;
- во вторых, экономика чистого воздуха;
- в третьих, дебет с кредитом не сходится, а 

человек с человеком всегда сойдется.
Последняя гипотеза была подтверждена 

появлением в семье дочери, урожденной 
Балацкой Людмилой Николаевной. Приходи-
лось мыслить так, чтоб на это могла существо-
вать семья.

К этому времени отдельным достаточно 
заматеревшим коллегам дали срок, по 
истечении которого я получил возможность 
проехаться «галопом по Европам». Халдеев 
пригласил в "Варшаву", Маяровский – в 
"Кавказский аул", Мельник – в "Прагу", Козин 
устроил круиз по "Европе". Невыносимо 
потянуло в "Лейпциг".

Дышать  становилось  все  труднее . 
Приходилось терпеть убытки от «воздер-
жания и комбинаций» ..., которые под 
давлением широких  слоев  широкой 
общественности пришлось назвать ущербом. 
Моральный ущерб всё больше переходил в 
экономический. Все требовали чистого 
воздуха, надоело жить под газом. Выпустил. 
Понравилось. Еще раз выпустил – стало 
дефицитом... И замелькало... Обложки 
обложили. Связи ширились. Вышел на 
столичную. Пришлось взять в долю Циганкова 
и Сенина. Но тянуло к большему.

В связи с тем, что к этому времени 
география проводимых лабораторией 
исследований непомерно растопырилась, 
пришлось обосновать новый теоретический 
постулат: «Экономиста ноги кормят».

В Северодонецке пошел на мокрое дело. А 
тяга к волейболу прогрессировала, пока не 
перешла в тяжелую форму большого тенниса. 
Ради него, а также по политическим 
соображениям забыл своего лучшего друга 
"китайца" пинг-понга. Захотелось в "Лейпциг" 
и понесло!.. Не остановило даже ГАИ, которое 
на меня в последнее время уже косилось.

Пришлось сменить хазу, ксиву и тачку, а 
жену упрофессирить, но меня все равно 
опознали в Заречном районном... и выдали 
билет для бесплатного проезда. Срок 
закончился через 2,5 года. Но на свободе был 
недолго и снова последовало 2 срока уже в 
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раздевшись, в чем мать родила, стали изображать из 
себя конницу, идущую по манежу, на что я, естественно, 
не мог не откликнуться и принимал парад, не принявши, 
так как уже тогда продумывал план организации 
общества "Трезвость", а также и потому, что находился 
"за рулем", хотя и в непосредственной от него 
удаленности.

Продолжая напевать песню «А по манежу конница 
идёт...», подъехал к манежу, который оказался 
павильоном ВДНХ. Под малиновый звон бронзы и 
серебра принялся тиражировать и распространять 
среди населения на лоне павильона     "Охрана природы" 
буклеты под девизом: "Передовика ноги кормят". На 
предложение перейти от распространения буклетов к 
распространению передового опыта отвечал четко, 
ясно и конструктивно: «Знания усиливают печаль». Это 
закончилось тем, что меня выставили из павильона с 
чем-то зажатым в руке, что впоследствии оказалось 
золотой медалью.

Пришла пора зафиксировать свои энцикло-
педические знания в энциклопедии. Так как слово 
"ущерб" уже попало в Советскую энциклопедию, 
пришлось временно разместить слово "Балацкий" в 
Болгарской энциклопедии. Учитывая, что понятие 
"Балацкий" неразделимо связано с понятием "Ущерб", 
можно утверждать, что теперь обе энциклопедии с 
моими именами символизируют неразрывную дружбу и 
тягу болгарского народа к советскому и наоборот.

В 1989 году был приглашён для приёма парада в 
«Москву». Несмотря на строгий контроль, благодаря 
народному депутатству одного из учеников, вход в эту 
гостиницу был обеспечен безукоризненно, и я смог 
принять парад, глядя задумчиво на Красную площадь под 
крики: «Побатальонно-о-о! Дистанция одного 
линейного!..» от которых вздрагивали часовые у 
Мавзолея.

Ввиду огромной нагрузки дал себе команду: «взять 
себя в руки!». Но мой внутренний голос, видимо, 
команду понял неправильно, и в руках оказалась дача на 
берегу Псла, лодка и весло (хотя и без девушки).

Оказавшись в одном из театров, пришёл к заклю-
чению о необходимости ревизии одного из постулата 
Станиславского. А именно, необходимости замены 
ключевой формулы: «Если в первом акте на стене висит 
ружье, то в последнем оно должно выстрелить» – на 
формулу: «Если в первом акте – хоть топор вешай, то в 
последнем за это надо платить!» Этот тезис немедленно 
в качестве эксперимента был подхвачен в родном 
городе Сумах, что потом лавинообразно и стремительно 
покатилось по необъятным и бескрайним просторам 
нашей трудовой страны вплоть до их законодательного 
признания.

более высокой инстанции под 
кличкой "шеф-депутат".

Соблазнил трех шустрых мало-
летних, не задумываясь о том, к 
каким последствиям это может 
привести. А они опроскурились, и 
потом их трудно было остановить. 
Дело дошло до ЦК, где они выдали 
себя за моих учеников, а меня, 
таким образом, за их учителя, и 
раструбили об этом по централь-
ному телевидению, а также в 
центральных, республиканских и 
областных газетах. Дело дошло до 
того, что меня отинтервьюировала 
приезжая журналистка под над-
уманным предлогом «лауреатов». 
Не знаю, чем бы это кончилось, 
если бы им не воздали по заслугам.

Потом они заманили меня в лес 
под предлогом "шашлыков" и 
любви, но оказалось, что это 
любовь к  футболу, после чего  они

О. Ф. Балацкий
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В 1991 г. после размыш-
лений принял решение, 
которое выразилось в 
одном слове «Курасиво!». 
Я долго не мог понять, 
п о ч е м у  я  г о в о р ю  с 
японским акцентом, пока 
не обнаружил себя в  
Нагойском ресторане с 
рюмкой саке в руке и 
гейшей возле своей ноги, 
которая сказала:  «Ком-
пай!». Пока меня корми-
ли, я, задумавшись над 
позой, в которой кормят в 
японских ресторанах 
клиентов, и местом, на 
котором те в них сидят, 
в п е р в ы е  т р а н с ф о р -
мировал  с вой  ранее 
высказанный тезис: «Если 
молодого экономиста 
кормит Европа, то зрело-
го - голова».

Спазмы экологического кризиса на Западе вызвали ответ-
ную реакцию в виде таких же симпозиумов Советско-
Американского происхождения на Востоке, на которых 
выступил под нажимом трудовой общественности хлебного 
города Ташкента и знойного Дагомыса. На предложение 
американцев проконсультировать их по вопросам переброски 
р. Миссисипи на Кубу для сбора трех урожаев в год (сала, мяса, 
молока от крупнейшей в мире коровы) пояснил, что с 
кубинскими коровами нужно ознакомиться на месте.

 Мои неоднократные выступления на советско-амери-
канских симпозиумах (Ташкент и Дагомыс) привели к потреб-
ности выслушать их также в Вашингтоне, куда я попал в 1990 
году. По просьбе группы сенаторов прочитал лекцию: 
«Рейганомику ноги кормят». Растрогавшись, публика пожелала 
долгих лет жизни, после чего с намёком подарила памятную 
медаль «200 лет США» с удостоверением, подписанным лично 
Президентом Р. Рейганом.

  Вернувшись, я узнал, что на Родине мне было присвоено 
почётное звание «Дедушка».

 Неразборчивые связи привели к последствиям, которые 
никто кроме меня, разобрать не мог, и я оказался в неодноз-
начном положении. Проверка анализов в Минвузе дала тем не 
менее однозначное заключение: вторая половина беремен-
ности. В результате в 1991 году на свет появилась очарова-
тельная двойня, которая была зарегистрирована под именами 
«экономист» и «менеджер».

 Пока по личной инициативе я вникал в тонкости Уотергейт-
ского дела, А. В. Чупис, матёрый профсоюзный работник и 
известный домушник на Ворскле, воспользовавшись моей 
известностью не только в Болгарии, Венгрии, Чехословакии, но 
и в Советском Союзе, где меня знают по переводам на почте, а 
также беспечностью сотрудников органов НИЧ, пошел на 
мокрое дело – открыл новую лабораторию. Денег в лаборато-
рии не оказалось, но оказалось штатное расписание и 
проблема, полная воды.

 К тому времени над Кубой прояснилось, на что я, в отличие 
от Гидрометцентра, указывал еще в период Карибского 
кризиса. Хотя я уже остыл к любимой диссертации любимого 
ученика В. Н. Бороноса, и времени стало больше, лететь 
мешало неоднократное яростное напоминание другого 
любимого ученика - завлаба П. В. Тархова  о том, что "остров 
невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно 
весь". Эту песню я услышал в его исполнении в 1985 году. Он 
выкрикивал, возгораясь в перерывах между написанием не 
менее любимой мной и товарищем Сысиным диссертацией.

   Для отработки островной версии посылал всех подряд. Но 
правильно меня понял только не менее любимый ученик 
Л.Г.Мельник, который оказался в Японии в виде Робинзона. Я 
приказал ему вернуться в пятницу, и он вернулся ровно в 
пятницу, но годом позже, и на мой вопрос: «Как там политес?» 
он ответил: «О'хаё»". Я понял, что лететь в Японию можно и 
«о'хаёво» не будет.

О.Ф. Балацкий
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По возвращении домой из 
Японии меня ждала ошеломляющая 
новость: повторная беременность, 
которая разрешилась в 1991 году 
рождением долгожданного Совета, 
который тут же оплодотворил 
любимого ученика Бороноса.

Развивая островную тематику, 
я всё чаще в мыслях возвращался к 
Кубе. Состояние кубинской эконо-
мики к этому времени вызывало 
тревогу, и потребовалась моя 
консультация по поводу темпов 
экономического роста, которую я, 
прибыв в ресторанчик на пляже 
Варадеро, дал в форме танца, а 
также лекции: «Революцию ноги 
кормят». От совместной публикации 
в  п у б л и ч н о м  о р г а н е  п е ч а т и 
работниц лифта воздержался под 
предлогом отсутствия в лифте 
кондиционеров Бакинского завода, 
однако предложил прочитать лекцию 
на тему: «Лифтерш ноги кормят». На 
последовавший после лекции 
вопрос: «Как же нам теперь быть?», 
ответил четко, ясно и конструк-
тивно: "Крутитесь!".

По возвращении домой в г. 
Сумы я обнаружил отсутствие 
горячей воды. Попытка поиска 
компенсационных решений привела 
меня в Марианские Лазни, которые 
почему-то оказались в Чехосло-
вакии. По приезде туда на углу увидел 
двух русских: Гофмана и Гусева, 
озабоченных, как всегда, поиском 
третьего. Оглянувшись, в городе 
узнал Прагу, в Гофмане – Гусева, в 
Гусеве – Дунаевского, а в себе – 
профессора Балацкого, от которого 
даже я, О. Ф. Балацкий не могу 
скрыться в Праге. 

Появившимся невесть откуда чехословатским 
товарищам предложил прочитать лекцию на тему: 
"Эколога ноги кормят", и на вопрос руководителя 
нового экологического центра: «Что же нам теперь 
делать», ответил четко, ясно и конструктивно: 
"Деньги надо отрабатывать".

Возникла проблема разумной рециркуляции, в 
частности, монографических текстов, количество 
оборотов, которых приближается к двухзначному 
числу. Обернувшись, я обнаружил, что проблема 
рециркуляции была поставлена мною давно при 
теоретическом рассмотрении вопросов кормления 
волка собственными ногами. Пока же проблему 
утоления собственного волчьего аппетита 
пришлось реализовать путем создания подсобного 
хозяйства, которое удалось выдать за вспомога-
тельное и достичь максимального результата при 
минимуме затрат: «и волки сыты, и ноги у них целы».

Регулярные публикации в научных изданиях о 
прозе жизни вылились в краткое поэтическое 
обобщение от 11 мая 1987 г.:

Как и 20 лет назад,
Моложав и суховат,
Но уже не кандидат.
Точно знает наперед:
Где, когда, какой завод
Что, почем произведет,
Невзирая на погоду.
И какой ущерб при том
Образуется на нём.
Охраняет он природу
Для народа!
Из любого лаборанта
При наличии таланта
Получает аспиранта!
А потом он к нужной дате
Производит кандидата.

Стремительно надвигавшийся рынок требовал 
новых форм, поэтому третью беременность я 
решил в качестве эксперимента реализовать 
пачкованием. Дерзкий эксперимент был завершён 
летом 1993 выделением двух здоровеньких, хотя и 
очень худеньких, кафедр.



Ещё в 1985 году, идя навстречу многочис-
ленным пожеланиям, разрешил доступ к своим 
идеям, учредив движение ходоков в форме 
традиционной конференции.

С наступлением рынка понимая, что эконо-
миста кормят ноги, я стал обслуживать потре-
бителей идей, непосредственно на местах. Об 
этом свидетельствуют мои лекции: «За наших 
против немцев!» (Германия), «Пачкование 
вместо обрезания» (Израиль), «Вино и Вена – 
близнецы-сестры» (Австрия), «Летка-енка и 
эколого-экономическая оценка» (Финляндия), 
а также цикл семинаров: «Слона хобот кормит» 
- для индийских йогов, «Верблюда горб 
кормит» – для бедуинов Африки, «Шенон 
ирландцев кормит» – для таможенников 
Ирландии, а также «Вьетнамки ноги сбере-
гают» – для пляжников Вьетнама.

В зарубежье проездил присвоение себе 
очередных званий дважды и трижды дедушка,

а также чуть не проездил присвоение 
научной степени сыну.  На  гребне 
стихийной приватизации и ваучеризации 
вывел формулу: «бизнес и наука – близнецы 
братья», а также сделал открытие, что 
играть можно не только на корте.

 В 1996 году получила наконец под-
тверждение гипотеза, сформулированная 
мною ещё на заре моей научной юности: 
«Всё плохое приходит само по себе, всё 
хорошее нужно готовить». Первый выпуск 
менеджеров был действительно хорош так 
же, как и я после защиты дипломов...

Оглядываясь, вспоминая и итожа, роясь в 
памяти прошедших дней, я вспоминаю одно 
и то же: 11 мая – первый день.

Я, Балацкий Олег Фёдорович, родился не 
в конце месяца 1937 года в сорочке ...

Профессор Леонид Мельник
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День народження найкращого 
Інституту або кодова назва 
«Тиждень ФЕМу "Знову 25"»

О
сь і настав той день, коли наш усіма 
любимий ФЕМ став ще на рік 
доросліший. У цьому році йому 

виповнюється 25 років. І з приводу цього 
студентський директорат підготував цілий 
ТИЖДЕНЬ святкування, в якому кожен 
ФЕМовець міг привітати та підтримати 
свій Інститут. 

Вівторок: Ми дуже влучно відкрили тиждень. 
Для когось перерва -  це час для ланчу, але не цього 
дня. Будь-хто з бажаючих мав мождивість 
покататись на гіроскутері, зробити круте селфі з 
клоуном чи мімом та спробувати себе на влучність 
у «Супер-дартсі». Ввечері ж на учасників чекала 
справжня битва - «Битва кафедр». Інтелек-
туальна гра, що змусила представників із різних 
кафедр попрацювати головою як треба. Всі 
отримали цінні призи, а переможці - ще й по чашці 
«ФЕМ».

Середа: На великій перерві ми знову затіяли 
цікаву гру під назвою «Bоttle game». Велика 
кількість бажаючих хотіла перевірити свої сили в 
цій грі, але мало кому вистачило майстерності 
виграти щось цінне. Був навіть такий, який забрав 
майже всі призи (напевно всю ніч до цього 
готувався). Але головне - це не перемога, а підтрим-
ка публіки, коли ти намагаєшся поставити цю 
пляшку на стіл.  За декілька годин ми вже чекали 
охочих приєднатися до перегляду короткомет-
ражних фільмів. Дивовижно, як тільки вдається 
авторам викласти такі сильні ідеї за 15, 7 або 
навіть 3 хвилини відео. Було дуже цікаво подиви-
тися, та поспілкуватися з гостями заходу. В тій 
самій залі ми провели фотовиставку «Just photo», 
учасниками якої мав можливість стати будь- хто. 
Нам надіслали дуже багато цікавих робіт, що 
змусило добре подумати, за яке ж фото віддавати 
свій голос. Перемогу одержала Юлія Опанасюк, з 
чим ми її й вітаємо.

Битва кафедр Футбол "Bottle gаme" 

"Покатушки на гіроскутерах"

Перегляд короткометражних 
фільмів

"Bottle gаme" 

Одна з переможниць гри 
"Супер-дартс»



Четвер: Традиційно четвер став одним із найгаря-
чіших днів тижня, тому що була проведена найвибухо-
віша вечірка року, або кодова назва «NC Stolovka/Happy 
birthday, IFEM. 25, 25, ФЕМчик - ягодка опять!». На 
найкращу вечірку завітали не лише студенти з різних  

факультетів, а й їх друзі та знайомі.  Шалений 
         вечір із масою емоцій, про які ми будемо ще довго
             згадувати.
              П'ятниця: «FEMCUP» - турнір серед
               студентів із футболу, хлопці гарно провели
                час на полі, та перемогу одержали 
               найзлагодніші. До фіналу дійшли дві
                команди: команда "Студсовет" та збірна 4-
                го курсу.
              Перемогу здобули "Студсовет", перемігши з    
          рахунком 5:2. 
  Увечері ми провели «Вечір настільних ігор»: дуже 

цікаво, дуже весело, багатий вибір ігор, усім рекомен-
дуємо, тим паче, що двері «Лабораторії ідей» завжди 
відкриті для гостей. Анастасія Кисіль: «взагалі-то 
ніколи б не подумала, що настільні ігри можуть бути 
такими цікавими. Створюється 
шалена атмосфера, людина, яка 
помилково загляне до аудиторії, 
не зрозуміє, що коїться навколо. 
Хтось співає, танцює, тримає 
ложку одним пальцем, гамір 
о д е с ь к и м  т а  к а в к а з ь к и м 
а к ц е н т о м  і  ( н а ч е  с и р е н а ) 
"віііііііууууууу, віііііііуууууу, тру, 
тру...". Неймовірна атмосфера.»

Субота:  Відпочинок, на який 
студенти чекали не один тиж-
день. Святковий виїзд на базу 
«Орлятко» ,  тут ми мали 
можливість по-справжньому 
відпочити. 

Ось якими спогадами поділи-
лася про той день студентка 
Ольга Майборода: «Довго чекали 
та готувалися до цього дня і 
недаремно, адже всі ФЕМовці 
чудово провели час: грали в ігри, 
с м а к у в а л и  ш а ш л и к а м и , 
згадували про неперевершений 
"Тиждень ФЕМу", а ввечері була 
святкова дискотека. Дякую 
н а й к р а щ і й  к о м а н д і 
студентського директорату 
ФЕМу за організацію виїзду!»

         Ось таким був тиждень від 
найшаленіших ФЕМовців!

Студентки: Альона Сергієнко,
Руслана Грибініченко

Переможці: команда "Студсовет"

Фотосушка «Just photo»

Переможниця гри 
«Шериф» - Ольга 

Майборода

Робота - переможець у фотосушці

. Святковий виїзд 

Святковий виїзд 



Мій улюблений Інститут, сьогодні твій день!
Із кожним роком ти ростеш та збираєш під 

своє батьківське крило все більше й більше нових 
людей, які складають нашу велику та дружню 
сім'ю - ФЕМ.  
       Ти розкриваєш можливості кожного з нас, 
даєш путівку в життя багатьом випускникам, які 
потім працюють у всіх куточках світу. А головним 
є те, що життя на ФЕМі не буває нудним, воно 
яскраве та незабутнє.

Із Днем народження, улюблений ФЕМчик!
Ти назавжди в наших серцях!!!

Пелещенко Руслана,

спеціальність «Економіка і бізнес»

                
          Л

юбий інститут, від 

               
               

       щ
ирого серця 

               
        б

ажаю стрімкого 

розвитку, ніколи не зупинятися на 

досягнутому, пам'ятати про своїх 

непосидючих студентів та просто бути 

тим крутим ФЕМом, що залишає 

теплі спогади на все життя!)

Пономарьова Ганна

спеціальність «Економіка 

підприємства»

 молодий і живе досить активним, веселим і 

цікавим життям! Інститут не може існувати 

без своїх студентів . І я хочу побажати їм 

одержати якомога більше позитивних емоцій, 

яскравих спогадів і багато необхідних знань. 

Викладачам бажаю відчувати задоволення від 

кожного проведеного заняття, бути 

позитивниними, любити ваших студентів.

З Денем народження, Економ!!!

Ігор Загребельий,

спеціальність «Менеджмент організацій і 

адміністрування»

Нашому улюбленому інституту 

виповнюється 25 років. Він досить 

ФЕМчик святкує свою 25-ту річницю і з цього приводу хотілося б привітати усіх викладачів і студентів, побажати відчути дух справжньої сім’ї. Студенти, снайте, що саме тут ви отримаєте незабутні емоції на все життя та купу справжніх друзів, як це вийшло зі мною, а також величезний життєвий досвід від викладачів і старшокурсників. Також хочеться, щоб у вже рідному інституті наступні покоління були креативними й талоновитими для підтримання статусу найкращого інституту СумДУ. Вітаю з ювілеєм!!!

П’ятаченко Валерій,спеціальність «Економіка підприємства»



Вітання всім сьогоднішнім та майбутнім 

с т уд е н т а м ,  с п і в р о б і т н и к а м  і  в и п у с к н и к а м 

найкреативнішого інституту! Інституту, який для 

багатьох став другою родиною, який із кожним роком 

стає ще більш потужним і знаним в Україні та за її 

межами. Але найголовніше, що ІФЕМ залишається тією 

спільнотою, яка об’єднує друзів, колег та однодумців. 

Щиро бажаю родинного достатку, розвитку сімейних 

цінностей та об’єднання усіх зусиль задля спільного 

майбутнього. З Днем народження, друзі!

Заступник директора з виховної роботи та 

гуманітарних питань Смоленніков Денис

Що означає ФЕМ для мене? Хм, цікаве 

запитання! І я не посоромлюся сказати, що ФЕМ для 

мене -  це ВСЕ, це те, заради чого я дихаю і живу на 

даний момент. Якщо говорити від душі і без зайвих 

слів, то ФЕМ - це моє маленьке друге сердечко і ось 

моєму маленькому сердечку виповнилося 25 років. І в 

цей його День народження я хочу йому побажати 

лише процвітання й радості в нашій маленькій, але 

дружній родині Фему))) Щербаков Євгеній,

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Дорогой, любимый ФЕМ!
От всей душт поздравляю тебя с юбилеем, приятно 

осознавать, каких высот и успехов достиг ФЕМ. Я 
поздравляю свой любимый институт с такой 
знаменательной датой, желаю ему не останавливаться на 
достигнутом, процветания и хороших студентов!!!

Квачан Руслана,
спеціальність «Фінанси, банківська справа і 

страхування»

Ось і настав День народження 

найкращого і найулюбленішого для всіх 

нас Інституту - Фему. ФЕМ... Здавалося б 

звичайні три літери, але для більшості 

вони стали чимось набагато більшим, 

сенсом студентського життя, станом 

душі... Адже саме тут ми не лише 

здобуваємо якісну рсвіту, а йзнаходимо 

вірних друзів, других половинок. Саме 

тут ми можемо самореалізуватися, 

здобути певний досвід. 

В День нарождення ФЕМу хочу 

побажати всім нам знову й знову бути 

першими і найкращими, щоб наш 

Інститут можна було почути звідусіль!!!

Красненко Руслана,

спеціальність «»Міжнародні 

економічні відносини
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Наші олімпійці

Н
аші студенти цією весною підкорюють своїми успіхами 
Всеукраїнські конкурси та олімпіади. Так, у командному 
заліку нашого Інституту 10 золотих, 5 срібних та 15 

бронзових медалей. Вітаємо наших переможців!!!

ПОДІЇ

«

Юлія Гаврило, 
Олімпіада з дисципліни 

«Статистика»
(Київ)

Дмитро Корінченко,
Конкурс зі 

спеціальності 
«Управління проектами»

(Київ)

Павел Пігуль, 
Конкурс за напрямом 

«Маркетинг, управління 
персоналом та економіка 

праці»
(Харків)

Ангеліна Данько, 
Конкурс за напрямом 

«Маркетинг, управління 
персоналом та економіка 

праці»
(Харків)

Світлана  Кальченко, 
Конкурс за напрямом 

«Підприємництво»

(Житомир)

Ірина Черкас,
Конкурс за напрямом 

«Бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит»

(Київ)

Кароліна Опенько,
Конкурс за напрямом 

«Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит»

(Київ)

Юрій Юла,
Конкурс за напрямом 

«Менеджмент»
(Київ)

Ольга Самофалова 
Конкурс із галузі науки 
«Державне управління»

(Суми)

 Тетяна Якушко,
Конкурс «Маркетинг, 

управління персоналом та 
економіка праці»

(Харків)

 Валерія Біленко,
Конкурс «Новітній 
інтелект України»

Яна Пащенко, 
Конкурс  «ЗміниТИ 

майбутнє»
(Житомир)

Анна Кирилова,  Катерина 
Ступнікова,  Людмила 

Петльована,  Юлія Данилюк,  
Ангеліна Данько,  Ілона 

Старків, 
Олімпіада зі спеціальності 

“Логістика”
(Харків)

Юлія Косовненко, 
Конкурс дипломних робіт 

за спеціальністю 
“Управління 

інноваційною діяльністю”
(Кременчук)

Андрій Шиян 
Конкурс за напрямом 

«Економіка транспорту та 
зв'язків»
(Харків)
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Марія Гайтина 
Конкурс за напрямом 

«Економіка транспорту та 
зв'язків»
(Харків)

Юлія Данилюк, 
Конкурс за напрямом 

«Маркетинг, управління 
персоналом та економіка 

праці»
(Харків)

 Світлана Кальченко,
Конкурс за напрямом 

«Економіка та 
управління 

підприємствами»
(Київ)

Карина  Безсмертна ,
Конкурс за напрямом 

«Економіка та управління 
підприємствами»

(Київ)

Дар'я Колесніченко, 
Конкурс із галузі науки 
«Державне управління»

(Суми)

Єлизавета Чудеса
Конкурс у галузі 

«Економіка 
природокористування і 

охорони навколишнього 
середовища»
(Кременчук)

Дарія Захарченко, 
Конкурс ыз напряму 

«Харчова промисловість 
та переробка 

сільськогосподарської 
продукції»

(Харків)

Аліна Вертюченко, 
Катерина Голишевська, 

Дарія Захарченко та 
Марина Прокопенко 

Конкурс "Золотий компас 
пам'яті Олексія Кононова"

(Харків)

Кароліна Опенько, 
Олімпіада  зі спеціальності 

«Фінанси і кредит»
(Харків)

Світлана Кальченко, 
Олімпіада  зі спеціальності 
«Економіка підприємства»

(Київ)

Валерія Гаврилова, 
Олімпіада  з дисципліни 

«Економіка 
підприємства»

(Дніпро)

 Діана Водотика,
Олімпіада  з науки 

«Регіональна економіка»
(Київ)

Аліна Король, 
Олімпіада   зі 
спеціальності 
«Міжнародна 
економіка»

(Київ)

Марина Прокопенко, 
Олімпіада   з дисципліни 

«Міжнародна 
економіка»

(Львів)

«Лидер – это человек, создающий мир, в котором хочется жить».
   Профессор О. Ф. Балацкий

Юлія Данилюк, 
Конкурс студентських 

наукових робіт з 
маркетингу «Молодь 
опановує маркетинг» 

імені І. Ткаченка.
(Київ)
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Конкурс «Державне 
управління»

ПОДІЇ

К
ожен із нас знає, як важливо у житті підкорювати нові 
вершини та водночас досягати успіху, що може стати 
поштовхом, а точніше, натхненням для створення нових 

ідей. Саме це й довели учасники ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт із спеціальності «Державне 
управління» (економічна секція), який відбувся 23 березня 2017 р. на 
базі Сумського державного університету. 

В і д к р и в  к о н ф е р е н ц і ю  г о л о в а 
галузевої конкурсної комісії професор 
А.М.Чорноус, який привітав учасників, 
побажавши їм плідної праці та успіхів у 
втіленні своїх проектів у життя. Попередньо 
із 50 робіт за економічним напрямом до ІІ 
туру були відібрані та запрошені автори 16 
студентських наукових робіт, 13 з яких були 
відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

 Під час проведення підсумкової 
науково-практичної конференції студентсь-
кі наукові роботи відображали широкий 
спектр актуальних питань із державного 
управління, зокрема управління зайнятістю, 
електронного врядування, ефективного 
формування місцевих бюджетів, стратегії 
управління містом, управління територіаль-
ними громадами тощо.

Конференція проходила в невиму-
шеній обстановці, хоча журі складалося з 
поважних осіб Сумської міської ради, 
Національної академії державного управ-
ління при Президентові України, Терно-
пільського  національного

економічного університету, Харківського 
національного університету міського 
господарства ім. О. Бекетова.

На цій позитивній ноті ми щиро вітаємо 
переможців та сподіваємося, що всі 
представлені  учасниками проекти в 
майбутньому знайдуть свою реалізацію у 
сфері державного управління.

Студентка Катерина Шульга

«

«Насправді організаторами був 

обраний цікавий напрям 

конкурсу, дуже сподобилася 

атмосфера та гостинність 

Враження від конференції у нас 

залишилися виключно 

позитивними. Чудова дружня 

атмосфера та яскрава 

обстановка Лабораторії ідей, в якій 

проводився конкурс, надихнули ще 

більше на перемогу. Вже другий рік 

поспіль, приїжджаючи сюди, не 

залишаються поза увагою чудове 

ставлення та гостинність 

співробітників СумДУ. 
Ïðåäñòàâíèêè Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 

àâòîìîá³ëüíî-äîðîæíüîãî óí³âåðñèòåòó

СумДУ. У нас залишилися лише 

яскраві позитивні емоції. Ми дякуємо 

за запрошення та зінформативність 

заходу в цілому.
Ïðåäñòàâíèêè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 

öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Óêðà¿íè
Самофалова Ольга, диплом І ступеня
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Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

Наука в сімейній атмосфері

Н
а кафедрі економічної теорії 
в ж е  с т а л о  с в о є р і д н о ю 
п р и є м н о ю  т р а д и ц і є ю 

проводити унікальний науково-
пізнавальний захід «Науковий пікнік» 
для школярів. Його унікальність 
п о л я г а є  у  т о м у ,  щ о  н а в ч а н н я 
поєднується з цікавими іграми, які 
демонструють школярам ту родинну 
атмосферу, ті гармонічні взаємовід-
носини, що існують як у колективі 
кафедри, так і в Інституті ФЕМ.

Одним із найактивніших учасників 
такого заходу є професор кафедри 
економічної теорії  Самуель Чейн 
(Держава  І зра ї л ь ) .  У  ход і  с вого 
спілкування зі школярами обгово-
рюються  так і  теми:  м іжнародна 
підприємницька діяльність, необхідність 
в и к о р и с т а н н я  з е л е н и х ,  е н е р г о -
ефективність технологій в будь-якій 
галузі національного господарства, 
новітні  розробки в цій сфері  та 
використання відновлюваних джерел 
енергії. Професор настільки майстерно 
будує свою розповідь, що у гостей не 
з'являється враження, що це фактично є 
лекцією та створюється своєрідний 
«ефект присутності», оскільки вони 
починають відчувати себе в центрі 
вирішення таких важливих для людства 
проблем.

Спілкування професора Чейна, як 
правило, завершується смакуванням 
кави із солодощами та переходить у 
проведення економічної командної 
ділової гри, в якій приймає участь кожен 
і з  гостей  п ікн іка .  Обов 'язковим 
учасником кожної із команд є студент 
спеціальності «Міжнародна економіка» 
або «Міжнародні економічні відносини». 
Вони не лише знають та консультують 

школярів щодо правил гри і можливостей, які 
вони можуть використати для перемоги, 
пілкуються із ними.

І н ш и м и  с л о в а м и ,  н а у к о в и й  п і к н і к 
представляє собою поєднання неформального 
спілкування із лекціями. На них можна слухати, 
приймати участь, грати у команді, досягати 
поставлених цілей.

Завдяки обранню такого формату заходу, 
кожен із гостей може відчути себе частиною 
нового, гармонійного колективу, усвідомити, що 
кожна людина має в собі потенціал змінити світ 
на краще, зрозуміти, що лише наполегливою 
працею, спілкуванням та дружбою кожний 
омріяний горизонт є досяжним. 

Старший викладач Олександр Котенко

 Тест-драйв електромобіля Nissan Leaf

Учасники Дванадцятого міжнародного 
наукового пікніка



ПОДІЇ

«

«Sumy Sinema Fest»

У
 квітні в конгрес-центрі 
СумДУ пройшов перший 
сумський кінофестиваль 

мотиваційних фільмів .  Цей 
проект - ідея аспіранта нашого 
Інституту Анатолія Павлика. 
Він став можливим за фінансової 
підтримки Британської ради. 

На фестивалі переглядали коротко-
метражні кінострічки та один повномет-
ражний фільм на день. Кожен день 
фестивалю був присвячений певній 
тематиці та питанням.

Перший день фестивалю присвячений - 
мистецтву, другий - бізнесу і стартапам, а 
останній день був присвячений психології і 
самомотивації. Були запрошені спікери, які 
є експертами у відповідних сферах 

Бути спікером у «День мистецтва» ми 
запросили молоду художницю, студентку 
п'ятого курсу Дарину Мінько, яка розповіла, 
як вона починала малювати та що для неї це 
означає. Дві короткометражні стрічки про 
внутрішній погляд художників сприяли 
живим обговоренням та надали приємної 
атмосфери фестивалю. На заверше-ння 
першого дня гості переглянули фільм під 
назвою «Великі очі», що базується на 
реальній історії художниці Маргарет Кін.

Спікерами у «День бізнесу та стартапів» 
були запрошені члени Коаліції малого та 
середнього бізнесу Сумської області Богдан 
Масунов , Володимир Созонов та Олександр 
Сорока. Короткометражні стрічки другого 
дня були комедійними, проте в кожному 
жарті  була певна правдива історія. 
Повнометражна стрічка «Уолл-стріт: гроші 
не сплять» змусила присутнії замислитися 
присутніх над питанням, що важливіше: 
великі гроші чи щастя в іншому? Спікери 
розповідали власні історії з життя, говорили 
про те, що їх мотивує рухатися вперед та 
давали поради з різних питаннь.

Спікер першого дня  - Дарина Мінько

Учасники першого дня фестивалю

Учасники третього дня фестивалю
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Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

«День психології та самомотивації» 
спланувала Ольга Масалітова, психолог із 
практикою понад 5 років у сфері позитивної 
психотерапії. Були переглянуті як кумедні 
короткометражні стрічки, так і ті, після яких 
замислюєшься над питаннями власної 
мотивації. Обговорення перемежовувалися 
з інтерактивними завданнями, що дуже 
сподобалося всім відвідувачам фестивалю. 
Повнометражна стрічка, що базується на 
реальних подіях, про британського ціле-
спрямованого чоловіка «Едді  Орел» 
шокувала та надихнула всіх присутніх. Такої 
наполегливост і ,  в і дчайдушност і  та 
натхнення необхідно вчитися.

Перше, що хочеться сказати - це слова вдячності органі-
заторам, адже вони попрацювали на славу. 

Досить сильно мене вразили атмосфера та настрій аудиторії, 
підбір фільмів.

Спочатку організатори представили дві досить цікавих 
мотивуючих короткометражки, які розпалили в нас зацікав-
леність. Але по-справжньому унікальним та неперевершеним 
став повнометражний фільм про жінку-митця, яка опинилася 
затисненою між сімейним щастям та бажанням відкрити 
правду оточуючим. Саме обговорення після нього стало справж-
нім приємним сюрпризом як для мене, так і для іншої аудиторії, 
адже кожний мав свою унікальну думку стосовно тих ідей, які 
висвітлювалися в продемонстрованих картинах.

Дякую за шалену атмосферу, неперевершені враження та 
чудово проведений час усім, хто організував фестиваль та був 
присутним.

Ярослав Решетняк

У фестивалі взяло участь близько 100 
учасників, серед яких були школярі, 
студенти та викладачі різних університетів, а 
також зац ікавлен і  жител і  м іста .  В 
обговореннях гості задавали запитання 
експертам та організаторам, а під час кава-
брейків кожен мав можливість поспіл-
куватись особисто з ким хотів. Приємна 
атмосфера панувала завдяки відкритості та 
зацікавленості гостей фестивалю. Ми 
сподіваємося, що це був лише перший 
сумський кінофестиваль мотиваційних 
фільмів, а далі він стане щорічним та 
популярним не лише серед мешканців міста 
Сум. 

Аспірант Анатолій Павлик

Спікер третього дня  - Ольга Масалітова

Інтерактивні завдання

Інтерактивні завдання
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Молодь і бізнес: основи 
співпраці

К
вітень порадував ще одним цікавим заходом - у рамках 
Молодіжного бізнес-форуму пройшла Весняна бізнес-школа. У 
заході взяли участь більше 100 учасників: учні 9-10-х класів  шкіл, 

студенти професійно-технічних навчальних закладів, коледжів та 
університетів із Сум, Полтави, Конотопа, Ромнів, Глухова, Охтирки, а 
також представники малого та середнього бізнесу м. Сум.

Захід складався з трьох основних частин. 
Перша – це лекторій із соціального 

п і дприємництва  та  стартап ів .  Три 
запрошені спікери з Одеси й Києва 
представили такі відомі проекти, як Impact 
Hub Odessa, Enactus, «Україна без сміття», 
S IXA,  та поділилися досвідом щодо 
соціального бізнесу. Необхідно подякувати 
спеціальним гостям-спікерам - Вікторії 
Яблонській та Євгенії Аратовській - за час, 
енергію, а головне - досвід, яким вони 
поділилися з учасниками!

Друга частина - змагання команд авторів 
бізнес-проектів за головний приз – участь у 
бізнес-акселераторі. З 12 поданих проектів

до фіналу були відібрані лише 7. Із них 3 
проекти-переможці отримали сертифікат 
на участь у бізнес-акселераторі. А ще 5 
проектів були допущені до акселерації за 
фінансової підтримки команди менторів та 
журі. 

Третьою частиною форуму стало 
створення Бізнес-спільноти міста Сум. 
Підприємці дізналися про досвід створення 
подібних спільнот на прикладі Івано-
Франківська та Одеси, а також розробили 
ескіз механізму функціонування Спільноти 
малого та середнього бізнесу  в м. Сумах.

Доцент Богдан Ковальов
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Олега Балацького

Це історія повинна починатися зі 
слів "той випадок". Так ось, той 
випадок, коли ти ніби випадково пот-
рапляєш на  Молодіжний бізнес форум. 
І виграєш у ньому ...

І це той випадок, коли ти думаєш, 
що потрібно б чогось навчитися, і 
Всесвіт вирішує, що він дасть тобі 
таку можливість.

Бізнес-форум якраз і вирішив цей 
мій запит Всесвіту, оскільки тепер я 
буду навчатися в Школі інновацій та 
соцільного підприємництва і втілю-
вати в життя свої ідеї.

І я дуже вдячна за такий чудовий 
подарунок долі.

Олена Лузан

Ці вихідні були дуже насиченими. 
Просиналася о 6-й, а засинала за північ, 
а ще багато кави та нерозуміння, де я 
знаходжуся в конкретний момент. 

У перший день одержала заряд  
порад від чудових спікерів. Говорили не 
лише про бізнес, а й про правильність 
вибору, важливість того, що ти робиш. 

Хотілося б окремо відзначити дуже 
оригінальні проекти всіх учасників, які 
брали участь у форумі. Крутяцько і 
живо! Удачі в їх реалізації!!!

Євгенія Щербак

Все цивилизации зависили от умения накопить и использовать 
природне багатства»   профессор О.Ф. Балацкий

«Основа развития – наличие свободной энергии».
   Профессор О. Ф. Балацкий



ПОДІЇ

Школа MarketMixer Lviv

У
 квітні відбулася церемонія нагород-
ження учасників та переможців VII 
конкурсу «Знайди себе у маркетингу!». 

У конкурсі взяли участь учні 9-11-х класів і 
студенти. 

До організаційного комітету конкурсу було подано 
більше 80 робіт від 100 учасників із міста Сум та 
Сумської області. Учасники мали можливість предста-
вити до організаційного комітету як одноосібні, так і 
командні роботи і змагалися у двох номінаціях:

- рекламна поліграфічна продукція;
- радіореклама, телевізійна та інтернет-реклама.

«Львів подарував незабутні враження про 
свою неповторну культуру, душевну 
а т м о с ф е р у  т а  д у ж е  к р а с и в и й 
навчальний заклад. Хочу подякувати 
викладачам Львівської політехніки за 
цікаві лекції та теплий прийом. Також 
дякую СумДУ за можливість вчитися 
подорожуючи».

Марія Тележенко,
студентка cпеціальності 

«Маркетинг»

«Три дні у Львові від «Знайди себе у марке-
тингу!» - це неповторні дні. Простомасу 
цікавої інформації від викладачів Львівської 
політехніки ми засвоїли за цей час. Кожна 
лекція цікава по-своєму, від кожного черпаєш 
щось для себе і відкриваєш нове у світі 
маркетингу. І звичайно ж екскурсії... Це щось 
неймовірне. У Львові усе зачаровує: від музею 
історії університету до Високого замку. 
«Знайди себе у маркетингу!», це було цікаво і 
просто чарівно. Дякую за те, що здійснюєте 
мрії».

Анна Куратченко,
переможниця конкурсу «Знайди 

себе у маркетингу!» 

Усі фіналісти отримали сертифікати та пам'ятні подарунки, а команди переможців 
конкурсу виграли поїздку до Львова. І з 25 до 28 квітня 2017 р. вони перебували у Львові.

Усі учасники набули корисного досвіду: викладачі мали можливість побачити навчальний 
процес у виконанні їх колег, студенти одержали нові знання з маркетингу, а школярі, хоч і на 
короткий час, поринули у справжнє студентське життя.
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Íîì³íàö³ÿ «Ðàä³î-, òåëå- òà 
³íòåðíåò-ðåêëàìà»
Ñîö³àëüíà òåìàòèêà:

·  – Антон Рева, Ярослав 1 ì³ñöå
Мєшков, Аліна Ткаченко (Школа № 15) за 
роботу «Справжні герої»;

·  – Ігор Гура  та Іван 2 ì³ñöå
Федоренко  (Низівська ЗОШ) за роботу «Ти 
важливий» та Анна Куратченко  (Низівська 
ЗОШ) за роботу «Живи»;

·  – Анжела Клочко  та 3 ì³ñöå
Елеонора Вострікова  (КУ ЗОШ № 18) за 
роботу «Шлях до успіху».

Êîìåðö³éíà òåìàòèêà

·  – Анна Куратченко  1 ì³ñöå
(Низівська ЗОШ) за роботу «Бабина мука»;

·  – Антон Рева (Школа № 5) 2 ì³ñöå
за роботу «Додай фарб у своє життя» та 
Оксана Бурлака, Ярослав Ісаєв, Валерія 
Потєхіна, Олександр Скалига та Альона 
Фалько  (Тростянецька школа № 5) за 
роботу «Реклама кави JACOBS»;

·  - Марина Оседач, Ярослав 3 ì³ñöå
Кузько, Таїсія  Точиленко та Вікторія  Банько 
(Конотопська спеціалізована школа № 3) за 
роботу «Телефон-годинник «KIDSPHONE» 
та Аліна Євченко, Анастасія Сайко, 
Єлизавета Артюшенко  та Аделіна  Ярошенко 
(школа № 9) за роботу «Друге життя 
колготкам».

Íàø³ ïåðåìîæö³:

«Мне посчастливилось стать участником 
школы маркетинга в городе Львове. Уникальная 
атмосфера, завораживающие выступления 
профессоров, а главное - креативное окружение 
повлияли на создание незабываемых впечат-
лений от проведённого времени. Очень доволен 
поездкой, рекомендую не пропускать мероприя-
тия подобного рода и активно принимать 
участие в них».

Антон Рева,
переможець конкурсу «Знайди 

себе у маркетингу»

Програма візиту була спланована таким 
чином, щоб можна було сумістити навчання 
з культурною програмою у чарівному Львові.

У перший день наші студенти та школярі-
переможці прослухали цікаві лекції від 
викладачів кафедри маркетингу та логістики 
Львівської політехніки - Назара Васильо-
вича Фігун  і Назара Юрійовича Глинського - 
та відвідали музей історії університету.

Другий день традиційно розпочався з 
лекцій, які на цей раз прочитали завідувач 
кафедри маркетингу та логістики Львівської 
політехніки Євген Васильович Крикавський  і 
чарівна Ольга Богданівна Мних. У другій 
половині дня учасники мали можливість 
оглянути місто з Високого замку, посмаку-
вати кавою та вирушити на історичне 
Личаківське кладовище.

Останній день візиту був дуже насиче-
ним. На цей раз теоретична підготовка була 
підкріплена практикою. Туроператором 
«Аккорд-тур» було організовано екскурсію 
на власний універсальний туристичний 
комплекс «Термінал А», де можна було 
познайомитися із сучасною туристичною 
інфраструктурою. Наші студенти безпосе-
редньо від практиків дізналися про особли-
вості організації та ведення туристичного 
бізнесу. 

Всі учасники програми обміну повезли 
додому масу вражень та заряд гарного 
настрою. А вже восени ми чекаємо на 
зустрічний візит викладачів та студентів 
НУ «Львівська політехніка» до СумДУ.

Доцент Олександр Карпіщенко



ПОДІЇ

«STABICONsystems-2017»

П
родовженням святкування 80-річчя Олега Балацького стала  
М і ж н а р о д н а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  к о н ф е р е н ц і я 
STABICONsystems - 2017», що об'єднала такі напрями як: 

стійкий розвиток; світова торгівля в умовах глобалізації ринків; 
адміністрування соціальних, економічних та політичних систем; 
бізнес-проекти та соціальна відповідальність бізнесу; інноватика; 
енергоменеджмент та системи контролю енергоспоживання.

Привітали учасників конференції та урочисто відкрили її із 
вступним словом: Альона Сергієнко, студентський директор 
Інституту ФЕМ; Тетяна Васильєва, директор Інституту ФЕМ, та 
Леонід Мельник, завідувач кафедри економіки та бізнес-
адміністрування.

Цього року конференція присвячена пам'яті Олега Федоровича 
Балацького, якому виповнилося б 80 років в травні. У своєму 
привітальному слові професор Леонід Мельник розповів про свій 
багаторічний досвід наукових досліджень у галузі економіки 
природокористування.

До нас завітали дослідники з Каунаського технологічного 
інституту (Литва), які виступили доповідачами на пленарному 
засіданні: лектор Ліна Синевичина, доцент Аура Драксайте. 
Сумський державний університет на пленарному засіданні 
представили такі дослідники, як: професор Ірина Сотник, 
професор Леонід Мельник та  докторант Олександр Кубатко, які 
розповіли про новітні досягнення в галузі раціонального 
ресурсокористування та збереження довкілля.

Робота секцій була продовжена в Лабораторії ідей, де студенти 
різних кафедр змогли представити результати своїх досліджень. 
Особливістю цього року було те, що учасників оцінювали самі 
студенти та аспіранти - члени наукового товариства.

Перше місце посіла студентка спеціальності «Економіка 
підприємства» Тетяна Якушко, друге місце - Андрій Шиян, третє 
місце - Лаура Башир.

Доцент Ганна Швіндіна

Журі студентської секції

Переможниця Тетяна Якушко

Учасники студентської секції

Переможець Андрій Шиян

Пленарне засідання

Переможниця Лаура Башир

Пленарне засіданняПленарне засідання
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«Міжнародні економічні відносини 
та сталий розвиток»

Н
аш Інститут продовжує започатковувати нові традиції. Так 5-
6 травня 2017 року на базі кафедри економічної теорії відбулася I 
Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні 

економічні відносини та сталий розвиток». Актуальна в сучасному світі 
тематика зацікавила студентів, провідних науковців та практиків із 
багатьох країн світу.

Найбільше іноземних учасників – сім 
студентів та директор міжнародної консал-
тингової компанії – приїхали до СумДУ з 
Польщі. Представили свої країни відомі 
професори з Вірменії, науковці й практики з 
Великої Британії, Ізраїлю і Казахстану, 
студенти з Афганістану, Нігерії та Індії.

Українська наукова спільнота була 
представлена керівниками та представ-
никами наукових установ, професорами, 
молодими науковцями, аспірантами і 
студентами з Києва, Одеси, Івано-Франків-
ська, Харкова та Полтави. Лідером щодо 
кількості учасників стало м. Одеса, з якого 
завітали вісім відомих науковців та студентів.

Конференцію, присвячену пам’яті 
професора Олега Балацького, відкрили 
привітальним словом проректор із наукової 
роботи СумДУ Анатолій Чорноус, директор 
ННІ ФЕМ Тетяна Васильєва, почесний гість 
Людмила Балацька та голова конференції – 
завідувач кафедри економічної теорії, 
професор Академії техніко-гуманітарної в  
м. Бєльсько-Бяла – Ольга Прокопенко.

Неабияку цікавість викликало засідання 
круглого столу, на якому учасники ознайо-
милися з прикладами практичних бізнес-
проектів для сталого розвитку, реалізованих 
на світовому рівні, а також із можливостями 
програми Горизонт - 2020 для підтримки 
міжнародних проектів.

Творчий підхід до організації конференції 
дав поштовх до подальшої творчості. 
Учасники повернулися до своїх країн та міст 
із новими ідеями в науці, бізнесі та педаго-
гіці.

Вечірній відеоконгрес, об’єднаний із 
вечерею, екскурсії університетом та містом, 
а також феєричне вогняне шоу не дадуть 
забути конференцію до наступного року.

Вітаємо учасників конференції з 
новою гарною традицією! 

Суми! Велике дякую за теплий 
прийом, цікаві зустрічі, 
нестандартні знайомства ...
Професор Марина Балджи, Одеса

Учасники конференції

Учасники конференції

   Асистент Тетяна Курбатова



ПЕРСОНА

К
олектив Інституту ФЕМ 
та кафедра управління 
в і т а ю т ь  з  ю в і л е є м 

Олександра Теліженка - доктора 
економічних наук, професора Сумсь-
кого державного університету, 
завідувача кафедри управління та 
депутата Сумської обласної ради. 

Про життєвий шлях Олександра 
Михайловича ми вирішили розпо-
вісти на сторінках нашого журналу.

 Народився Олександр Теліженко у селі 
Червоне, що під Сумами. Його життєвий 
шлях не відрізнявся від інших: навчання, 
робота, служба у лавах Радянської армії. 
Спочатку одержав кваліфікацію техніка-
механіка в Сумському машинобудівному 
технікумі. Через деякий час розпочав навчан-
ня на факультеті хімічного машинобудування 
Сумської філії Харківського політехнічного 
інституту, який закінчив із відзнакою. Юнак 
навчався на вечірньому відділенні та водночас 
працював старшим техніком, а потім 
інженером механіко-технологічного відділу  
Сумської філії «Гіпрохім». Не кожному 
вдається поєднувати роботу із заліками та 
екзаменами, але Олександр Теліженко 
належить саме до тих особистостей, які 
своєю наполегливістю досягають високих 
вершин у житті. 

Шлях до успіху – від ідеї до 
реальності

У 1986 році він розпочав працювати в 
СумДУ. Його кар'єра розпочалася з молодшого 
наукового співробітника, потім він став учнем 
наукової школи Олега Балацького. А згодом 
швидко «доріс» до старшого викладача і 
доцента, захистивши кандидатську дисер-
тацію. Олександр Михайлович не зупинився на 
досягнутому і через деякий час захистив 
докторську дисертацію й став професором 
кафедри управління. У 2002 році, перейнявши 
естафету керівника від свого наставника 
Олега Федоровича Балацького, очолив 
кафедру управління. 

З ініціативи Олександра Теліженка та 
спільними зусиллями викладачів було відкрито 
нові спеціальності: «Адміністративний 
менеджмент», «Управління проектами», 
«Державна служба». Завдяки цьому зросли 
можливості студентів для здобуття майбутньої 
професії та збільшилися їх шанси бути 
затребуваними на сучасному ринку праці.

Також нещодавно в Сумському держав-
ному університеті відбулося офіційне відкрит-
тя креативного навчального простору, що має 
назву «Лабораторія ідей». Задум створення 
саме такої аудиторії виник у завідувача 
кафедри уже давно. 

Такий навчально-науковий центр необхід-
ний для реалізації нового підходу до організації 
навчального процесу –  впровадження міждис-Маленький Сашко

30 ЛІТО’ 2017
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циплінарної підготовки студентів різних спеціальностей 
шляхом створення проектних груп, випробовування 
активних методів навчання. 

Олександр Михайлович є членом спеціалізованої вченої 
ради в Сумському державному університеті із захисту 
дисертацій на здобуття наукових ступенів, членом 
експертних акредитаційних комісій та редактором наукового 
журналу «Вісник Сумського державного університету» серії 
«Економіка»  і  заступником головного редактора 
міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання 
економіки». Крім того, що Олександр Теліженко  досить 
багато часу приділяє кафедрі, він ще й займається громад-

ською діяльністю. Більше десяти років він 
був депутатом Сумської міської ради, а на 
цей час є депутатом Сумської обласної 
ради.  На своєму депутатському рахунку він 
має приклади розробок, що допомогли 
врегулювати такі питання, як землекорис-
тування та управління комунальною 
власністю у місті та області, був головою 
бюджетно-планової комісії, тобто втілив

свої ідеї не лише в науковій, а й у громад-
ській сфері. Олександр Михайлович є 
людиною з активною громадською пози-
цією.

Після навчання в коледжі Олександр 
Михайлович працював на «Укрхімпроекті», 
де й познайомився із своєю майбутньою

дружиною. Разом вони виховали доньку Ірину, 
яка також працює в СумДУ, мають двох 
прекрасних онуків.   

З колегами

На  випускному

Армія

Із донькою Іриною
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Шлях до успіху – від ідеї 
до реальності

О. Теліженка вважають особистістю, яка 
вміє згуртовувати навколо себе людей, 
надихаючи їх своїм власним прикладом. Він 
дуже легко знаходить спільну мову зі 
студентами, пояснюючи будь-який матеріал 
на легких життєвих прикладах. Двері до його  
кабінету завжди відкриті, і тому будь-хто може 
зайти та спокійно поспілкуватися з керівни-
ком кафедри: обговорити нові ідеї, просто 
порадитися чи дізнатися якусь корисну 
інформацію. Адже Олександр Теліженко - 
різнобічно розвинена особистість, яка витра-
чає багато часу на читання книжок, журналів і 
т. д. Але через свою зайнятість у нього, на 
жаль, дуже мало залишається часу на 
відпочинок та особисті захоплення.  

А хобі в Олександра Михайловича 
досить цікаві та незвичні, наприклад любов 
до садівництва. Він самостійно висаджує 
рослини,  створює за власним дизайном 
зелені куточки біля свого будинку, в якому 
мешкає разом із сім'єю.  Ще він любить 
готувати різноманітні страви, а також 
збирати гриби. Тому коли керівник 
кафедри разом із колективом виїздить на 
природу, він завжди готує щось нове та 
дуже смачне. «Тихим полюванням»  
Олександр Теліженко захопився ще з 
дитинства, коли разом із мамою ходив до 
лісу. І тепер для нього не проблема 
розпізнати навіть  рідкісний вид грибів. 

«Добрий ельф» з онуком

В школі «Майбутніх керівників»

ПЕРСОНА

З випускниками
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Будь-яка людина, яка знає Олександра 
Теліженка, може з впевненістю сказати, що він – 
відданий фанат своєї справи, який майже не вміє 
відпочивати, постійно перебуває у пошуку нових 
ідей, а потім намагається втілювати  їх у життя. 
Олександр Михайлович вимогливий керівник та 
водночас чуйна людина, яка з відповідальністю та 
турботою ставиться до своєї роботи й підлеглих. Він- 
правдолюб із реалістичними поглядами на життя, 
завжди говорить усе прямо й відкрито. Він не звик 
відкладати все на потім, навпаки, намагається 
зробити якомога більше, хоча це й забирає в нього 
майже увесь час. Але він не зупинєть на досягнутому 
а продовжує реалізовувати нові, креативні ідеї.  

Студентка Оксана Яременко

З родиною

В армії

На  захисті

Депутатська діяльність
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Вчитися ніколи не пізно...

ІСТОРІЯ УСПІХУ

 Андрій: Я навчався у 2015 році в магістратурі. Це 
була моя друга вища освіта.

Б
агато історій успіху наших випуск-
ників пов’язані не лише з їхніми 
рисами характеру чи «щасливим 

білетом».  Багато хто завдячує  своїм 
старанням, наполегливості та знанням, 
одержаним під час навчання в університеті. 
Хочемо вам розповісти історію успіху депута-
та Сумської міської ради VIII скликання, 
секретаря Сумської міської ради (2015 - 2017) 
Андрія БАРАНОВА.

 «Головне мати силу волі та бути 
чесним перед самим собою»

«FB»: У якому році Ви навчалися на ФЕМі?

«FB»: Який для Вас СумДУ зараз?

«FB»: Яка причина того, що Ви вирішили здобути 
другу освіту, чому саме ФЕМ?

 Андрій: Я вирішив, що це мені необхідно у 
професійній діяльності. Тоді я був помічником 
міського голови. Мені потрібні були навички 
управління. І ці вміння мені дуже допомагають. 
Насправді, лише з часом розумієш, що потрібно було 
ще більше вчитися, коли для цього дається час. Це стає 
явним тоді, коли стикаєшся на практиці з реальними 

проблемами, у вирішенні 
яких допомагають знання, 
одержані під час навчан-
ня. Тому дуже важливо

йти навчатися уже з розумінням того, куди йдеш, чому 
і як ти це використаєш у майбутньому. Аналогію 
можна провести зі стажуванням в органах місцевого 
самоврядування, коли люди йдуть із бажанням 
навчитися щось робити, а вже потім ми отримуємо 
гарних спеціалістів, яких можна сміливо брати на 
роботу.

«FB»: А чи є у Вас життєве кредо?

 Андрій: Мабуть, це слова, які я завжди пам’ятатиму 
і дуже часто сам собі повторюю: «Поводься з іншими 
так, як хочеш, щоб поводилися з тобою». Це 
найважливіше, бо в багатьох ситуаціях задумуєшся 
над правильністю своїх дій, тому завжди намагаюся 
«приміряти» це правило. 

 Андрій: Більш сучасний, ніж тоді, 
коли навчався я. Якщо брати до 
уваги ФЕМ, то він більш живий та 
більш цікавий. Нема підходу типу 
«пари/пари/пари». Зараз там є 
креативні платформи, до яких 
залучаються і викладачі, і студенти, і 
навіть школярі. І найголовніше – це 
місце, де особистість може розви-
ватися. 

«FB»: Що Ви можете сказати про 
рівень навчання на ФЕМі?

 Андрій: Насправді, рівень висо-
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кий, але ще є куди прагнути. Я впевнений, що 
керівництво інституту докладає максимум зусиль, 
щоб оптимізувати навчальний процес, щоб 
зробити навчання не лише змістовним, а й 
цікавим.

«FB»: Які у Вас є спогади, пов’язані з парами 
на ФЕМі?

Андрій: Пам’ятаю, колись у нас була пара з 
«Екології». І ми обговорювали управлінські 
рішення. Всі дійшли до того, що в цій сфері дуже 

багато таких рішень, але вони приймаються необдумано та 
спонтанно. І всю пару ми з викладачем дискутували з цієї теми, була 
так би мовити словесна перепалка. А вже по закінченні семінару до 
мене підійшли мої одногрупники і з посмішками на обличчі 
дякували, що я нібито зірвав пару. Не знаю чому, але мені тоді дуже 
сподобалося в такому руслі працювати, та й метою було не зірвати 
пару, а реально дійти якоїсь спільної думки. Та вийшло, як вийшло:)

«FB»: Чи маєте Ви формулу Вашого успіху?

Андрій: Я не знаю, чи є певний успіх навіть. Як це можна 
виміряти? Успіхом я вважаю те, що ти колись щось зробив, а воно 
зажило своїм життям і не потрібно далі за цим слідкувати. Це і є оте 
слово «творити» - коли не ти говориш за себе, а твої результати, які 
не помирають, а живуть і розвиваються далі. Але якщо ти хочеш 
щось створити, то потрібен специфічний підхід. Спочатку 
розібратись, потім подумати, порівняти альтернативи і створити 
щось своє – якусь певну комбінацію нового та існуючого.

«FB»: Уже зовсім скоро одинадцятикласники будуть складати 
ЗНО та вступати до ВНЗ. Яке у Вас є побажання для абітурієнтів?

Андрій: Хочеться сказати, що перед тим, коли ви будете 
робити вибір, куди вступати, то намагайтеся відчути те 
покликання, що є у вас в душі, в серці. Якщо у вас є оце «я 
хочу бути кимось», то воно повинно бути покладено в 
основу вибору. Але не потрібно керуватися якимись 
меркантильними мірками – думайте про те, чим вам 
хочеться займатися, про те, що вам цікаве. Після цього 
можна побажати лише наполегливості на шляху до мрії. А 
мрії починайте формувати зараз, коли ще багато часу для 
навчання, купа ентузіазму та завзятості. Бо людина, яка 
натхненна мрією, здатна на багато речей, а це варте 
поваги. Але не потрібно опускати руки, коли обрали не те 
«покликання». Краще знайти силу волі та відразу визнати 
свою помилку, хоча б для себе, та постаратися все 
змінити. І чим раніше, тим краще. Бо доведеться потім 
змінювати через 10-15 років втраченого часу. Тому не 
бійтеся, а дійте!

 Студентка Юлія Терещенко
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Т
радицію мандрів на ФЕМі започат-
кував його засновник  - Олег Федорович 
Балацький. З наукової роботи він 

об’їздив майже весь Радянський Союз, а потім 
почав підкорювати закордон. «Путевые 
заметки» - це розповідь  Людмили Балацької, в 
яких вона описує свої враження від побаченого 
та ділиться своїми відчуттями.
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Страсть к путешествию Олег наверное 
впитывал с молоком матери. Его родители часто
меняли место жительства в 
силу разных на то 
обстоятельств,  время 
было трудное. А возвра-
щение из эвакуации в 
свои родные края через 
всю страну. Разве не 
отложилось где-то в 
подсознании? Это и было 
первое, самое 
продолжительное 
путешествие из Улан-Удэ в 
Белгород. 

А затем, в студенческие годы, 
он без колебаний согласился 
участвовать в разработке 
целинных земель, а это не менее 

продолжительное путешествие в Казахстан. 
Работая на производстве, а также в процессе 

научно-исследовательских разработок, Олег 
объехал страну (бывший СССР) с Севера на Юг 
и с Запада на Восток. 

С годами, превращаясь в маститого ученого, 
Олег Федорович участвует в многочисленных 
зарубежных симпозиумах, конференциях, 
семинарах в таких странах, как США, 
Ирландия, Китай, Япония, Германия, Чехия, 
Венгрия, Швеция. 

Это далеко не 
полный перечень 

стран, в которых 
он побывал со 
своими коллегами.  

А это и новые 
впечатления, и 
радость встреч

с зарубежными учеными, 

знакомство с их бытом, культу- 
рой, архитектурой. В некоторые страны 
и я сопровождала его в качестве 
переводчика лекций, с которыми он 
выступал ,  а  также участвовал  в 
дискуссиях .  Работа  за  рубежом 
интересная, но трудная. Поэтому 
деловые командировки он чередовал с 
отдыхом по путевке в зарубежных 
странах. 

Куба
В Гаване мы пребывали 4 дня, где 

посетили дом–музей Хемингуэя , 
который среди тропического парка соз-

Куба

Египет. Пирамида Хиопса



Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

 2017’ ЛІТО 37

давал свои шедевры; картинную галерею, в 
которой, кроме нашей группы, никого из 
местного населения не было; посетили Дом 
Советско-Кубинской дружбы, пообщались со 
школьниками и подарили наши сувениры; 
поучаствовали в «Тропикано-шоу», о котором 
говорят: «Если не были на Тропикано-шоу, 
считайте, что не были на Кубе» – это яркие 
костюмы, красиво сложенные пластичные ку-

бинки и ритмы, ритмы…" 
Еще и сами получили уроки 
кубинских танцев.

Но самые яркие и незабы-
ваемые  впечатления нас 
ожидали впереди. 

Место пребывания на 
недельный отдых назы-
вается Дайкири, который 
расположен у подножия 
горного массива Сьерра-
Маэстро (не название, а 
просто песня), куда нас и 
повезли.

Дорога горная, изу-
мительной красоты, 
вела в заповедник 
Баканао, занимающе-

го площадь 8 тыс. кв. км.  
И по всей площади этого

заповедника - изваяния  различных доисто-
рических животных огромной величины: 
динозавров, ихтиозавров, птеродактилей, 
ягуаров, носорогов и первобытного человека. 
Попадаешь  в сказку. 

Индия

Из поездки в Индию в 1987 году мы узнали 
страну контрастов: богатых, живущих в 
огромных особняках–дворцах, и бедных, 
живущих прямо в лачугах недалеко от этих 
особняков, а то и прилепившихся к их забору, 
спящих здесь же на асфальте. 

Поражало количество нищих – калек, 
снующих между машинами и автобусами, 
зарабатывающих таким образом себе на 
жизнь (создавалось такое впечатление, что их 
с пеленок готовили к такой жизни).

Центральные улицы и площади 
«вылизаны» с особой тщательностью, 
но стоит свернуть – грязь неимоверная 
от стоков, мусор и вонь. Не очень 
пригляд-ная картина.  Зато надо 
отметить трудолюбие семейных 
мастерских, которые изготавливают 
шедевры изделий из бронзы, латуни, 
серебра и золота, и тем самым

                                                снабжают много-

численные рынки.
Наряду с ними есть 

также частные лавки, 
богатые драгоценными 
камнями и изобилием 
ткани – сари. 

Особое впечатление в 
И н д и и  п р о и з в о д я т 
индуистские бесчис-
ленные храмы, отли-
чающиеся своей не-
обыкновенной архи-
тектурой, причем непо-
хожие один на другой. 
Одним из таких храмов 
– мавзолеев   было чудо 
древне Анры- Тндж-

Махал на берегу реки Джанма.  
 Сам город Агра 
создает гоустное впе-

чатление – это задымленный, тес-

ный, обветшалый город с его узкими 
улочками, забитыми дымящимися 
автобусами, грузовиками и повозками. 
Но при выезде  из  города  вдруг 
вырастают ниоткуда четыре точеных 
минарета, и между ними – увенчанный 
куполом огромный, как бы хрустальный 
ларец. 

В настоящее время брачующиеся пары 
довольно часто посещают храм Тадж-
Махал. Мы присутствовали на одной из 
свадеб.

Ïðèñóòñòâèå íà èíäèéñêîéñâàäüáå.  Ñëåâà ñòîèò äî÷ü Èðèíà.

Вьетнам
Если взглянуть на землю Вьетнама с 

высоты птичьего полета, можно навсегда
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запомнить сказочно красивые горы, меняющиеся 
каждое мгновение своими многоликими формами, 
спокойные и бурные реки, пенистые водопады, 
глубокие, таинственно темнеющие ущелья и простые 
квадратики и прямоугольники крестьянских рисовых 
полей – самых совершенных творений человеческих 
рук, превращающиеся в мини-зеркала под лучами 
солнца. 

Ну а если спуститься на улицы Вьетнама, то в этом 
видении было что-то фантастическое. По широкому 
бульвару с треском моторов, с разноголосыми 
сигналами, с ослепительным светом фар мчались 
бесчисленные шеренги мотоциклов разных марок. 
Как можно было в таком хаосе лавировать 
велосипедистам остается загадкой, не говоря уже о 
пешеходах, которые стояли у перекрестка, потеряв 
всякую надежду перейти улицу и не попасть под 
колеса «хонд», «ямах», «сузуки» и т. д. 

Поразило обилие и разнообразие тропических 
фруктов, на тот момент это было для нас редкостью, 
так же, как и мы, белокожие, для них. Улицы, забитые 
велорикшами, снующие без всяких правил. Их рынки 
– лабиринты, где можно было запросто заблудиться, 
приставучесть вьетнамцев и многое другое. 

Китай
По инициативе и предложению дочери в 2001 г. 

Олег Федорович поехал в Китай. Посетили Шанхай, 
Нанкин, Ксеань, Пекин,  были там 2 недели. 

Китай, по мнению Олега, – это Гигант, который 
бежит от прошлого к настоящему и от настоящего к 
будущему.

Поездка Людмилы на   велорикше. 
Вьетнам

Заповедник Баканао. Куба

Внук Санни на мостике из лиан. 
Тайланд

Гиза, пирамиды и  мы

Сытджоу, Китайский сад чиновника, 
2001 г.

Англия
Проехав улицами Лондона на двухэтажном 

омнибусе, поражаешься тому, как вписываются в 
старые кварталы современные здания удивительной 
архитектуры. Прекрасны готическая церковь с 
капеллой Генриха VIII в Вестминстерском аббатстве, 
множество старинных замков, потемневших от 
времени. 



Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

Отдыхали мы в одном из поселков знамени-
того побережья Коста Брава, которое 
считается одним из наиболее посещаемых 
регионов  международного  туризма . 
Великолепие и фантастика многих зданий 
связаны с именем известного архитектора 
Антонио Гауди. Среди них самый известный 
Собор Саграда Фамилия, ажурные башни 
которого построены в готическом стиле.

Экскурсия в Барселону, харак-
терной особенностью которой 
являются прямолинейные широ-
кие бульвары, а также поездка на 
гору Монсеррат – мощному 
известковому массиву в виде 
различных форм и фигур, 
надолго останутся в памяти. 
Отметился  Олег и на стадионе в

Барселоне. 

Испания

Âåñòìèíñòåðñêîå àááàòñòâîËîíäîí , 2003 ã.

Чехия

Карловы Вары – это источник нашего 
здоровья. Там мы бывали почти ежегодно. 
Э т о  у ю т н ы й  н е б о л ь ш о й  г о р о д о к , 
неповторимый по своей архитектуре, в 
к о т о р ы й  с ъ е з ж а ю т с я  л ю д и  р а з н ы х 
национальностей. Всего насчитывается 81 
открытых целебных источников, 19 из 
которых – действующие. Это можно сказать 
«здравница мирового масштаба».

Шанхай, на фоне 
китайских 
небоскребов, 2001 
г.

Собор Саграда Фамилия, Испания

Турция, Помукале, 1998 г.Карловы Вары, Чехия

Людмила Балацкая

Все цивилизации зависили от умения накопить и использовать 
природне багатства»   профессор О.Ф. Балацкий

«Все плохое приходит само собой, а все хорошее надо 
организовывать»   

Профессор О. Ф. Балацкий



«Убита кегля»

STUDENT’S LIFE

У
  березні Студентський директорат Інституту 
ФЕМ знову провів  традиційний турнір з боулінгу 
«Убита кегля». Все що потрібно було зробити – 

зареєструватися і прийти в призначений час у призначене 
місце….
 Було цікаво та весело. Адреналін зашкалював. Бо так приємно 
усвідомлювати, що в деяких питаннях ти навіть кращий за 
викладачів!!!

Катерина: Кожен з нас полюбляє весело 
проводити час.  Із нашим чудовим колективом 
ФЕМу це можливо – кожен день вражає новими та 
цікавими подіями. Однією з таких подій став похід 
нашою дружньою сім'єю до боулінгу. Неймовірні 
емоції, командний дух та позитивна атмосфера 
панувала впродовж усього вечора. Студентський  
директорат  щодня вигадує для своїх  студентів  
різні розважальні програми.   Якщо ти веселий, 
позитивний, молодий та енергійний, то приєд-
нуйся до нашої веселої команди! Ти точно не 
пошкодуєш!!!

Зайчик Катерина,
спеціальність 

«Менеджмент» 
Студентка Діана Водотика
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Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

Бути лідером – це круто!

Студентка Юлія Шафорост

О
собливо корисним дійством 
для першого та другого 
курсів є відвідування тре-

нінгів на тему «Лідерство». 
Тому Студентський директорат, не 

вагаючись, провів його серед студентів 
Інституту ФЕМ. До нас завітали саме ті 
студенти, яких ми часто зустрічаємо на 
різних подіях, тобто актив серед першого та 
другого курсів. 

 Спікером стали вже досвідчені 
у тренінгах Смоленніков Денис 
Олегович та Євдокимова Альона 
Вікторівна. Студентам було цікаво 
пограти у розвиваючі ігри, які 
потребують командної роботи. 
Також послухати, що ж таке 
лідерство та як його розуміють інші 
люди. Тренінг дав можливість 
р о з к р и т и  с к р и т і  т а л а н т и , 
здатність до управління, розуміння 
того, як працює команда та хто ж 
такий «Лідер» та «Керівник». 

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького
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У
 квітні Студентський 
директорат провів уже 
традиційний турнір 

«Кубок ФЕМ із пейнтболу».
 Погода, як на замовлення, була 
ідеальною для цієї битви. Сосновий ліс, .... 
дрова тріщать у великому багатті, 
навколо тиша, і лише маркери на полі бою 
порушували цю гармонію…

 Х о ч е т ь с я  с к а з а т и  в с і м 
гравцям і помічникам велике «дя-
кую» за участь, сподіваємося ви не 
дарма провели цей час, одержали 
масу емоцій, подихали свіжим 
повітрям і смачно поїли. 
 Окреме  «дякую»  пейнт-
больному клубу «Кобарс», кухарям, 
які годували студентів (плов був 
нереально смачним і ситним) А 
також, спасибі Насті Кисіль за те, 
щ о  м и  п о б а ч и л и  ф о т о ч к и  з 
пейнтболу і новий випуск «Очима 
ФЕМу", та всім-всім, хто зробив 
хоча б одне селфі.

STUDENT’S LIFE

Кубок ФЕМ із пейнтболу

42 ЛІТО’ 2017



Призові місця:

1. Студсовєт (Денис Олегович, не 
кажіть, що це лише тому, що Вас не було).
2. Темна конячка (Загадкові хлопці, які 
вибороли 2-ге місце).
3. Лінія вогню (Показали хороший 
результат).
4. Пупсічки (На цей раз піднялися на одну 
сходинку вище, впевнено йдуть).
5. Фільбенд (Молодці, сподіваємося 
наступного разу ви покажете, як 
потрібно грати).

 Доброго дня, шановні читачі. 9 квітня всією 
нашою ФЕМ-сім'єю ми вирушили туди, де серце 
завмирає, почуття переповнюють емоції, ство-
рюється командний дух. Це гра «Пейнтбол». Саме в 
ній кожний гравець команди розуміє, наскільки 
важлива кожна секунда та підтримка своїх 
побратимів-гравців. Велике дякую я хочу сказати 
Анастасії Кисіль. В одній із ігор саме ця крихітна 
дівчина в одиночці одержала перемогу над п'ятьма 
суперниками. Як молодь каже: «Винесла їх у 
щепки». Потрібно зазначити, про якісну підготов-
ку цього заходу та приємний сюрприз після гри.
 Я був дуже щасливий, що я відчув ті емоції, 
які в повсякденному житті не відчуєш. Тому 
наступного разу я раджу їхати з нами і спробувати 
себе в цій грі та дізнатися, який же насправді 
гравці команд отримали сюрприз. І запам'ятайте:

 «ФЕМ - це кльово! 

Олександр Усенко
спеціальність «Фінанси, 

банківська справа і 
страхування» 

Студентки: Альона Сергієнко,
Діана Водотика 

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького
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Міс студмістечка - 2017

Наші красуні

У
сім відомо, що на ФЕМі найгарніші дівчата. Спитайте 
кожного хлопця в СумДУ. І якраз весною в них виникла 
можливість довести це у конкурсах краси. При чому в 

нашому університеті їх відбулося відразу два: «Міс студмістечка - 2017» 
та «Міс СумДУ - 2017». 

 6 квітня пройшов щорічний конкурс «Міс студмістечка - 2017» серед студенток, які 
мешкають у гуртожитках СумДУ. Учасниці конкурсу демонстрували свої красу, вміння й 
таланти у п'яти конкурсах: «Візитка», «Інтерв'ю», «Талант», «Кулінарний» і «Відома жінка світу» 
(дівчата поставали перед членами журі в образах відомих жінок світу сучасності й минулих 
століть).
 Наш Інститут представляли відразу дві дівчини: студентка спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування»  та студентка спеціальності Катерина Єрмоленко
«Менеджмент організацій» Вікторія Вовченко.
 Наші дівчата були найчарівнішими. За результатами конкурсу краси, Катерина 
Єрмоленко виборола титули «Міс Інтелект» та «Віце-міс», а Вікторія Вовченко - «Міс 
Фантазія».
 Ми не могли залишити поза увагою цих чарівних дівчат і взяли у них інтерв’ю.

Катерина...
    FB: Ти сама вирішила взяти участь у цьому конкурсі, чи хтось запропонував?

   Катерина: Взагалі повинна була йти інша дівчинка, але вона захворіла та не 
змогла взяти участь. Тож мені запропонували представляти мій гуртожиток у 
цьому конкурсі. Часу було зовсім обмаль, але все ж таки я впоралася.

 FB: Чи сподобалося тобі проведення конкурсу? Які враження він залишив, 
які емоції викликав?
   Катерина:  Як для рівня конкурсу, що проводився в гуртожитку, то досить не 
погано, хотілося щоб було організованіше. Цей конкурс залишив приємні враження. 
Особливо яскраві емоції я одержала під час виступів. Те відчуття, коли ти стоїш на 
сцені в туфлях на підборах, не твого розміру, читаєш вірш, вивчений вночі, та 
мікрофон не працює, саме в такі моменти відчуваєш цю атмосферу підтримки, яка 
була в залі, до речі, жодного разу не забула слова, і коли я говорила, була ідеальна 
тиша.

STUDENT’S LIFE
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  FB: Ти стала Віце-міс. Одераний титул свідчить, що 
ти досягла своєї мети? Що для тебе було головніше: 
взяти участь у крнкурсі чи здобути перемогу?

 Катерина: Чесно кажучи, в мене не було чітко 
поставленої мети – стати Віце-міс. Я організовувала 
такі конкурси, проводила, була ведучою, але ніколи не була 
учасницею. Я з дитинства танцюю і просто обожнюю 
сцену та хвилювання перед виступом. Мені просто 
хотілося відчути особисто ті емоції від участі в таких 
конкурсах. Хоч я здобула титул Віце-міс, для мене 
головніше було взяти участь, аніж перемогти. Тому що 
для мене залишилося приємною згадкою ті декілька днів 
підготовки, недоспані ночі, слова від моїх близьких які 
підтримували мене цілодобово. Ті почуття під час 
нагородження були не такими яскравими, а вже після… 
шквал емоцій від друзів, які обліпили з усіх боків. Катерина Єрмоленко,

спеціальність «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування»

Вікторія Вовченко
спеціальність «Менеджмент організацій»

Вікторія...
  FB: Як проходила підготовка до цього конкурсу?

 Вікторія: Приготування до конкурсу було 
насиченим, мені необхідно було вигадати, як 
представити  образ відомої жінки, показати свій 
талант та приготувати страву й бажано не  
зганьбитися під час опитування. Я довго не могла  
зібратися з думками та зрозуміти, що потрібно 
робити.

Перший конкурс – дефіле. Головним для мене було 
не впасти,  заходячи на сцену. Масло у вогонь додавало 
й те, що я виходила першою, треба ж було мені 
витягнути № 1 під час жеребкування. Йшла я довго, 
дуже довго, але ж дійшла.

Другий конкурс – талант. Ну що ж, співак із мене 
ще такий, і з координацією  проблеми, так що 
написала вірш. 

Третій конкурс – представлення образу відомої 
жінки. Досить цікавий та незвичайний.

Четвертий конкурс – інтелектуальний. Я задоволена тим, що розповіла людям про своє 
прекрасне в простих речах.
 І нарешті, п'ятий конкурс – кулінарний. Напередодні я до 12-ї години ночі готувала 
пудинг разом зі своєю групою підтримки. Для того щоб створити гарну композицію, 
вистачило невеликого шматка. У результаті перед конкурсом краси я опівночі сиділа на 
кухні й ласувала пудингом.

FB: Яке твоє загальне враження від конкурсу?

Вікторія: Мені сподобався цей конкурс, тому що я змогла випробувати себе ще в чомусь  
новому. За свій креативний підхід до завдань я одержала титул «Міс фантазія», і, якщо 
чесно, я цілком задоволена результатом. Рекомендую всім спробувати себе в подібних 
заходах, це безцінний досвід!
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 Представляємо вам ще одну красуню 
нашого Інституту – Юлію Бабченко. Вона 
стала учасницею «Міс СумДУ» і виборола 
титул «Міс Елегантність». Дізнаємося її 
враження про участь у конкурсі.

FB: Як з'явилася ідея взяти участь у «Міс 
СумДУ-2017»?

Юлія: Взагалі-то, спочатку я не дуже хотіла 
брати участь у цьому конкурсі, оскільки я 
розуміла, що репетиції будуть забирати дуже 
багато мого вільного часу. Але мої одногрупники 
почали наполягати на тому, що я повинна піти 
на конкурс, говорили: «Хто, як не ти? Хто ще 
зможе представити саме наш інститут?» І так 
сталося, що я погодилася. Подумала, чому б і ні. 

FB: Який з етапів був найскладнішим?

Юлія: Найскладнішим етапом для мене був 
конкурс талантів, а саме підготовка особистого 
танцю для конкурсу. Із самого початку все йшло 
не так, як треба, постійно якісь труднощі. Але в 
кінці кінців за останні 3 дні ми підготували 
чудовий драйвовий танець, від якого я просто 
шаленіла. Я одержала заряд неймовірних емоцій 
танцюючи, шкода, ще неможливо пережити ті 
емоції ще раз і станцювати знову.

FB: Чи отримувала ти задоволення від 
процесу підготовки та участі?

Юлія: Звичайно ж так! Всі репетиції мене 
дуже виснажували, а останні дні ми взагалі 
тренувалися з ранку до ночі, я приходила додому 
пізно й одразу лягала спати навіть не поївши. 
Але це все дрібниці, позитивних моментів було 
набагато більше! За весь час підготовки ми з 
дівчатами стали справжньою командою й 
весело проводили час. Нам, дійсно, є що згадати.

     FB: Якими будуть твої побажання та поради наступним учасницям?

   Юлія: Дівчата, таких емоцій та адреналіну ви не одержите ніде! Тому я раджу вам 
спробувати себе та взяти участь у цьому конкурсі наступного року. Це незабутній й 
безцінний досвід. Із вами будуть працювати справжні професіонали, які полюблять 
вас, як своїх дітей.

Юлія Бабченко,
спеціальність «Менеджмент 

організацій»

Наші красуні
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Дівчина-весна

А ось ще одна переможниця! У 
березні Студентський директорат 
ІФЕМу проводив конкурс «Дівчина - 
весна». Багато наших дівчаток 
взяли в ньому участь. Але перемож-
ницею стала студентка спеціаль-
ності «Менеджмент організацій і 
а д м і н і с т р у в а н н я »  В е р о н і к а 
Лазоренко.  Вона отримала у 
подарунок своє роздруковане фото 
великого формату. Ми поціка-
вилися, чим живе Вероніка і яке її 
найбільше захоплення.

Лазаренко Вероніка, 
спеціальність «Менеджмент організацій

 і адміністрування»

       Більш за все обожнюю танцювати. Я 
відчинила двері танцювального залу, а 
виявилось – життя. Понад 13 років я 
танцювала у театрі сучасного танцю 
«Пігмаліон».  Це частина мене,  мого 
щасливого минулого. Ми одна родина, зі своїми 
традиціями, звичаями, зі своїми жартами. 
«Пігмаліон» – це не просто гурток, який 
навчив мене танцювати. Він навчив мене 
життю, переживати емоції у русі , доносити 
свої переживання не словами, а рухом, 
музикою та поглядом.
    Вступивши до університету, я більше, на 
жаль, не танцювала. Але завдяки інституту 
економіки та менеджменту, я відкрила друге 
дихання, та почала танцювати у колективі 
«Ліберті». На сцені я прагну дарувати 
оточуючим естетичне задоволення, хороший 
настрій та позитивні емоції.
   Коли поганий настрій, я приходжу на 
танці, бачу дорогих мені людей, занурююсь у 
цю творчу атмосферу та забуваю про все на 
світі !

Вероніка...

Студентки: Грибініченко Руслана, 
Антоненко Валерія, 

Даценко Анна
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STUDENT’S LIFE

#FB_ЛАЙФХАК_ВІД_СТУДЕНТІВ

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÌÀÐ²¯

Як обрати спеціальність своєї мрії

бираючи професію своєї мрії, необхідно Опокладатися на поклик свого серця. Навіть якщо 
всі навколо будуть проти, роби те, що тобі 

подобається та до чого маєш хист, адже лише тоді можна 
досягти успіху у цій сфері. Розвивайся у потрібному 
напрямку, і успіх буде у тебе в кишені. Як кажуть, найкраща та 
робота, яка стає твоїм хобі. Тож, як виявляється, це зовсім 
нескладно, просто закрий очі та прислухайся до себе та своїх 
бажань!
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#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÀËÜÎÍÈ

«

«

Що потрібно зробити, щоб стати 

студдиректором ФЕМу?

асамперед потрібно мати безмежне бажання Нпрацювати для студентів ФЕМу. Мати мету, до якої 
будеш рухатися весь наступний рік, нові креативні 

ідеї розвитку студентського самоврядування. Мати лідерські 
якості, які будуть допомагати в організації. Та, звісно, потрібно 
мати команду однодумців, людей, що підуть за тобою, будуть 
твоєю опорою і підтримкою.

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÞË²¯

« «

Як потрапити до команди студентського 

директорату?

оловне - це бажання творити та активність: як у Гконкурсі «Золотий інтеграл», так і в різних заходах від 
інституту. Або ж через улюблену справу. Наприклад, я 

люблю фотографувати та знімати відюшки. Це побачили 
старшокурсники, які вже мають неабиякий досвід у 
студентському самоврядуванні, та запропонували мені 
працювати разом із ними. Саме це і привело мене до посади 
заступника студдиректора з інформаційної роботи.

Макаренко Тетяна, 
спеціальність «Міжнародна 

економіка»

Сергієнко Альона,
спеціальність «Економіка 

підприємства»

Юлія Шафорост,
спеціальність «Економіка 

підприємства»

Марія Грохольська,
спеціальність «Міжнародна 

економіка»



«

«

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÂÀËÅÐ²¯

Як зробити своє студентське життя більш 

яскравим? 

загалі-то навчання в університеті дає багато чудових Вможливостей і перспектив, але я не розумію, чому деякі 
студенти ними просто не користуються? Можливо когось 

лякає новий колектив? Я запевняю, в цьому немає нічого страшного 
чи складного, всі ми люди, в усіх є свої страхи та сумніви, потрібно 
просто пробувати щось нове. Перелік безмежний. Ти можеш 
розширювати свої межі за допомогою різних програм обміну, і, що 
цікаво, це не потребує особливих витрат, можеш долучитися до 
волонтерського руху, студентського директорату, стати членом 
профспілки, займатися танцями, вокалом, спортом, їздити на 
агітації. Я думаю, кожен зможе знайти для себе щось цікаве і додати 
барв  у сіру буденність. Студентство - найкращий період, 
використовуй свої можливості на повну!!!

#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_ÑÍ²ÆÀÍÈ

Чи реально навчатися і працювати?

авчатися і працювати реально. Головне - Нправильно розподілити час, щоб можна було 
відпочити. Та найголовніше - обрати роботу, яка 

буде приносити задоволення. Тоді все буде чудово! Обов'язково 
повинна бути підтримка.  Адже без неї зараз нікуди.

«
Третяк Тетяна, спеціальність «Менеджмент 

організацій і адміністрування»
#FB_ËÀÉÔÕÀÊ_Â²Ä_Ä²ÀÍÈ

Як швидко знайти нові знайомства?

вісно, першокурсники почувають себе розгублено. Та це і Ззрозуміло, стільки нових облич навколо! Добре, якщо в 
університеті вже навчаються друзі. А що робити студентам з 

інших куточків України? Я хочу порадити майбутнім першокурсникам 
обов'язково взяти участь у «Золотому інтегралі». Це чудовий шанс 
швидко розширити коло знайомих і незабутньо провести час. Не 
бійтеся відвідувати різні гуртки. Долучіться до спортивної команди. Це 
найлегший спосіб познайомитися з новими людьми, які мають подібні 
захоплення. Відвідуйте громадські заходи. Не соромтеся проявляти 
себе, адже саме так ви зможете швидко адаптуватися і знайти друзів .

«
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Водотика Діана,
спеціальність «Міжнародна 

економіка»

Петренко Сніжана,
спеціальність "Фінанси, банківська 

справа і страхування"

Антоненко Валерія, 
спеціальність «Міжнародна 

економіка»



STUDENT POINT

П
рофесор О. Ф. Балацький закономірно вважається одним із 
засновників вітчизняної школи економіки природокористування та 
засновником економічної науки у Сумській області. У літнєму випуску, 

присвяченому пам‘яті  Олега Федоровича,  редакція «FEMbook» поділиться з 
читачами результатами дослідження, присвяченого виявленню відношення 
студентів Інституту ФЕМ до проблем екології.

Студенти вірять, що особисто мають можливість 
покращити стан навколишнього природного 
середовища 

Студенти не вірять, що особисто мають можливість 
покращити стан навколишнього природного середовища 

Власний варіант 
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КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, %, ЯКІ ОЦІНИЛИ НЕОБХІДНІСТЬ 
ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В МІСТІ ЗА 

ШКАЛОЮ ВІД 0-10 БАЛІВ

С
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н
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, %

Бали

РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ЗА ВИДАМИ РЕСУРСІВ, З ЯКИХ ВОНИ 
НАЙЧАСТІШЕ ДІЗНАЄТЕСЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Інтернет

З інших видів ресурсів

На лекціях, тренінгах, конференціях в університеті

Телебачення

%
%

%

%

Студенти, які брали участь в проектах, конкурсах, 
олімпіадах, пов’язаних з економікою природо-
користування

Студенти, які не брали участі в проектах, 
конкурсах, олімпіадах, пов’язаних з економікою 
природокористування

Особисто переймаються
проблемами екології

ПРИЧИНИ, З ЯКИХ СТУДЕНТИ БРАЛИ УЧАСТЬ У  ПРОЕКТАХ, 
ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІКОЮ ПРИРОДО-

КОРИСТУВАННЯ

Не були знайомі з темою, але її запропонував керівник, 
якому студенти не змогли відмовити 

Керівник переконав, що саме участь у цьому 
напрямку дасть можливість одержати перемогу

Екологія one love



Студенти прийняли б участь в 
екологічних проектах з власної 
ініціативи

З інших причин

Студенти взяли б участь 
у проекті, якщо мали б  
можливість отримати 
винагороду

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

«Все цивилизации зависили от умения накопить и использовать 
природные богатства».   Профессор О. Ф. Балацкий

ПРИЧИНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ЯКІ ВИЗНАЧИЛИ СТУДЕНТИ

Люди переконані у тому, що
завдане забруднення 

їм особисто не 
зашкодить

Відсутність екологічної 
культури та освіти

Недосконала система 
покарання

Незнання наслідків 
скоєного

Недосконала 
система заохочення

Інші 

Шкода, якої завдають, є незначною

Студенти, яким 
не потрібні жодні 
стимули, вони розуміють, що не можна 
порушувати екологічних норм та правил

Студенти, що віддають перевагу 
грошовому або іншому заохоченню

Студенти, які вважають більш 
дієвою штрафну систему    
                       покаранну

ВИЗНАЧЕННЯ СТИМУЛІВ ДО ДОТРИМАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ (ПРАВИЛ)

СТУДЕНТИ ОТРИМАЛИ Б ДОДАТКОВІ ЗНАННЯ 
З ЕКООСВІТИ, ЯКЩО:

Лише будуть лекції, і необхідно буде здавати залік

У разі можливості отримання  грошової винагороди

Не потребують таких знань

Отримали б такі знання для власного розвитку, навіть якщо
це було б не безкоштовно

Одержали б такі знання для власного розвитку, 
але якщо це безкоштовно

Редакція «FEMbook»



Ганна: Картини я писала завжди, з дитинства, просто 
мене ніхто не зупиняв, а, навпаки, заохочували. В юності це 
була графіка, роботи олією та акрилом, але у 2014 році я 
потрапила на виставку студії Тетяни Суркової, де побачила 
ту саму комбінацію кольорів, подання та експресію, якою 
милувалася у видатних художників. Саме там я вирішила, що 
хочу працювати в такій техніці, у світі підбору кольорів, 
композиції та пошуку сюжету. Так і сталося, з 2014 року я 
пишу картини в техніці холодний батік. Але батік – це не 
лише картини на шовку, можна розписати одяг, створити 
незабутню та оригінальну сукню, палантин чи шарф. 

Г
анна 
Олександрівна 
Швіндіна - 

заступник директора з 
наукової роботи Інсти-
туту ФЕМ, доцент кафед-
ри управління, дуже пра-
цьовита та амбітна. Але 
іноді потрібно відволі-
катися від роботи і в 
ц ь о м у  ї й  д о п о м о г а є 
незвичайне хобі - батік. 

Редакція «FEMbook» 
запитала у Ганни Олек-
сандрівни про її творчість 
та дізналася, де вона бере 
натхнення.
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Ганна: Перша картина в стилі батік було 
кленове листя, яке і дотепер часто стає моїм 
сюжетом, або супроводжувальним візе-
рунком до сюжету.  Перший досвід 
звичайно – дуже важлива річ, але я мушу 
сказати, що робота з тканиною і зараз для 
мене – кожного разу як вперше. Я не 
втомлююся дивуватися тому, як взаємо-
діють між собою фарби та тканина, як 
суміш фарб перетворюється на різно-
барвний спалах,  як прості  сюжети 
перетворюються на складні алегоричні 
твори. 

Мистецтво з Індонезії

«FB»: Як давно Ви почали писати картини? 

«FB»: Якою та про що була Ваша перша 
картина?

«FB»:  У Вас є улюблена 
к а р т и н а ,  з  я к о ю  В и  н е 
розлучилися б у жодному разі?

Ганна: Мушу зізнатися, це 
зазвичай картини, присвячені 
моїм близьким та рідним. 

Але, на мій погляд, для худож-
ника немає більшої втіхи, як 
знайти прихильника свого талан-
ту.

ТВОРЧИЙ ФЕМ

«Найкраще місто у світі»



«FB»: Ваші враження від першої виставки, на яку 
потрапила ваша картина? 

 2017’ ЛІТО 53

Ганна: Це було щось надзвичайне, гордість через 
виставку та хвилювання через оцінку експертів не 
давали спокою. І все ж таки, головним для мене став 
досвід спілкування із моїми однодумцями,  іншими 
художниками-студійцями, адже ми тісно взаємодіємо 
та підтримуємо один одного у виставках. 

 Я вважаю, що із картинами потрібно розставатися, 
треба давати їм нове життя в нових оселях, давати 
милуватися ними іншим людям. 

Батік  — це техніка розпису 
на тканині за допомогою воску 
та  барвників ,  поширена 
особливо в Індонезії та на 
Філіппінах, а також у країнах 
Південно-Східної та Східної 
Азії, Західній Африці тощо.

«FB»: Ваші творчі плани? Чи все залежить від 
натхнення?

Ганна: Я хочу накопичити ідеї для найближчої 
авторської виставки. Працюю над пошуком сюжетів, 
шукаю різні варіанти виконання техніки, навчаюсь 
новим методам. Як казав колись Маркес: «Натхнення 
приходить лише під час роботи».    

Старший викладач Юлія Матвєєва

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького

«Сонце моє, поглянь на мене!»

«Квітка глибин»



Із задоволенням продовжуємо знайомити вас, любі читачі, з улюбленими 
книжками викладачів нашого інституту. У цьому номері зустрічайте книжковий 
must read від  Ірини Миколаївни Сотник, доктора економічних наук, професора 

кафедри економіки та бізнес-адміністрування. У книжковій підбірці Ви знайдете як 
професійну економічну літературу, яку Ірина Миколаївна опанувала у роки навчаня, але 
досі згадує як таку, що надихнула на написання наукових статей, розробку навчальних 
курсів, нові наукові проекти, так і особливі книжки «для душі», з якими можна відпочити та 
гарно провести вільний час.

Студентам-економістам, щоб стати експертами своєї справи, 
думаю, крім підручників, варто приділяти увагу публікаціям у 
професійних журналах, зокрема іноземних, науковим 
монографіям, економічним звітам міжнародних організацій. 
Не відкрию Америку, якщо скажу, що знання англійської мови 
значно розширює горизонти для професійного зростання, 
відкриваючи цілий пласт сучасної наукової літератури, цікавої 
та надзвичайно корисної для майбутнього фахівця. 

«Майстер і Маргарита»
М. Булгаков

×èòàëà ùå â øêîë³, ïîò³ì ê³ëüêà ðàç³â ïåðå÷èòóâàëà öþ ÷àð³âíó, 
çàõîïëþþ÷ó ì³ñòè÷íó ³ñòîð³þ. 

Êíèãà çàïàì’ÿòàëàñÿ ñâîºþ íåçâè÷àéí³ñòþ, íåñõîæ³ñòþ íà ³íø³. 

«Королі і капуста»
О.Генрі

Öåé ³ðîí³÷íèé ðîìàí ïåðå÷èòóþ äóæå ÷àñòî âïðîäîâæ áàãàòüîõ 
ðîê³â ³ íå âòîìëþþñÿ äèâóâàòèñÿ éîãî àêòóàëüíîñò³, ãîñòðîìó 
ãóìîðó òà ôàíòàç³¿  àâòîðà, ÿêèé ïðèìóäðÿºòüñÿ ïåðåòâîðèòè 
îïèñè çâè÷àéíèõ ³ íå çîâñ³ì çâè÷àéíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é íà 
çàõîïëþþ÷³ ñþæåòè ç íåñïîä³âàíîþ ìîðàëëþ. 

«Капітал»
К. Маркс

Öþ êíèãó, äîñèòü âàæêó äëÿ ñïðèéíÿòòÿ, ÷èòàëà íà ïåðøîìó-
äðóãîìó êóðñàõ óí³âåðñèòåòó ÿê ïåðøîäæåðåëî ïðè âèâ÷åíí³ êóðñó 
ç åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿. Âðàçèëî òå, íàñê³ëüêè î÷åâèäíèìè ó 
âèêëàäåíí³ êëàñèêà º çàêîíè åêîíîì³÷íîãî áóòòÿ.   

�

�²ðèíà Ìèêîëà¿âíà Ñîòíèê
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«Дванадцять стільців», «Золоте теля»
І. Ільф, Є. Пєтров 

Ö³ áåçñìåðòí³ òâîðè ÷èòàëà òåæ ùå â øêîë³, ïîò³ì ê³ëüêà ðàç³â 
ïåðå÷èòóâàëà ³ êîæíîãî ðàçó äèâóâàëàñÿ, ÿê òîíêî àâòîðè 
ï³äì³÷àþòü ³ ÿê ìàéñòåðíî îïèñóþòü ïðàâäó æèòòÿ. ×îãî ëèøå 
âàðòóº ïî÷àòîê  «Äâàíàäöÿòè ñò³ëüö³â»: «Â óåçäíîì ãîðîäå N áûëî 
òàê ìíîãî ïàðèêìàõåðñêèõ çàâåäåíèé è áþðî ïîõîðîííûõ 
ïðîöåññèé, ÷òî, êàçàëîñü, æèòåëè ãîðîäà ðîæäàþòñÿ ëèøü çàòåì, 
÷òîáû ïîáðèòüñÿ, îñòðè÷üñÿ, îñâåæèòü ãîëîâó âåæåòàëåì è ñðàçó æå 
óìåðåòü».

«Іронічні детективи»
Д. Донцова

«Тореадори з Васюківки»
В. Нестайко

Çàõîïëþþ÷à êíèæêà ç ìîãî äèòèíñòâà, ÿêó òàê äîáðå ÷èòàòè 
ðàçîì ³ç ñèíîì òà êîìåíòóâàòè êîæíó ä³þ ãåðî¿â!

«Фактор 4. Витрат – половина, віддача –  подвійна» 
та «Природній капіталізм»

П. Хокен, Е. та Х. Ловінси

¯õ  º áàãàòî ñåð³é, âèä³ëèòè ùîñü îêðåìî - âàæêî. Ãîâîðÿ÷è íàóêîâèì ñòèëåì, 
äóæå «êîìïëåêñí³» êíèãè, â ÿêèõ ìîæíà çíàéòè ö³êàâèé ñþæåò, ïîñì³ÿòèñÿ íàä 
àíåêäîòàìè, ïî÷åðïíóòè íîâ³ êóë³íàðí³ ðåöåïòè òà æèòòºâó ìóäð³ñòü. 

Е. Вайцзеккер, Е. та Л. Ловінси 

Ö³ êíèãè ïðîíèçàí³ äóõîì ³ííîâàö³é, ïðèêëàäàìè 
íåî÷³êóâàíèõ â³äêðèòò³â, ÿê³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â 
åêîíîì³÷í³é ïðàêòèö³. Âîíè ö³ëêîì çì³íþþòü òðàäèö³éíå 
ìèñëåííÿ ùîäî êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³ á³çíåñó, çàêëèêàþ÷è 
äî ôîðìóâàííÿ íîâî¿ á³çíåñ-³äåîëîã³¿.

Студентка Валерія Біленко

Випуск присвячений пам’яті професора 
Олега Балацького
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Марія: Так, я планувала. Зважаючи на те, що в Черкасах немає відповідного для мене 
університету, це було єдиним можливим виходом для мене. Тим паче, що в інших містах 
більше шансів знайти роботу, не кажучи вже про нові знайомства та навички виживати одній 
у незнайомому місті.

С
умський державний університет 
приваблює абітурієнтів із різних 
куточків України та світу. Рубрика 

«Моє рідне місто» присвячена тим студен-
там, які прямують до своїх цілей та мрій, 
незважаючи на відстань, та їм є що 
розповісти про свій рідний край.

Студентка 1-го курсу спеціальності 
«Міжнародні  економічні  в ідносини»  
Грохольська Марія розповіла про свій шлях 
від міста Черкаси до міста Сум.

«FB»: Навчаючись в 11-му класі, чи планувала ти 
навчатися в університеті, який знаходиться не в 
твоєму місті?

«FB»: Як вийшло, що потрапила ти саме до СумДУ?

 Марія: Я прагнула вступити до одного з найкращих університетів України, тому ретельно 
обирала заклад. Отже, не дивно, що СумДУ увійшов  до мого списку ТОП - 5. 

«FB»: Тебе не лякала відстань 356 км від дому?

 Марія: Мене завжди вабило щось нове та незвідане мною. Навпаки, поїхати далеко від 
дому - означає почати наступний етап у житті, зазнати змін в усьому. Життя любить сміливців. 
Тому я без вагань зібрала валізи і зробила крок у нове життя. Тим паче, що ми живемо у ХХІ 
столітті, коли людина у будь-який час може зв’язатися з близькими, тому відстань не така 
відчутна.
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«FB»: Розкажи про своє перше враження про Суми.

 Марія: Приїхавши у чуже місто, яке повинно було стати новою домівкою, я дуже боялася 
розчаруватися. Але, на щастя, мої страхи виявилися даремними. Я одразу відчула затишок та 
красу міста. Мене порадувало те, що це місто з неймовірно гарними культурними пам’ятками, 
багатою природою і приємними людьми. Суми одразу викликають велику прихильність до 
себе. Тому я полюбила Суми з першої секунди, бо відчула, що це – моє місто.

Потяг «Черкаси - Суми»

МОЄ РІДНЕ МІСТО

МАРІЯ ГРОХОЛЬСЬКА



«FB»: Розкажи про своє рідне місто. Які б цікаві місця ти 
показала своїм одногрупникам, якби проводила екскурсію 
Черкасами?

 Марія: Черкаси – це невелике місто в Україні, 
розташоване в мальовничому куточку Правобережжя. 
Цікавим фактом є те, що у XV столітті тут був один із центрів 
виникнення козацтва.  Частенько взагалі українців називали 
черкасами. Я б назвала Черкаси містом-героєм, адже стільки 
разів їх руйнували вщент, а вони ставали ще гарнішими і 
привабливішими. Черкаси вражають своєю зеленню і якимсь 
особливим не метушливим затишком, незважаючи на цілих 
300 тисяч населення. У цьому місті неможливо занудьгувати. 
Влітку – це справжня столиця водного відпочинку та пікніків 
на лоні природи. Осінні та весняні парки Черкас вражають 
барвами та красою, але найчарівніше місце – звичайно ж, 
Долина троянд. Я вважаю, що кожен повинен побачити її, 
адже це місце, де душа  тікає в п’яти, це місце, де хочеться 
перебувати вічно. Тут зазвичай відбуваються всі міські 
фестивалі та святкування. Але справді унікальна риса Долини 
троянд – це дерева, що ростуть безпосередньо у воді між 
великими кам’яними брилами. А от якщо приїхати сюди 
взимку, то Черкаське море – справжня казка для екстрималів-
рибалок. Дуже цікаво піднятися на пагорб, де розташовується 
меморіал «Пагорб Слави». Звідси перед очима відкривається 
захоплююча панорама міста. Я б також показала найцікавішу, 
як на мене, архітектурну споруду міста, найбільший собор 
України – Михайлівський кафедральний. Також обов’язковим 
для відвідування є черкаський зоопарк. Він активно 
розвивається, щороку поповнюється новими видами тварин. 
Унікальним є наявність тераріуму на території зоопарку та 
музей живих метеликів, які літають поміж людьми, до них 
можна доторкнутися та сфотографуватися. Тому відвідати 
місцевий зоопарк було б дуже цікаво. Загалом, Черкаси – 
чудове місто, і я була б рада провести там екскурсію для своїх 
одногрупників.

«FB»: Декілька слів та побажань майбутнім абітурієнтам з 
інших міст, які вагаються у своєму виборі ...

 Марія: Усім абітурієнтам, які вагаються у своєму виборі, я 
бажаю нічого не боятися та бути впевненими у власних силах. 
Ви розумні, цілеспрямовані люди, які заслуговують на 
найкращі студентські роки та щасливе й заможне майбутнє. 
СумДУ вам зможе це надати, адже це не лише грунтовні 
професійні знання, а й цікавий вільний час. Не соромтеся, 
будьте активними, живіть на повну і ви полюбите СумДУ всім 
серцем, так, як любимо його ми.

Студентка Діана Водотика 
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ТОРГІВЛЯ: БІЗНЕС ТА ОСВІТА!
Магістерські програми

На кафедрі економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного 
університету відкрито набір за новою магістерською програмою «Торгівля» 
(спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

Ідея відкриття нової освітньої програми пов'язана з бажанням виокремити актуальні, 
популярні і перспективні дисципліни (ефективні продажі, інтернет-трейдинг, електронна 
комерція, бізнес-планування, запуск стартапів, торгівля на платформах фондових, валютних і 
товарних бірж, основи логістики та просування товарів на нові ринки тощо) в окремий 
комплекс знань, використання якого дозволить випускникам стати успішними і 
конкурентоспроможними на ринку праці.

     Магістерська програма «Торгівля» – 
це якісно новий продукт на ринку 
освітніх послуг України, метою якого є 
підготовка висококваліфікованих 
кадрів для сфери торгівлі.

У чому  особливості цієї програми? 
Основною особливістю є тісна співпраця з роботодавцями (торговельні компанії 

Сумського регіону та України). 

АБІТУРІЄНТУ
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Упродовж останніх півроку кафедрою 
було проведено ряд засідань експертної ради 
роботодавців, «засідання круглого столу» між 
бізнесом та освітою «Запити – можливості» (з 
представниками Сумської торгово-промис-
лової палати, ТРЦ «Лавина», ТОВ «Епіцентр К», 
ТОВ «Керамейя», ПАТ «Сумський завод 
«Насосенергомаш», ТОВ «Баядера Груп», ТОВ 
«СТГ», ТОВ «Авіс Україна», ТОВ «Нега», ТОВ 
«Шафран і К», ТОВ «Істерн беверидж 
трейдинг»), отримано сертифікати з роботи

з програмними продуктами, взято участь у численних заходах щодо розвитку співпраці між 
СумДУ і бізнес-структурами.  

Спільними зусиллями з роботодавцями сформований навчальний план, за яким до 
викладання дисциплін будуть залучатись топ-менеджери і провідні фахівці-практики з відомих 
компаній Сумського регіону та України.  Студенти вивчатимуть, як швидко ухвалювати 
обґрунтовані підприємницькі рішення, як розвивати лідерські та комунікаційні здібності, як 
генерувати цінні підприємницькі ідеї для бізнес-проектів, обирати ефективні бізнес-стратегії



NOTES

для торговельної діяльності та оцінювати їх результативність. За результатами вивчення 
надається можливість отримання сертифікатів з відповідних дисциплін.

Ще однією важливою особливістю цієї програми є змішане навчання, що передбачає 
зручний графік для студентів, які працюють, а саме лише один навчальний тиждень на місяць 
аудиторної роботи, а решта – самостійна робота студента з викладачами з використанням  
e-learning, «хмарних» технологій Google та соціальних мереж.

Запропоновані нововведення, на нашу думку, сприятимуть підготовці високо-
кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити високу якість і конкурентоспроможність 
товарів на ринках, збільшити прибутковість бізнесу, розвинути економіку країни в цілому.

Професор Леонід Таранюк,
Доцент Юлія Чорток  
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ЛЕЙЛА БАБАЄВА 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «БІЗНЕС- 

АДМІНІСТРУВАННЯ»

«Спочатку я дуже сумнівалася, чи варто змінювати 
факультет і спеціальність, на якій я навчалася 4 роки та 
отримала ступінь «бакалавр». Але розпочавши навчання на 
спеціальності «Бізнес-адміністрування», я впевнилася у 
правильності свого рішення. Викладачі - справжні 
професіонали своєї справи. Кожна пара базується не на сухій 
теорії, а на практичних навичках. На даний момент я 
одержую комплексні знання  у сфері економіки, 
менеджменту і маркетингу. Це дозволить мені у майбутньому 
зайняти посаду керівника. Усім, хто мріє про свій бізнес та 
реалізацію власних мрій, рекомендую обрати саме «Бізнес- 
адміністрування».

АЛІНА ДРОЗДОВА 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

«Для мене спеціальність «Публічне управління та адміністрування» - 
це крок до успішного майбутнього та кар'єри, можливість покращити 
власні управлінські навички, можливість працювати в органах 
державної влади, місцевого самоврядування та громадських 
організаціях. 

Вступивши на цю спеціальність, я зрозуміла, що на сьогодні на ринку 
праці є потреба у фахівцях, які мають управлінськими навичками, 
необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, 
які знайомі з принципами та етикою в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, які здатні організовувати та очолювати 
громадську діяльність».

ТЕТЯНА ГОРБАНЬ  
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЕКОНОМІКА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

«Спеціальність «Економіка навколишнього середовища» 
подарувала мені новий погляд на світ. Окрім знань з економіки, так 
необхідних кожній людині в сучасному світі, я зрозуміла важливість 
кожного нашого кроку у побутовому житті. Сьогодні довкілля 
потребує нашої турботи, та завдяки своїй спеціальності я знаю, як 
піклуватися про нього і що саме може зробити кожна людина для 
його збереження вже сьогодні».
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КАРИНА КАРАБЕЦЬ  
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

«Свого часу, коли була абітурієнткою, я пройшла за конкурсом на 
державне замовлення  відразу до 5 ВНЗ України. Серед них був і Харків, і 
Київ, проте я обрала СумДУ спеціальність «Фінанси та кредит».  Із того 
часу як один день минуло 5 років, і не було жодного дня, коли б я 
пожалкувала про свій вибір! 

 На кафедрі фінансів і кредиту важко знайти посереднього 
викладача – кожен або висококваліфікований науковець, або має досвід 
роботи у банківських структурах, або має власний бізнес! При цьому 
між викладачем та студентом панують товариські теплі відносини та 
постійна взаємодопомога.  До того ж, майже унікальним явищем 
спеціальності є навчання за акредитованою програмою АССА, чим 
навряд може похвалитися будь-який інший ВНЗ України! А ще у нас є 
англомовні групи, і, наприклад, у мене усі дисципліни викладаються 
англійською мовою. На сьогодні це є надзвичайно корисним!».

КАТЕРИНА ШУЛЬГА 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ»

«За 4 роки навчання в СумДПУ ім. А. С. Макаренка на 
спеціальності «Туризм», я зрозуміла, що в цій сфері вистачає краси, 
поїздок, екстриму, але бракує ідей та навичок управління, які 
допоможуть досконально розвивати туристичні послуги. Саме тому 
я вирішила змінити університет та напрям  навчання та спробувати 
себе в «Управлінні проектами», яке допомагає не лише керувати 
процесом створення чогось нового, але й втілювати творчі задуми в 
життя. АЛІНА  СТОРОЖЕВА 

ПРО  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

«Під час вступу до магістратури, я обрала спеціальність «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», оскільки це відносно нова спеціальність у 
нашому університеті, і мені було цікаво навчатися саме на цій спеціальності, 
оскільки вона охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації 
та здійснення власного бізнесу, пов'язана із досягненням успіху у сфері 
бізнесу та торгівлі». 

  

                   «У наш час інновації є одним із найбільш потужних двигунів розвитку та 
успіху будь-якого підприємства. І в епоху інформаційних технологій кількість 
бізнес-інновацій зростає. Для мене спеціальність «Управління інноваційною 
діяльністю» - це можливість стати кваліфікованим менеджером, який здатний 
зрозуміти і розпізнати перспективні інновації серед безлічі ідей, адаптувати їх 
під специфіку діяльності, а також зуміти їх реалізувати. Ця спеціальність - це 
не лише цифри, алгоритми, теорія і графіки, а й також творче мислення, 
розвиток здатності мислити нестандартно і поза встановленими «рамками». І 
це поєднання творчості, ідейного польоту, і одночасно раціональності і точної 
формалізації робить цю спеціальність унікальною».

АННА КИРИЛОВА 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»
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АНАСТАСІЯ КОСТЕНКО 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
«Проаналізувавши ситуацію на ринку, я зрозуміла, що для будь-якої 

людини необхідні навички правильного ведення документації, знання 
своїх прав та обов'язків як працівника, мати уявлення про правила 
створення та ведення діяльності будь-яких форм підприємств. 
Вступивши на «Адміністративний менеджмент» я отримую всю цю 
інформацію і навіть більше.    

 Навчаючись на цій спеціальності, я також можу пройти стажування в 
органах місцевого самоврядування та впевнено займатися адміністра-
тивною роботою».

КАРИНА  БЕЗСМЕРТНА 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ««ПІДПРИЄМНИЦТВО, 

ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

«Бути студентом Сумського державного університету – це вже досить 
престижно, а навчатися в Інституті ФЕМ – це мрія кожного майбутнього 
менеджера-управлінця!

Дійсно, з самого дитинства я хотіла стати підприємцем, хоча на той час 
зовсім не розуміла специфіки даного напрямку:) Проте моя 
наполегливість та жага до невідомого допомогли досягти бажаного! 
П'ятий рік життя в університеті та навчання в рідному Інституті ФЕМ – це 
найнезабутніші роки, переповнені шаленими емоціями, збагачені 
колосальним досвідом та багажем знань».
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ВАЛЕРІЯ ЛАЗОРЕНКО 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МАРКЕТИНГ»

«Маркетинг для мене – це завжди щось нове, необмежений простір 
польоту творчості! Щодня нове змагання з креативних думок. Маркетинг 
– це моє життя, професія майбутнього! Робота маркетолога - досить 
складна, але з кожним днем потужність креативних ідей лише зростає! 
Маркетолог є всебічно обізнаним, він одночасно виступає психологом, 
менеджером, критиком та новатором. Бути маркетологом - означає бути 
крутим!».

ДАРИНА СУРЖИК 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

«Я навчаюся на першому курсі магістратури за спеціальністю 
«Менеджмент організацій і адміністрування» і не шкодую про свій вибір. 
Знання, яких ми одержуємо та практичні навички мають велике значення 
у професійному житті. Вміння правильно організувати роботу, 
мотивувати персонал, працювати над різними проектами - це та багато 
іншого ми засвоюємо на парах у невимушеній, теплій атмосфері. Також 
великим плюсом є те, що навчання проходить англійською мовою, знання 
якої є дуже важливим для сучасної успішної людини».

   Свій час потребує свого лідера. Тож зроби крок у майбутнє разом з нами!



«

Аеро-денс

Спортивний ФЕМ

У
  квітні в Сумському державному 
педагогічному університеті відбу-
лися змагання зі спортивної та 

фітнес аеробіки. На змаганнях були 
представлені 3 команди від СумДУ. Наш 
університет продемонстрував чудові 
результати. Кожна з команд виборола 
почесне призове місце (команда зі спортив-
ної аеробіки - 1-ше, команда зі степ-
аеробіки -1-ше, команда із аеро-денсу - 2-ге 
місця).

Окремо хотілося б відмітити дебютну 
команду з аероденсу, учасницями якої стали 
студентки Інституту ФЕМ (Кучеренко 
Поліна, Аноненко Валерія, Пелещенко 
Русланка, Луценко Дар'я, Стегній Наталія, 
Соломко  Юл ія ,  Зайчик  Катерина , 
Плотницька Діана). Дівчата не побоялися 
взяти на себе сміливість й представити наш 
університет у доволі незвичному й надзви-
чайно ритмічному виді спорту. Про 
пережиті емоції й нелегкий процес 
підготовки нам розповіли самі учасниці 
команди.

загалі-то, ідея взяти участь у змаганнях була спонтанною, точніше 

Вми навіть і не думали про змагання. Все почалося зі степу... Саме цим 
видом спорту ми спершу зацікавилися. Під час цих занять ми 

роззнайомились і склали єдину дружню команду. Про сам вид спорту – аероденс і 
про змагання, що наближаються,  ми дізналися за місяць до їх початку, тож 
часу було зовсім мало. У нас не було особливої фізичної підготовки чи певних 
навичок, ми все починали з самого початку. Для нас це був незабутній досвід та 
нереальний викид адреналіну. Ми дуже хвилювалися перед виступом, але все ж 
впоралися!

«

Як ми бачимо, дівчата цілком задоволені 
одержаним результатом. На цю команду чекає 
ще багато спортивних звершень. Скоро 
відбудуться нові змагання, де дівчата зможуть 
отримати певний спортивний розряд. Нашому 
університету є ким пишатися! Будемо чекати 
нових результатів.

Студентка Валерія Антоненко

Все цивилизации зависили от умения накопить и использовать 
природне багатства»   профессор О.Ф. Балацкий
«Может быть Вы поделитесь скромностью с командой,  а то у Вас ее 
слишком много».   Профессор О. Ф. Балацкий

Аероденс - це спеціальний комплекс вправ 
з елементами танцювальних рухів.



(11.05.1937 – 29.06.12)

ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ БАЛАЦЬКИЙ – видатний вчений, талановитий 
педагог, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки, 
професор кафедри управління Сумського державного університету, 
заслужений професор СумДУ.

    Олег Балацький був засновником не лише економічної науки на 
Сумщині, а й вітчизняної школи економіки природокористування. Він 
теоретично обґрунтував і вперше у державі реалізував систему платного 
природокористування, що пройшла перевірку від перших розрахунків 
економічних збитків, зумовлених забрудненням атмосфери, до першого 
експерименту в 1989 й затвердження закону України в 1992 році.
      У творчому здобутку видатного вченого близько 350 наукових праць, 
зокрема декілька десятків книг (монографії, підручники, посібники 
тощо), що стали вагомим внеском у скарбницю вітчизняної наукової 
думки. Його фундаментальна наукова монографія «Економіка чистого 
повітря» (1979 рік) є методологічною базою розвитку економіки 
природокористування в Україні.   
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