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СЛОВО ДИРЕКТОРА

Директор навчально-наукового інституту 
фінансів, економіки та менеджменту 

імені Олега Балацького
доктор економічних наук, професор

ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА 
АНАТОЛІЇВНА 

     Освітяни завжди Новий рік святкують двічі: у 
січні – календарний, а у вересні – навчальний. У 
цей час  ми намагаємося оцінити сво ї 
минулорічні здобутки та визначити стратегічний 
вектор розвитку на рік новий. 
      У цьому році ФЕМ перетворився  з факультету 
на Інститут, і сьогодні вкрай важливо, щоб це не 
залишилося лише формальною зміною назви. У 
колектив і  є  бажання  та  усв ідомлення 
необхідності змінюватися і рухатися вперед. 
Мені дуже подобається вислів Стівена Кінга: 
«Людина, яка відчула вітер змін, має будувати не 
щит від вітру, а вітряк».
     У новому навчальному році ми повинні зайняти 
активно-наступальну позицію щодо пошуку 
інноваційних відповідей на ті нові виклики, які 
висуває перед нами життя та ринок освітніх 
послуг.      Серед     основних      планів   –     поєднання 
e-learning із традиційними викладацькими 
практиками ,  запуск  нових  соц іально-
просвітницьких програм для різних вікових груп 
відповідно до концепції «Освіта протягом 
життя», створення інноваційного обличчя 
кожної нашої спеціальності, радикальне 
переосмислення формату співпраці з реальним 
бізнесом та громадою і багато іншого. 
  Запорукою виконання цих надзвичайно 
складних, але дуже важливих завдань є дружня 
м іжкафедральна  та  м іждисципл інарна 
співпраця, атмосфера відкритості та взаємної 
поваги в єдиному колективі викладачів і 
студентів, поєднання енергетики молодості та 
досвіду зрілих фахівців. 
     Започатковуючи видання журналу про Інститут 
ФЕМ «Family Book», ми хочемо запросити велику 
спільноту читачів долучитися до нашої ФЕМ-
родини, пережити разом із нами важливі для нас 
поді ї ,  розділити наші мрії ,  сподівання, 
поділитися нашим досвідом, перемогами та 
здобутками. 



ІСТОРІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ 
ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
ІМЕНІ ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО 

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького в 
цьому році відсвяткував свій 25-річний 
ювілей. За ці роки наш інститут із секції 
економіки захисту повітряного басейну від 
забруднень при кафедрі  технолог і ї 
машинобудування виріс до окремого 
навчально-наукового інституту. Зараз в 
Інституті  5 випускових кафедр,  що 
забезпечують випуск більше ніж за 10 
спеціальностями, докторська вчена рада, 
понад 20 докторів наук та 100 кандидатів, а 
також свої звичаї й традиції. 

    Віхи історії розвитку нашого Інституту Ви можете  прочитати нижче. Далі в нашій рубриці ми 
будемо розповідати про кожен етап становлення нашого ФЕМу так би мовити з перших вуст.

  1 9 6 9  р .  –  п р и  к а ф е д р і 
технології машинобудування 
створюється секція  еконо-
міки захисту повітряного 
басейну  в і д  забруднень . 
Роботою  керує  кандидат  
економічних наук Балацький 
Олег  Федорович. 
   У секції працює 4 штатних 
працівники. 
    І з  1 9 7 2  р .  н а  к а ф е д р і   
технології машинобудування  
функціонує лабораторія 
економіки повітряного забру-
днення. 
    У 1976 р. на базі лабораторії 
створена кафедра економіки, 
організації  та управління 
м а ш и н о б у д і в н и м 
виробництвом, яку очолив 
Балацький  Олег   Федорович.
   У 1981 р. створена кафедра 
філософії і політекономії 
шляхом виділення з кафедри 
марксизму-ленінізму, яка у 
1989    р.   реорганізована    в 

к а ф е д р у  п о л і т и ч н о ї 
економії, а у 1993 р. – в 
кафедру економічної теорії.
  У 1991 р. у складі 
інжен е р н о г о  ф а к у л ь т
е т у , зробивши перший 
набір студентів за 
с п е ц і а л ь н о с т я м и  
« Е к о н о м і к а  
машинобудування» та 
«Організація виробництва» 
в обсязі 75 о с і б ,  ф
а к т и ч н о  п о ч а в 
працювати факультет   4 
травня 1992 р. створено о к
р е м и й  е к о н о м і ч н и й 
факультет, який 2 серпня 
2001 р. перейменовано у 
факультет економіки та 
менеджменту.
    У 1992 р. відкрита спецрада 
із захисту кандидатських 
дисертацій, в якій на 
сьогодні захищено більше 
ніж 240 робіт, а в 2010 р. 
вона реорганізована в 
докторську.

     У 1993 р. шляхом виділення 
з  к а ф е д р и  е к о н о м і к и , 
організації та управління 
м а ш и н о б у д і в н и м 
виробництвом створено 3 
кафедри  –  управл іння , 
економіки та фінансів. У 
1 9 9 3 р .  в і д б у в с я  н а б і р 
студентів за спеціальністю 
«Фінанси».
   І з  1 9 9 5  р .  в і д к р и т о 
спеціальність «Менеджмент у   
виробничій     сфері»,  а    у 
1996 р. відбувся перший 
випуск дипломованих спеці-
алістів зі спеціальностей 
«Організація виробни-цтва» 
та «Економіка
машинобудування».
   У 1998 р. відкрито спеціа-
л ь н і с т ь  « М е н е д ж м е н т 
організацій».
  У 2002 р. створено кафедру 
м а р к е т и н г у  ш л я х о м 
відокремлення від кафедри 
економіки. 
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Від початку до сьогодення

 У 2002 р. відкрито спе-
ціальність «Маркетинг», а у 
2007 р. відбувся перший 
в и п у с к  д и п л о м о в а н и х 
спеціалістів і магістрів за 
цією спеціальністю.
        У 2010 р. ліцензовано нові 
спеціальності ,  зокрема 
«Управління інноваційною 
діяльністю» (кафедра мар-
кетингу), «Адміністративний 
менеджмент» та «Управ-
ління проектами» (кафедра  
управління), а у 2011 р. 
«Державна служба» (ка-
федра управління). 

   У 2011 р. кафедру еконо-
міки перейменовано на 
кафедру економіки та бізнес-
адміністрування, а кафедру 
маркетингу – на кафедру 
маркетингу та  УІД 
      У 2012 р. кафедру фінансів 
перейменовано на кафедру 
фінансів і кредиту. 
  У 2014 р.кафедра марке-
тингу та УІД першою в Україні 
о т р и м а л а  л і ц е н з і ю  н а 
п і д г о т о в к у  ф а х і в ц і в  з і 
спеціальності «Біржова  діяль-
ність».   
   

    У    2015 р. здійснено 1-й 
н а б і р  с т у д е н т і в з а  
спеціальністю «Міжнародна 
е к о н о м і к а »  ( к а ф е д р а 
економічної теорії. 
   У березні 2016 року за 
р ішенням вчено ї  ради 
СумДУ факультет економіки 
т а  м е н е д ж м е н т у  р е -
організовано в Навчально-
науковий інститут фінансів, 
економіки та менеджменту 
імені Олега Балацького. 



А ЗАРАЗ ЦЮ ІСТОРІЮ ТВОРЯТЬ…
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Кафедра  економіки та бізнес-адміністрування

 Спеціальності для бакалаврів:
«Економіка» (спеціалізація «Економіка і 
бізнес»), «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність».
 Спеціальності для магістрів:
«Економіка» (спеціалізація «Економіка 
підприємства», «Економіка довкілля та 
природних ресурсів»), «Підприємництво, 
торг і в ля  т а  б іржова  д і я льн і с ть » 
(спеціалізація «Економіка підприємства»)

Ìåëüíèê Ëåîí³ä Ãðèãîðîâè÷
Доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та бізнес-адміністрування

Кафедра  економічної теорії

 Спеціальності для бакалаврів:
«Міжнародні економічні відносини».

Ïðîêîïåíêî Îëüãà 
Âîëîäèìèð³âíà

Доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри 

економічної теорії

«Сегодня, когда ситуация в экономике 
и обществе изменяется с огромной 
скоростью и знания ежедневно 
устаревают, бессмысленно учить 
студентов каким-либо знаниям. 
Необходимо научить их навыкам 
самообучения, а также постановке 
вопросов и целей».

«Всі 25 років поспіль ФЕМ стрімко розвивається 
та прогресує, справа Олега Балацького живе. 
Інституту ФЕМ, кафедрам та кожному з нас 
бажаю розвитку та особистих досягнень у новому 
навчальному році.»
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Кафедра  маркетингу  та управління інноваційною 
діяльністю

²ëëÿøåíêî Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷
Доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри 
маркетингу та УІД

  Спеціальності для бакалаврів:
«Маркетинг».
 Спеціальності для магістрів:
«Маркетинг»  (спеціал ізація  «Маркетинг» ) , 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
(спеціалізація «Біржова діяльність»), «Менеджмент» 
(спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»)

«Бажаю Інституту ФЕМ у новому навчальному році 
великих здобутків та зайняти гідне місце в 
освітньому просторі не лише України, а й Європи в 
цілому. Журналу «Family Book»  бажаю стати 
відомим, затребуваним та таким, що додасть  
родзинки в імідж  ФЕМу»

Кафедра  управління

  Спеціальності для бакалаврів:
«Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування».
 Спеціальності для магістрів:
«Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент організацій і 
адміністрування», «Управління проектами), «Публічне управління 
та адміністрування» (спеціалізація «Адміністративний 
менеджмент»),   «Державна служба»

Кафедра фінансів і кредиту

Òåë³æåíêî Îëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷

Доктор економічних наук, 
професор, завідувач 
кафедри управління

Áîðîíîñ Âîëîäèìèð 
Ìèêîëàéîâè÷ 

Кандидат економічних наук, 
професор, завідувач кафедри

 фінансів і кредиту

  Спеціальності для бакалаврів:
«Фінанси, банківська справа та страхування» 
(спеціалізація «Фінанси та облік»)
 Спеціальності для магістрів:
«Фінанси, банківська справа та страхування» 
(спеціалізація «Фінанси і кредит»).

«Классики утверждают, что всякое начало трудно. 
Но в начале всех начал было слово… Хочу 
пожелать вновь рождающемуся изданию «Family 
Book» накапливать опыт пропаганды творческого, 
дерзкого, умного, веселого и ироничного к себе и 
окружающему миру мышления».

«Вітаю Інститут ФЕМ з початком нового навчального року та із 
запуском у життя журналу «Family Book». Бажаю цьому журналу 
стати платформою для всебічного і невимушеного спілкування 
Студента, Викладача та Співробітника Інституту».
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ПЕРСОНА

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

    Наукові й теоретико-методичні напрацювання та розробки професора О. Ф. Балацького склали 
підґрунтя створення й видання спільного українсько-бельгійського підручника для вищої школи 
«Економіка природокористування», який вийшов у світ двома мовами: російською та англійською.
  Доктор економічних наук, професор, головний редактор «Вісника Сумського державного 
університету» (серія «Економіка»), академік Інженерної академії України та Української екологічної 
академії наук Олег Федорович мав чимало нагород, серед яких почесний знак «За видатні успіхи у 
роботі» Вища школа СРСР»; диплом першого ступеня ВДНГ Української РСР; почесна грамота 
Президії Верховної Ради Української РСР; золота медаль ВДНГ СРСР. Серед його учнів чимало 
вчених, імена та наукові досягнення яких відомі далеко за межами Сумщини. Велика когорта 
науковців на пострадянському просторі називає його Вчителем, а можливість спілкування з ним – 
дарунком долі. Не одне покоління студентів захоплювалося його лекціями та науковими 
семінарами. Серед тих, хто вийшов із наукової школи професора Олега Федоровича Балацького, 
– керівники вищих навчальних закладів, підприємств Сумщини та їх підрозділів. 
       У пам’яті всіх, хто знав Олега Федоровича, він залишиться непересічним майстром своєї 
справи, який постійно перебував у пошуку нових знань і щедро ділився ними як із колегами, так із 
аспірантами та студентами. Він був, є і назавжди залишиться в історії нашого університету …

(11.05.1937 – 29.06.12)

ПЕРСОНА

    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 природокористу-
вання, 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), які стали вагомим внеском у 
скарбницю вітчизняної наукової думки. Його 
фунда-ментальна наукова монографія 
«Економіка чистого повітря» (1979 рік) є 
методологічною базою розвитку економіки 
природокористування в Україні.   
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     На зустрічі відкриття Дискус-центру Інституту ФЕМ Балацька Людмила 
Миколаївна люб’язно погодилася написати статтю про свого чоловіка не як про 
видатного науковця, а як про чудову людину, чоловіка та батька.

ПУТЬ ОТ ШКОЛЫ ПОЗНАНИЙ К СОЗДАНИЮ 
ШКОЛЫ НАУЧНОЙ

    Школа - какое коротенькое слово, а вмещает 
в себя долгий и огромный жизненный путь. 
Думал ли Олег Федорович, что, поступая в 
учебно-воспитательное учреждение для 
приобретения знаний, т. е. школу, в будущем 
создаст свою научную школу, связанную 
единством взглядов, общностью интересов, 
принципов и методов. Конечно же нет. Как и все 
его сверстники, парень рос, набирался опыта и 
сил. А жил он в экологически чистой среде, в 
селе Зимовеньки Шебекинского района 
Белгородской области. Это было живописное 
место на возвышенности, откуда с одной 
стороны просматривался лес, с другой - 
заливные луга. В школу ходил за три километра 
через лес , непосредственно впитывая в себя все 
прелести природы. Уже тогда родители должны 
были так организовать и расписать его день, 
чтобы он везде и всюду успевал. Парень 
привыкал к отработанной системе.

«Все плохое приходит само собой, 
хорошее требует высокой организации».

    О. Ф.  Балацкий

  Чуть позже родители по долгу службы переезжают в город Белгород 
на постоянное место жительства, где Олег успешно заканчивает 
среднюю школу. Посоветовавшись с родителями, он едет поступать в 
Харьковский институт инженеров транспорта на механический 
факультет - склад ума был технический, с математикой дружил, т. к. 
мама преподавала математику. При конкурсе 8 человек на место, 
набрав максимальное количество баллов, Олег становится студентом. 
Уже тогда это был крупнейший центр науки и передовой технической 
мысли, можно сказать, кузница высококвалифицированных кадров 
для всех отраслей народного хозяйства. Да и считался Харьков тогда 
самым большим студенческим центром. 

ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО
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   Условия проживания в общежитии тех 
студентов никак нельзя сравнить  с 
условиями проживания современных. Их 
поселили 26 человек в одну большую 
комнату, а кухня находилась на первом 
этаже, но все равно жили весело, это 
закаляло и укрепляло их характеры.
       Начиная со второго курса и до окончания 
вуза, студенты посещали занятия по 
военному делу и по организации военных 
перевозок, что дисциплинировало и ко 
многому обязывало их.
     На прелестях студенческой жизни можно 
не останавливаться, т.к. и преподаватели и 
студенты прошли  или проходят этот путь. 

Путь от школы познаний к 
созданию школы научной

      Будучи студентом, Олег активно занимался спортом,  а 
также  народными танцами под руководством известной в 
то время и  очень требовательной Закировой. Это была 
тоже школа искусства своего рода, т. к. тренировались до 
седьмого пота, превратившись в профессиональный 
коллектив. Этот коллектив участвовал в разных конкурсах и 
ездили неоднократно в Москву и Ленинград.
   Хорошую закалку и становление характера дала разработка 
целинных и залежных земель в Казахстане, куда студенты 
начинали ездить уже с третьего курса. Военное дело было 
как бы предварительной подготовкой к работе на целине- 
трудной, разнообразной и напряженной, лентяи не 
приживались.
   Успешно защитив диплом, Олег направляется на 
котлостроительный завод города Белгорода, где за три года 
сделал скачок от инженера до заместителя главного 
конструктора СКБ.  В его подчинении 
было уже 100 человек. 
За три года работы на 
заводе сменилось три

директора, опыт работы которых (как положительный, так и 
отрицательный) помог ему разобраться в системах 
управления и в будущем применить их на практике. 
      На становление Олега Федоровича как ученого повлияли 
разные события. Одним из них была встреча с великим уче-
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ным, профессором П. А. Левитским, заведующим кафедрой экономики и организации промы-
шленного производства политехнического института г. Харькова. Прослушав его лекцию, Олег 
Федорович побеседовал с Петром Апполоновичем  о системах оперативного планирования и тот, 
в свою очередь, дал согласие на руководство аспирантурой. Кандидатская диссертация была 
посвящена циклам производства на машиностроительном предприятии.
      Имея навыки хорошего организатора, Олег Федорович совмещает работу на кафедре 
экономики ХПИ в качестве старшего преподавателя  с семейной жизнью и радуется появлению 
первенца Евгения. 
     Как молодого специалиста его посылали 
читать лекции в Сумской филиал ХПИ, 
где  его  заприметил  Малюшенко 
Владимир Васильевич,  будучи на 
должности директора филиала. Он тут 
же предложил Олегу Федоровичу 
переехать на работу в 
г. Сумы с предоставлением ключей от 
новой трехкомнатной квартиры на 
Химгородке.
     Шаг был рискованный, но на раздумья времени не оставалось, и в феврале 1969 г. он уже 
работал преподавателем  СФ ХПИ. Бывает же такое, что решение жилищной проблемы как бы 
явилось стимулом создания научной школы  экономики природопользования именно в г. Сумах.
     Олег Федорович - это человек системный, человек четких правил, высокой организованности и 
дисциплины. В работе ценил выполнение конкретных поставленных целей, а в человеке -  
пунктуальность и требовательность к себе, демонстрируя ее личным примером. Он не терпел 
расхлябанности в работе  и беспорядка на рабочем месте. Он говорил: «Есть порядок на столе  - 
нет сумбура в голове». И это не пустые слова.  Являясь оптимистом по жизни, он считал, что все 
плохое приходит само собой, а все хорошее надо уметь организовать. 
   Олег Федорович прекрасно читал лекции и 
неординарно проводил практические занятия. Об этом 
очень хорошо написал его первый ученик, профессор 
Леонид Григорьевич Мельник в брошюре «Слово об 
Учителе». Кстати, советую ее почитать, там он 
подробно описывает шаг за шагом  становление 
научной школы.   
     К тому моменту он был уже заведующим кафедрой 
экономики, организации и управления машино-
строительным производством, работал напряженно по 
хоздоговорной тематике, которая подпитывала 
кафедру (как он высказывался - волка ноги кормят). 
С о в м е щ а я  у ч е б н ы й  п р о ц е с с   с  ч а с т ы м и 
командировками,  он занимался еще  и общественной 
работой - был депутатом советов различных уровней. 
Зная весь его дневной  график, я уже составляла свой. 
Как бы он не был занят, он всегда находил время для 
обеда и десятиминутного домашнего отдыха. 

«У нас каждый знает, что делать другому, 
пора знать, что делать самому».

                        О. Ф.  Балацкий

ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО



12 ОСІНЬ’ 2016

     Трудно сказать, какой человеческий организм мог выдержать такую нагрузку. А помогал ему в 
этом спорт. Будучи еще студентом, он занимался и акробатикой, и волейболом, и мотоспортом. 
Эту страсть Олег Федорович реализовал при подборе студентов к научной работе на кафедре, 
причем упор делал на командные игры, которые помогли в дальнейшем работать в команде. Из 
этих набранных студентов (в дальнейшем сотрудников кафедры) он создал волейбольную команду 
и тренировал ее как общественный тренер. Позже, когда уже подросли дети, нашим семейным 
хобби был и остается настольный и большой теннис. В семье все играют: и дети, и внуки. 
Несколько раз мы со своей командой ездили на соревнования ветеранов по теннису в г. 
Днепродзержинск, где были представлены команды  основных центров бывшего СССР. Это тот 
вид спорта, которому все возрасты покорны, так что никогда не поздно начинать.

Путь от школы познаний к 
созданию школы научной

шой кабинет еще в доме на улице Римского-Корсакова, ему  просто требовалась смена позы 
написания. Мы впоследствии привыкли к этому. А вот другую половину диссертации он писал в 
экологически чистом районе, в «Сосновом бору»  на Ворскле. Ну это так, отступление. Защитил 
Олег Федорович диссертацию в 1980 году – год високосный, 29 февраля - раз в четыре года мы 
вспоминали об этом. После защиты мы получаем новое жилье в центре города, недалеко от 
кортов, Вот тут-то Балацкий дал волю своей мечте – поработать с деревом. Он начал работы по 
благоустройству квартиры. Здесь-то и проявились дедовские гены, который строил деревянные 
мосты. Олег пошел дальше - изо дня в день, из месяца в месяц он терпеливо создавал шедевры из 
дерева для дома - и у него это здорово получилось. Если человек талантлив, он талантлив во всем. 

 Балацький Олег Федорович 
та його  дружина 
Балацька Людмила Миколаївна 

     Хочу остановиться еще на одном моменте жизни. Я не буду 
углубляться в успехи становления научной школы и ее 
признанных научных результатов - об этом уже довольно 
много  написано и в моей книге, и в многочисленных 
публикациях коллег Олега Федоровича. Просто хочу 
рассказать еще об одном интересном моменте из его жизни. 
Вы пробовали когда-нибудь писать диссертацию на 
поверхности холодильника? А вот Олег Федорович и здесь 
был первопроходцем - он действительно почти половину 
докторской написал стоя у  холодильника. Нет, это не потому, 
что ему негде было расположиться – у него был свой неболь-

   Пришло время созревать научно и детям. Евгений 
после окончания КИНХа и службы в армии работал 
на производстве, а затем - в банковской сфере. 
Кандидатскую диссертацию защитил в 1995 году, а 
в январе 2012 года защитил  докторскую, имея 
приличный стаж преподавательской работы в 
банковской академии. Дочь Ирина после 
о к о н ч а н и я  Х а р ь к о в с к о г о  и н ж е н е р н о -
экономического института пробует себя в 
бизнессе как экономист, а через несколько лет 
защищает кандидатскую диссертацию. Благо 
всегда рядом был свой надежный консультант по 
науке.
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     Незадолго дети, женившись, начали подбрасывать нам внуков – самую большую радость в 
нашей жизни. Стали подумывать: как же их оздоравливать летом? Возник вопрос о 
приобретении дачи. Искали, присматривались долго, пока не нашли то, чего хотели - красивое 
место, река и лес рядом, перед домом чудесная поляна, а главное – свежий воздух. Много сил и 
времени было вложено в строительство дачи, но это то место, где дети и внуки прошли и 
продолжают проходить трудовую практику, и занимаются параллельно  спортом: настольным 
теннисом, плаваньем и волейболом. Ну, а по вечерам их ожидало общение с дедушкой, который 
отвечал на самые каверзные вопросы внуков, а потом, в качестве поощрения за хорошую 
работу, рассказывал им сказки  собственного  сочинения.

     Олег Федорович лю-
б и л  з а н я т ь с я  р ы -
балкой после трудо-
вого дня и передал эту 
страсть сыну. Глядя на 
то, как увлекся Евге-
ний и его  жена Ирина 
дачей, моя душа спо-
койна- дело отца в на-
дежных руках. 
     Был Олег Федорович 
возмутителем спокой-
ствия и непоседой в 
с а м о м  х о р о ш е м 
смысле слова: очень 
любил путешествовать 
и передал эту страсть 
семье. 

ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

   География посещения городов 
бывшего Союза, а также раз-
личных  стран очень обширна. 
Но это уже другая история...   

     Основными чертами характера 
Олега Федоровича были его 
преданность и верность семье, 
своему коллективу, который к 
тому моменту стал научно-
профессиональным (более 50 
кандидатов и 15 докторов наук), 
и институту.



        Когда в семье обсуждался вопрос о его переходе в связи 
с болезнью в Банковскую академию, которая находилась в 
десяти минутах ходьбы от дома, тем более что он там  был 
членом совета по защите диссертаций, Олег Федорович 
наотрез отказался и выразился: «Из института только 
вперед ногами».
   Уже в больнице он закрывал ведомость студенческой 
успеваемости,   и   когда   преподаватели   уходили   в      отпуск 
2 июля, он уходил в безвременный отпуск вместе с ними...

14 ОСІНЬ’ 2016

«Хороший руководитель создает 
смысл  жизни подчинённым»
О. Ф.  Балацкий

Путь от школы познаний к 
созданию школы научной
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    Совсем недавно, 9 сентября, меня с сыном пригласили на заседание круглого стола в 
дискуссионный  зал, который был открыт в память о Балацком О. Ф. с множеством его 
фотографий, любезно предоставленные всеми кафедрами. Большое спасибо! Я ощущаю 
теплую атмосферу, напоминающую домашнюю, когда 31 декабря приходят ученики, ставшие 
уже сами профессорами, поздравить нашу семью с праздником. Это стало уже доброй 
традицией на протяжении вот уже 16 лет. Такая теплая встреча состоялась и в этом 
дискуссионном зале - все те же родные и знакомые лица. Нам здорово осознавать, что институт 
носит имя Олега Федоровича – это лучшая награда за пройденный научный путь. Я и моя семья 
поздравляем всех вас с этим событием, желаем вам творческих успехов , взаимопонимания  со 
студентами, здоровья и терпения!

                               Людмила Балацкая

ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО



ПОДІЇ

СВЯТО ПОСВЯТИ В СТУДЕНТИ
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     Концертна програма, вагому участь у підготовці якої взяли саме студенти першого курсу, мала 
на меті максимально показати яскраве студентське життя в Сумському державному 
університеті. На площу біля центрального корпусу вийшли вокалісти, танцюристи, спортсмени, 
науковці, іменні стипендіати, учасники програм академічної мобільності. Усі ті, хто ще декілька 
років тому стояв у перших рядах на аналогічному заході. 
     Цього року до великої родини Інституту ФЕМ імені Олега Балацького приєдналося 128 
майбутніх економістів, підприємців, маркетологів, менеджерів, міжнародників, фінансистів та 
спеціалістів у галузі публічного управління. І це лише на перший курс бакалавратури!
   Але кожний студент нашого Інституту впевнений, що справжня посвята в першокурсники не 
закінчилася 31 серпня. «Першачків» чекає низка цікавих подій та заходів, без яких важко уявити 
повноцінне студентське життя в альма-матер. 
    Щиро вітаємо всіх першокурсників зі вступом до Сумського державного університету! У 
вашому житті сталася надзвичайно важлива подія. Ви обрали свою майбутню професію і 
ступили на відповідальний шлях до її здобуття, влившись до великої і дружньої сім'ї студентів. 
     Ми глибоко переконані, що студентські роки запам'ятаються вам на все життя, а знання, 
одержані під час навчання, стануть фундаментом для успішної професійної діяльності. Нехай 
здійсняться всі ваші мрії! З новим навчальним роком!
                   Денис Смоленніков

     Вже традиційно останній день літа в Сумському 
державному університеті – це день посвяти в 
першокурсники. Кожний сприймає цю дату по-
своєму: викладачі приходять на концертну 
програму після серпневої наради, а для 
старшокурсників - це прекрасна можливість 
побачити один одного після тривалих канікул. Все 
як завжди, але  лише не для тих, хто ще декілька 
місяців тому готувався та здавав тести ЗНО. Для 
першокурсників цей день запам'ятався купою 
емоцій хвилювання та очікування нового етапу в 
житті - студентства. 
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ВІДКРИТТЯ ДИСКУС-ЦЕНТРУ ІНСТИТУТУ ФЕМ 

   Р і к  п а м ’ я т і  О л е г а 
Федоровича Балацького 
почався з відкриття Дискус-
центру ННІ ФЕМ.
     Саме в цьому році видатному 
вченому, доктору економічних 
наук, заслуженому діячу науки 
і техніки України, професору 
кафедри управління СумДУ 
О . Ф . Б а л а ц ь к о м у  в и -
повнилося б 80 років. Саме 
тому на своєму першому 
засіданні вчена рада ННІ ФЕМ 
імен і  Олега  Балацького 
у х в а л и л а  р і ш е н н я  в е с ь 
наступний 2016-17 навчаль-
ний рік вважати роком пам'яті 
професора О. Ф. Балацького. 
  Цей рік розпочався з відкрит-
тя Дискус-центру Інституту 
ФЕМ (ауд. Г-609), оскільки 
практика ведення відкритих 
наукових та просвітницьких 
дискус ій ,  започаткована 
Олегом Федоровичем, і досі 
активно підтримується в 
навчальному  процес і  та 
науковій діяльності інституту. 
Відкриття Дискус-центру 
розпочалося з при-вітального 
слова директора інституту 
Васильєвої Т. А. 
     Із промовою в пам'ять Олега 
Федоровича виступили заві-
дувач кафедри економіки та 
б і знес -  адм ін і стрування 
Мельник   Л.   Г. ,    завідувач    ка-

  На відкриття були запро-
шені почесні гості – дружина 
та син Олега Федоровича. У 
своїх виступах Людмила 
Миколаївна Балацька та 
Євген Олегович Балацький 
зазначили, що відкриття 
Дискус-центру повинне 
сприяти об’єднанню зусиль 
усіх кафедр інституту ФЕМ 
для поширення новітніх ідей, 
поширення та підтримання 
духовної спадщини, яку 
залишив Олег Федорович.
     Інститут ФЕМ запрошує 
всіх бажаючих приєдну-
ватися до роботи Дискус-
центру та стежити за анон-
сами наукових та просвіт-
ницьких подій, які будуть 
відбуватися  у ньому.

федри управління Теліженко 
О.М., завідувач кафедри 
фінансів і кредиту Боронос В. 
М. ,  професор кафедри 
управління Жулавський А.Ю. 
Вони ділилися своїм досвідом 
та спогадами про організацію 
науки та навчання, які були 
впроваджеі Олегом Федоро-
вичем. У своїх виступах вони 
зазначали, що, крім того, що 
Дискус-центр є сучасною 
аудиторією для проведення 
інтерактивних занять, він 
повинен ще й стати спільним 
майданчиком для проведення 
дискусій з актуальних науко-
вих, освітніх, суспільно-полі-
тичних проблем, місцем 
зустрічі видатних вчених та 
дослідників - початківців.
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МАРКЕТИНГ – МИСТЕЦТВО І НАУКА
29 вересня 2016 р. у  вдесяте зібрала Інституті ФЕМ імені Олега Балацького
науковців з різних куточків світу Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг
 інновацій і інновації у маркетингу». 

Щороку шириться 
коло та географія її 
учасників, до яких цієї 
осені  приєдналися 
вчені з Великобританії, 
Л и т в и ,  П о л ь щ і , 
Білорусі.

Близько 200 марке-
тологів та іноваторів з 
більше ніж 50 вишів, 
п і д п р и є м с т в  т а 
організацій (у т.ч. 5 іно-
земних) представили 
р е з у л ь т а т и  с в о ї х 
досліджень.

Наукові дискусії та обговорення, що 
розпочалися ще на пленарному засіданні, 
тривали три дні на засіданнях секцій («Маркетинг 
інновац ій» ,  « Інновац і ї  у  маркетингу» , 
«Інноваційний менеджмент», «Проблеми 
управління інноваційним розвитком» та 
«Екологічний маркетинг і менеджмент») та під 
час завершального «круглого» столу. Говорили 
про найпрогрисивніші технології в маркетингу 
освіти, спорту, туризму та багатьох інших 
галузей економіки.

Велику цікавість викликали доповіді 
генерального директора Української асоціації 
маркетингу І. В. Лілик, наукового співробітника 
Кембриджського університету В. Стрелковскі , 
проф., лауреата Державної премії України в 
галузі науки і техніки, заввідділу економічних 
проблем екологічної політики та сталого 
розвитку  Державної установи «Інститут 
економіки природокористування та сталого 
розвитку  НАН   України»  Є.  В.  Хлобистова,  а   та-

кож виступи за круглим столом представників 
СумДУ. 
     Особливістю конференції є творчій підхід не 
тільки до наукових доповідей, а й до формату 
організації самої конференції. Зазвичай 
конференція триває три дні і програма кожного 
робочого дня відбувається в іншому місці.
   Цього разу пленарне засідання проходило в 
бібліотеці СумДУ, а секційні засідання дру-
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   15 років триває плідна співпраця кафедри 
управління СумДУ із Конотопським інститутом 
СумДУ. Співпраця неформальна, творча і 
відповідальна. За цей час співробітництва 
власне і була сформована кафедра економіки і 
управління Конотопського інституту, яка 
перейняла досвід Сумських колег і товаришів. 
Тому закономірним результатом цієї діяльності 
став  захист кандидатських дисертацій 
працівниками інституту у стінах університету: 
Зубко Катерини Юріївни та Циганенко Олени 
Василівни (Науковий керівник: кандидат еконо-

СУМИ - КОНОТОП: ЩЕ ОДНА СХОДИНКА НА 
ШЛЯХУ БАГАТОСТОРОННЬОЇ СПІВПРАЦІ

мічних наук, доцент, Лук'янихін   Вадим   Олександрович, доцент кафедри управління Інституту 
ФЕМ.
    Під час публічного захисту дисертацій, за присутності, зокрема, міжнародних представників, 
дисертанти проявили себе як перспективні науковці з істотними результатами досліджень. 
Безумовно заслуга у цьому завідувача кафедрою управління Інституту ФЕМ Теліженка Олександра 
Михайловича, який з перших днів співпраці особистим прикладом розбудовував співпрацю із 
кафедрами Конотопського інституту.
      Від імені науковців Конотопського інституту висловлюю щиру подяку науковцям спеціалізованої 
вченої ради університету, які дали можливість вирости їх колегам з Конотопу і своїм прикладом 
залучити їх до успіху. Це ще один крок до розбудови Сумського державного університету як науково-
дослідницького навчального закладу.

          Віталій Бібик

гого дня конференції проходили в садибі Голіцина (м. Тростянець). Після палкого обговорення 
доповідей учасники мали змогу відвідати музей Шоколаду та кави, де були представлені цікаві 
експонати (вироби з шоколаду вагою до 30 кг), після чого була екскурсія у мальовничий куточок 
Сумщини (с. Кліментове). Перед від'їздом учасники відвідали Державний ліцей-інтернат «Кадетський 
корпус» ім. І.Г. Харитоненка, де спробували себе у влучності стрільби в інтерактивному лазерному 
тирі. Загалом за 10 років учасники конференції побували в різних містах, найбільш запам'яталися 
монастирі у Путивлі, катання на конях у с. Патриотовка, екскурсія у м. Тростянці, а також видатні 
місця та підприємства м. Сум.
       На завершення учасники подякували організаторам конференції – кафедрі маркетингу та УІД і 
особисто її завідувачеві -  доктору економічних наук, професору С. М. Ілляшенку – за високий рівень 
і гостинність та висловили сподівання на продовження плідної співпраці.

Вікторія Божкова
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КОНФЕРЕНЦІЯ ПІД ВІТРИЛАМИ
    З 30.06 по 7.07.2016 р завідуючий 
кафедри економіки та бізнес-
адміністрування СумДУ, директор 
Інституту економіки розвитку МОН 
та НАН України, доктор еконо-
мічних наук, професор Леонід 
Григорович Мельник взяв участь у 
незвичайній семиденній науковій 
конференції «На шляху до досяг-
нення цілей сестейнового (сталого) 
р о з в и т к у »  ( « P a t h s  F o r w a r d 
Sustainable Development Gloals»). 
Вона проводилася під час тижне-
вого переходу парусного корабля 
«Фредерік Шопен» («Fredyryk 
Chopin») з передмістя Ставангеру – 
Санднеса (Норвегія) в Антверпен 
(Бельгія) по Північному морю. 

   Експедиція двощоглового корабля (брига) була організована в рамках Програми балтійських 
університетів (BUP). Її ініціаторами і спонсорами виступили шведський університет Уппсала (Uppsala 
University), фінський університет Академія Або (Abo Academy University) і група польських 
університетів. Польська сторона надала для плавання корабель з його командою (капітан; перший 
помічник, він же - штурман; боцман; два палубних офіцери; механік і кухар). До речі, цей вітрильник 
під командуванням    того   самого   капітана  (Dr.    Bartlomiej  Skwara),   але   з  іншою  командою    виграв
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минулого року вітрильну регату. Відповідно 
представники цих трьох сторін виступили  як 
керівники експедиції: Ларс Остерлунд (Lars 
Österlund) (Швеція) - науковий координатор, 
Домініка Стигар (Dominika Stygar) (Польща) - 
координатор роботи з вітрилами, Сінікка 
Суомалайнен (Sinikka Suomalainen) (Фінлян-
дія)-  організатор .
        Вже з переліку команди видно, що самим же 
учасникам конференції (35 викладачів із 25 
університетів, які представляють 11 країн) 
доводилося бути і матросами. Більше на 
вітрильнику було нікому забезпечувати             
його         життєздатність    і      керувати      складним

   На цій конференції професор  Л. Г. Мельник зробив доповідь про проблеми формування 
«зеленої» енергетики, що відповідає тематиці проекту ЄС Жана Монне, керівником якого він є.

Як разібратися в безлічі канатів?

На вахті (праворуч – веселун Томаш)



корабельним господарст-
вом, що вміщує, зокрема, 
більше 30 вітрил (на кожній з 
двох мачт - masts, розміще-
них на шести реях - yards, а 
також у носовій і середній 
частині корабля). Крім того, 
доводилося чергувати на 
кухні (камбузі) і здійснювати 
прибирання корабля.
     Зазвичай залежно від сили і 
напряму вітру змінювати 
стан вітрил потрібно було по 
кілька разів за добу (ставити, 
знімати, повертати). При-
чому траплялося це робити 
по кілька разів  за ніч.
  Викладачі-матроси були 
поділені на три вахти, які 
чергували на палубі по 4 
години (зокрема, дві вахти 
припадали на нічний час: 
24.00 - 4.00 і 4.00 - 8.00).
   При цьому під час зміни 
стану вітрил по сигналу 
т р и в о г и  в с і  т р и  в а х т и 
піднімалися на палубу для 
забезпечення цієї складної 
операції.
  Під  час  вахти роботи 
вистачало на всіх: по черзі  
стояти  за штурвалом, сте-
жити   за   можливими     небез-
  

печними об'єктами зліва   і    
справа   по   курсу  корабля, 
фарбувати або полірувати 
деталі корабля та ін. Роботу 
на рівних виконували всі 
учасники конференції: від 
молодих викладачів до її 
керівників.
   І хоча спати найчастіше 
доводилося по 3 - 4 години за 
добу, ніщо не могло від-
вернути від головного - 
роботи           на        конференції:
ї2 години до обіду і 2 - після. У 
н а у к о в и х  д и с к у с і я х  і  в 
полеміці за круглими столами 
розглядалися найбільш акту-
альні питання сестейнового 
розвитку: «зелена» енер-
гетика, сестейнове викорис-
тання води, сестейновий 
транспорт, сестейнові посе-
лення, «зелена» економіка і 
сестейнове споживання та ін.
   Одного  разу  п ід  час 
плавання у  передштор-
мовому бурхливому морі 
команді довелося упродовж 
трьох годин тричі змінювати 
положення вітрил. 
     Складність і багатофактор-
ність підтримки стійкості 
такої рукотворної    системи,    
як вітрильний  корабель,  за  

умови нескінченної мінли-
вості природних стихій стало 
для учасників конференції 
наочною ілюстрацією склад-
ності досягнення сестейно-
вого (сталого) соціально-
економічного розвитку в 
п е р и п е т і я х  і с н у в а н н я 
людської цивілізації.

Леонід Мельник

Вахта – напоготові Вручення сертифікатів
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ІСТОРІЯ УСПІХУ

Артем та Аліна Познанські

Event-агенція «ViVat!» - це креативна 
команда професіоналів, натхнених 
створювати прекрасне і дарувати 
яскраві відчуття і незабутні враження. 
Разом вони створюють свята, дарують 
емоції, які люди згадують усе життя!!! 
А чи знаєте ви, що засновники цієї 
компанії, нині відомої по всій Україні, теж 
навчалися на ФЕМі.

   FB: Що Вас спонукало вступити до ФЕМу?
  Аліна: Я ще зі школи відчувала в собі гарні організаторські та 
управлінські здібності, була президентом школи та вже  в той час 
була організатором шкільних заходів. Тому, почувши модне 
слово «менеджмент», вирішила, що це для мене. Батьки 
підтримали, і я почала з курсів підготовки, а потім вже були 
екзамени до вступу – і я студент СумДУ на ФЕМі.
  Артем: Я, шведше за все погнався за престижністю 
економічних спеціальностей. А оскільки СумДУ виділявся уже в 
той час серед інших ВНЗ, вибір зупинився на ньому.
   FB: Як народилася ідея започаткувати event-агенцію?
   Аліна: Якщо говорити про комерційну роботу у сфері івент, то 
перше весілля я провела ще у далекому 2006 році завдяки своєму 
таткові – професійному вокалісту, який досить часто виступав на 
приватних заходах. Але то було дуже рідко і не сприймалося як 
бізнес.
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   Артем: Поряд із тим ми організовували студентським самоврядуванням багато заходів у СумДУ, 
серед яких «Золотий інтеграл», «Танці з викладачами» до дня народження ФЕМу, різні конференції 
та проекти. Саме під час студентських років я монтував свої перші відео. А потім ми придбали 
камеру, і перше весілля, яке я змонтував, було наше (знімав його друг).  Та я зрозумів, що якось не 
так знято, вирішив спробувати зняти сам комерційно.
   Аліна: Так, навички організації серйозних івентів ми здобували в університеті. Свята періодично 
траплялися, я їх якось вела (сміється), бо кращим помічником був Інтернет, а серйозно я до цієї 
справи не ставилася.
    Артем: Після СумДУ ми працювали в різних компаніях, нам вдавалося, але розуміли, що щось не 
те. І саме народження нашої донечки дало великий стимул до організації власної справи та 
перетворення її на бізнес.
      Аліна: Паралельно з тим у соціальній сфері ми організовували багато тімбілдінгів і тренінгів. 



ФОРМУЛА УСПІХУ ВИПУСКНИКІВ 
ІНСТИТУТУ ФЕМ:1+1=3

  Удосконалюючись у цьому, ми розуміли, що  
можемо робити те саме, але комерційно для 
компаній. Плюс почали їздити на профільні 
тренінги івент-індустрії і навчатися. Коли ми 
вперше приїхали на Wedding Business Summit 
2013,  то побачили рівень!!!  І  захотіли 
розвиватися ще більше, а наші свята робити ще 
кращими. Плюс наш перфекціонізм стимулює 
організовувати все на 250 %.
  Артем: Ми робили перші кроки спільно, 
створюючи справу з нуля. У нас не було жодних 
серйозних капіталовкладень, тому ми рухалися 
не дуже швидко, але впевнено. Та 6 років тому 
з'явилася event-агенція «ViVat!», 2 роки тому ми 
відкрили офіс, і вже більш ніж півроку існує 
студія «VIVATPROduction», а в нашій команді уже 
далеко не  3 людини.

Аліна та Артем Познанські, 
I -й курс університету 

     FB: Яким чином навчання на ФЕМі допомогло Вам при відкритті бізнесу?
  Аліна: Прямим. У мене спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності», тож виконую роль 
на всі 100 %. А взагалі, у роботі бізнесу використовую і теоретичну частину з того, що вчили, і 
практичні навички – це організація та реалізація проектів (планування, організація, мотивація, 
контроль), управління персоналом, ведення переговорів та укладання договорів, аналіз ринкової 
ситуації, бізнес-комунікація, стресостійкійсть та, як не дивно, роботу в кризових ситуаціях і т. д.
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Аліна та Артем Познанські, 
IІ -й курс  університету. 
Перший  кубок в інтегралі  
після 8-річної перерви

   Артем: Додати щось складно. У роки навчання ми вчилися 
активно використовувати комп'ютер, правильно шукати 
інформацію, систематизувати її і т. д. Усе це також стало у 
нагоді. 
  FB: Розкажіть про історію Ващого кохання. Це теж 
трапилося в стінах рідної альма-матер?
   Артем: Це привілегія дівчат – розказувати історії 
кохання. 
  Аліна: Це був вересень, пара з інформатики. Артем із 
Максом Булгаковим зайшли розказати про «Золотий 
інтеграл» і запросили на першу зустріч. І на першій  
зустрічі, коли Артем подивився на мене з посмішкою і 
сказав: «Ну что, споем?», – щось йокнуло в серці. А потім 
була Помаранчева революція, куди я поїхала за Артемом і 
ми майже 2 тижні провели в палатках на Хрещатику. 
  Артем: Початком наших стосунків ми вважаємо 
офіційно день першого поцілунку 09.11.04. Скоро вже 12 
років, як ми разом :)



ІСТОРІЯ УСПІХУ
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  FB: Який найяскравіший Ваш спогад про 
студенство в СумДУ?
  Аліна: Ой, їх дуже багато. Загалом пов'язані з 
позанавчальним часом. Студентське само-
врядування, наші проекти, «Золотий інтеграл», 
конференція «Економіка для екології»  – тут ми 
здобували чудові навички фандрейзингу та 
комунікації, багато поїздок на конференції, 
фестивалі, тренінги – і по Україні, і за кордон.
  Артем: Взагалі студентські роки дають багато 
можливостей і  ї х  потрібно однозначно 
використовувати. 
FB: Лекції якого викладача Ви запам'ятали на все 
життя? Чому?
  Артем: Божкова Вікторії Вікторівни. Вона була для мене як мама. Наставником і другом ще з 
першого курсу, коли ми зустрілися під час позанавчальної роботи і далі по навчанню.
   Аліна: Балацького Олега Федоровича. Він був для мене Вчителем, наставником, порадником. Він 
вчив дивитися в саму суть, вчив розширяти кордони свідомості і розуміти головне. Я, взагалі, дуже 
щаслива, що змогла бути під його керівництвом. На день свого народження (на жаль, останнього) 
подарував мені ручку, яку я до цього часу бережу.

   FB: Улюблена Ваша цитата?
    Аліна: «Все плохое приходит само собой, хорошее 
требует высокой организации»  –  О. Ф. Балацький.
 Артем: Правило 6 П: «Правильне попереднє 
планування попереджує погані показники», а також 
«Дива трапляються там, де в них вірять».
   Family Book: Чим Ви пояснюєте свій успіх?
 Артем: Наполегливість, постійний розвиток і 
навчання, прагнення більшого, завжди викладатися 
на максимум, а ще ми кайфуємо від того, чим 
займаємося.
  Аліна: А ще ми щиро любимо людей. Бачити 
сльози щастя, посмішки, нереальний драйв, і 
розуміти, що ми до цього причетні, – це найбільша 
насолода. 

 Я намагаюся вкладати в те, що роблю, соціальну складову. Для мене дуже важливо, щоб люди 
зупинялися, задумувалися і починали цінувати прості речі, прагнути більшого і т. д. Думаю, ми 
робимо наші заходи СПРАВЖНІМИ.
   FB:  Як би Ви сформулювали формулу успіху?
   Аліна: Ой, пам'ятаєте картинку айсбергу. Ми бачимо лише верхівку. У кожного свій шлях. У нас це і 
безсонні ночі, і тяжка робота без вихідних місяцями, ПОСТІЙНИЙ розвиток і навчання, 

Аліна Познанська

Весілля Аліни та Артема  Познанських
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відповідальність за кожний 
свій крок, сміливі рішення і 
висок і  ц і л і ,  і  з вичайно 
кайфувати від того, що 
робиш.
  Артем: Додам лише, що 
ВІРА і ПІДТРИМКА зіграли 
велику роль для нас обох. 
 FВ :  В а ш і  п о б а ж а н н я 
сьогоднішнім студентам 
ФЕМу.
 Аліна: Використовувати 
м о ж л и в о с т і ,  я к і  д а є 
студентське життя. Багато 
подорожувати, їздити на 
конференції, тренінги, за 
к о р д о н  –  а л е  н е  н а 
в і д п о ч и н о к , а  с а м е  н а 

проекти, які дозволять вчитися з людьми. Ставити собі цілі (думки 
матеріальні), нічого не боятися і завжди пам'ятати: «Якщо хтось 
зміг це зробити, то і ти зможеш, але трішки краще». 
Артем: Успіху всім! Ловіть кайф від життя, бо воно прекрасне!

ФОРМУЛА УСПІХУ ВИПУСКНИКІВ 
ІНСТИТУТУ ФЕМ:1+1=3

Родина  Познанських Родина  Познанських 

Родина  Познанських 

На роботі



 ФЕМ БЕЗ КОРДОНІВ

     В Інституті ФЕМ  студенти, аспіранти та викладачі досить часто 
проходять стажування в різних країнах світу. 
  Нещодавно доцент кафедри управління Швіндіна Ганна 
Олександрівна повернулася зі стажування. Цілий рік вона жила, 
навчалася та працювала в такій чудовій країні, як  Франція.
   Тож перший номер Family Book поцікавився враженнями Ганни 
Олександрівни від країни, нових колег та науки.
     FB: Де Ви стажувалися, як Ви потрапили до Франції?
 Ганна:  Я стажувалася в Університеті Монпельє, що 
розташований у м. Монпельє регіону Лангедокк – Руссільйон. 
Потрапила я у Францію завдяки зусиллям багатьох людей. Варто 
згадати Дарину Леус, яка мене спитала, чому я не подаюсь до 
програми Еразмус Мундус . Таке просте запитання поставило 
мене в складне становище, знадобилося з'ясувати, які вимоги до 
цих програм, як поїхати і що для цього потрібно. 

 Головне ,  сказала  мен і 
Дарина, встановити контакт з 
Університетом та знайти 
наукову лабораторію, яка 
погодиться Вас взяти. Із 
цього все й почалося. Я 
листувалася з науковцями і 
натрапила на статті  ви-
датного вченого, професора 
Фредеріка Ле Руа, який був 
головою наукової спільноти, 
з а в і д у в а ч е м  к а ф е д р и , 
консультантом із питань 
стратегії. Та головне було те, 
що він відповідав на листи 
електронною поштою дуже 
швидко та лаконічно. Саме 
його відкритість та готовність 
установлювати контакти з 
незнайомими науковцями 
відіграла ключову роль у тому, 
щоб стажування відбулось. 
«Знаєте, чому я погодився вас 
прийняти?» 
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запитав він мене одного разу. 
– «Тому що я – відкрита 
людина і вірю, що в науці 
треба кооперувати». Так я 
потрапила  до  одного  з 
найпотужніших наукових 
інститут ів  –  до  Центру 
досліджень із менеджменту в 
Монпельє (MRM).
F B :  О п и ш і т ь  п е р ш і 
враження про Францію. 
Що Вас вразило найбільше?
Ганна: Перше враження – всі 
розмовляють французькою. 
Я маю на увазі те, що навіть у 
міжнародному аеропорту 
м е н і  в і д п о в і л и  н а  м о ї 
запитання англійською так: 
«Ви ж у Франції, говоріть 
францу-зькою». Спочатку це 
мене приголомшило, але 
потім я перейнялася повагою 
до такого ставлення та місце-
вим патріотизмом. 

Швіндіна Ганна 
Олександрівна, заступник 
директора ННІ ФЕМ  
з наукової роботи, 
доцент кафедри управління

 Я вважаю, що ми повинні 
навчатися такого спокійного, 
гідного, необразливого, але в 
той самий час наполегливого 
поважного ставлення до 
рідної мови. 
   Хочу відзначити те відчуття, 
яке не відпускає мене і до 
цього часу – настрій людей. 
Усі посміхаються, всі до-
помагають один одному, 
немає зажурених облич, 
немає агресії. Позитивна та 
ввічлива привітність – це 
запорука життя сучасного 
суспільства. Ми можемо 
вижити, якщо будемо до-
помагати  один одному, 
поважаючи при цьому права 
людини.
Принцип “Liberté, égalité, 
f r a t e r n i t é ”  п р а ц ю є  у 
суспільстві на кожну людину. 

 «Воля, рівність, братерство»

1

1



НА НАС ЧЕКАЄ 
ФРАНЦІЯ

  Усе вибудовано для людей – від організації місцевого 
транспорту, оснащення бібліотеки, роботи супермаркету, 
ресторацій до, пардон, безкоштовних громадських туалетів та 
роботи муніципальних служб. І червоною стрічкою проходить –  
найвищою мірою шанобливе, толерантне ставлення до чужої 
волі.
  Серед інших вражень можна назвати – темп життя. Все 
розпочинається із 15-хвилинним запізненням, окрім розкладу 
потягів, занять та зустрічей в офісі. Ніхто нікуди не поспішає, не 
бурчуть у чергах на людину попереду, якщо вона довго витягає 
гроші чи забула картку та шукає її в кишенях. Усі чекають та 
посміхаються. 
  Але я мушу сказати, що більш за все мене вразили люди. 
Відкриті, великодушні, комунікативні, обізнані. Наприклад, 
молодий юнак, який працює вчителем фізкультури, розмовляє 
(крім рідної  французької )  англ ійською, н імецькою, 
каталонською, розуміє іспанську. Аспіранти, які працювали зі 
мною у лабораторії, знали щонайменше три мови, серед яких 
іспанська, німецька, англійська та обов'язково мова тієї країні, 
звідки вони приїхали. Дослідники, з якими мені довелося 
працювати, володіють англійською на високому рівні, пишуть 
статті в ТОП-журналах США та Великобританії, працюють із 
наснагою, надихають інших. Завжди відкриті, багато працюють, 
люблять посміятися. Але нічого не будуть робити на шкоду собі 
або вступати в проекти з невизначеними термінами та 
виплатами. Високе відчуття власної гідності та повага до гідності 
інших людей. Багато читають. У метро, трамваях, кафетеріях – 
газети, книги: і електронні, і паперові. 

  Відкрито та позитивно 
спілкуються. Займаються 
спортом – майже всі займа-
ються якимось видим спорту 
чи декількома.
FB: Розкажіть про сучасні 
методи навчання у Франції 
чи  саме  у  ВНЗ,  де  Ви 
стажувалися.
Ганна: Перше, що кидається 
в очі, – повага до викладача. 
Але це базується на повазі до 
студента .  Це певна до-
м о в л е н і с т ь ,  к ул ь т у р н о 
обумовлена, мені здається, 
м і ж  у с і м а  у ч а с н и к а м и 
освітнього процесу. Розповім 
на прикладі однієї історії.
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 Вузькими вулочками Юзесу



 ФЕМ БЕЗ КОРДОНІВ

  Усі прийшли вчасно на пару. Пара розпо-
чинається, професор починає працювати  з 
аудиторією. Тут відчиняються двері, і з'являється 
юнак із запізненням 5 хвилин. Усі на нього 
здивовано дивляться, і якщо професор просто 
з д и в о в а н и й ,  т о  с т у д е н т и  п о ч и н а ю т ь 
пересміхуватися, бо це неприйнятно заходити 
після початку занять. Професор запитає: «Ви до 
нас, молодий чоловіче?» «Так», – зніяковіло 
відповідає високий красень, «Я – новенький, 
перевівся до вас за програмою Еразмус Мундус». 
   «Надалі» – стримано говорить професор,  – 
знайте, що у вищому навчальному закладі не 
прийнято запізнюватися на пари. Я вас вітаю у 
нашому класі, ласкаво просимо».
       Більше в цьому семестрі ніхто не запізнювався.
Звісно, це залежить від особистості викладача та 
особистості студентів. Але я була на практичних 
заняттях молодих викладачів-новачків, де студенти 
були представлені різними групами з різних країн, і 
мені здалося, що це відношення задається десь на 
іншому рівні.
 Я була свідком випадку, коли студента змусили 
вийти з лекції, тому що він почав використовувати 
мобільний телефон на занятті. І він не чинив 
супротив, не сперечався. Адже у контракті 
з а з н а ч е н о ,  щ о  с т у д е н т и  н е  п о в и н н і 
використовувати мобільні пристрої на занятті і 
можуть бути навіть відраховані, як мені пояснили. 
Але до такого не доходить, я сподіваюся.
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  Я відвідувала заняття з дисципліни 
«Стратегічний менеджмент». Навчання 
проходить так само, як і у нас. Але різниця 
полягає в тому, що лекції містять менше 
слайдів, адже більша частина матеріалу 
повинна бути опрацьована студентом 
індивідуально. Професор читає лекцію 
інтерактивно, задаючи запитання, працюючи 
зі студентами у стилі «питання – відповідь». 
Практичні заняття вибудовуються на 
принципі практичних кейсів. Усі ці моменти я 
н а м а г а л а с я  з а с т о с о в у в а т и  у  с в о ї й 
професійній діяльності в минулому. Але 
слабка зворотна реакція студентів ставала на 
перешкоді, і я вагалася щодо продовження 
такої практики. Перебування в Університеті 
Монпельє переконало мене у цінності цих 
прийомів, і тепер я буду більшу ставку робити 
на кейс-навчання.

Бібліотека університету 
Момпельє

Команда аспірантів та докторантів, 
Центр дослідження менеджменту
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НА НАС ЧЕКАЄ 
ФРАНЦІЯ

  Хочу наголосити, що профе-
сори використовують на 
лекціях матеріали власних 
розробок, результати практи-
чних  роб іт  та  НДР,  що 
виконуються на замовлення 
французьких підприємств. 
Теорія не в ідходить в ід 
практики, більше того, теорія 
випливає з практичних даних. 
Це можливо, якщо наукова 
спрямованість досліджень та 
спрямованість дисциплін 
збігаються. На мій погляд, до 
необхідно  прагнути.  

   FB: Які дивовижні місця Ви відвідали?
  Ганна: Всі місця у Франції – дивовижні, можливо це атмосфера свободи, можливе це через 
освітлення, адже кут сонця – трошки інший, ніж в Україні. Можливо через те, що південь Франції – це 
в минулому Римська імперія, яка залишила свої сліди в кожному місті. А можливе через те, що це моя 
третя в житті поїздка за кордон. 
   Я не буду перелічувати всі місця, які я відвідувала, скажу лише, що Монпельє – це дійсно перлина 
серед міст Франції, і якщо ви жили в ньому, ви не залишитеся байдужим до його краси, величі, 
сонячних площ посередині історичного центру, до величних платанів, до всіляких фестивалів. 
  Моє серце належить маленьким містам. Коло Монпельє є багато маленьких міст, які мають свою 
особливу історію. Це і Каркассон, і Нарбонна та Узес і багато інших. У кожному з міст ви знайдете 
особливі музеї, замки, церкви та храми, щось дивовижне, що вразить вас назавжди. Я лише хочу 
сказати, що французи, які живуть в Монпельє, – не їздять по містах навкруги, бо не відчувають, як у 
моєму випадку, – дефіциту вражень. У таких поїздках я зрозуміла, що таке «profitez de la vie» , адже 
жити повним життям – це дуже французьке ставлення. Я гадаю, що в Україні є багато дивовижних 
місць, які ми ще не відвідали, а може й не підозрюємо про їх існування. Але ми можемо дозволити 
собі знайти пригоди кожного дня в тому місті, в якому живемо, у тому житті, яке ми самі собі 
обираємо, і жити повним життям.

Історія однієї мрії
  Розповім лише історію про одну мою мрію, якій уже багато років. Колись, у 1998 році, я побачила 
надзвичайно красиве фото із зображенням фортеці-острова, що віддзеркалювався у воді. Я була 
вражена красою міста настільки, що зобразила його на картині, яку написала олійними фарбами, та 
розмістила у центрі кімнати. 

  Насолоджуватися життям (інші переклади – отримувати все від життя)1

1

Пон-дю-Гар, найвищий римський акведук



Ег-Морт, місто-фортеця
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 ФЕМ БЕЗ КОРДОНІВ

  Згодом з'ясувалося, що це місто – Мон-
Сен-Мішель ,  що у  Франц і ї ,  і  я 
говориласобі, «Можливо, колись…», як 
усі ми собі кажемо. Коли я шукала 
можливості стажування, я не обирала 
країну, а шукала насамперед школи з 
менеджменту в будь-якій локації через 
те, що менеджмент – рідко фінансу-
ється, більш привабливими є інші 
напрями. І досі мені здається, це якийсь 
надзвичайний збіг. Уже потрапивши до 
Франції, я згадала свою давню мрію – 
мене як струмом вразило. Це означало, 
що мрія, яка була відкладена як 
нездійсненна, може стати реальністю. 

   FB: Розкажіть про особливості національної кухні.
  Ганна: Звісно, я не можу не згадати Magret de canard, качина грудка – місцеве визначне блюдо, 
м'яке, із ніжним смаком і текстурою, що подається із м'ясним соусом,  або Cassoulet, яке готується у 
різних регіонах по-різному. Картопля по-французькі, чи картопля фрі, – один із найпоширеніших 
гарнірів. Місцеві антрекоти, устриці, креветки – все до уваги гурманів. Якщо ви полюбляєте випічку, 
то вам необхідно скуштувати croissant – теплий, із вершковим присмаком, тільки з печі, або Tarte 
Tatin – яблучний пиріг. І все це добре акомпанується смаком місцевих вин, і ще краще – довгою 
розмовою гортанною французькою. І звісно, не можна забувати про сири наприкінці вечері. 
Франція, як відомо, – це країна декількох сотень сортів сирів. 
   Отже,  ніжне м'ясо, вина, випічка, сири Франції – все це відмінної якості та до ваших послуг.            
Якщо ви готуєте вдома, знайте, що місцеві продукти – дешеві та якісні. Французи полюбляють добре 
та якісно поїсти.
     Але всі французи – в гарній фізичній формі, вони постійно та повсюдно займаються спортом. А 
можливо секрет їх форми та довголіття в тому, що вони обідають упродовж двох годин. Один 
компонент обіду у Франції є незмінним, це – вода, яка подається в стакані до кожної страви. Якщо ви 
п'єте воду, то ви не переїдаєте та не плутаєте відчуття спраги з відчуттям голоду. 
     Ще одним поясненням може бути те, що м'ясо 
подається Saignant, тобто з кров'ю, і шлунок повинен 
перетравлювати непрожарене м'ясо, на що 
витрачається більше калорій. Струнка жіночка, яку я 
бачила у ресторації і розмірковувала подумки про 
секрет її стрункості, замовила собі Tartar, сиру 
рублену яловичину, чим мене вразила. Але головне, я 
вважаю, у куховарстві чи висервіруванні – це любити 
свою справу. Без цього нічого доброго не вийде. 

Ег-Морт, місто-фортеця

Мон-Сен-Мішель, старовинне абатство
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   Французи обожнюють свої вина, сири та пишаються своєю Батьківщиною. Я відчувала 
майстерність і любов до своєї справи в усьому –  музиці,  мистецтві, виноробстві, викладанні. Так що 
все – в наших руках, шановне панство. 

    FB: За чим більше за все сумували?
  Ганна: Звичайно, можна сказати про солені огірки, чорний хліб чи квашену капусту, але як 
виявилося – все можна всюди знайти. Насправді я сумувала за сім'єю та друзями, які залишилися в 
Сумах, за кафедрою управління та університетом, де працюють дорогі мені люди. Я завжди відчувала 
незриму підтримку людей, з якими я тісно працювала чи стикалася з тих чи інших питань. Саме їх 
допомога, добре слово чи навіть посмішка ставали моїм оберегом у, здавалося, безкінечних днях 
роботи викладача та адміністратора. І звичайно, студенти! Майже 1 рік я не викладала, лише була 
слухачем, і тепер, із подвійною енергією я занурююсь у цей світ. 



ОБЛИЧЧЯ З ОБКЛАДИНКИ

Цими дівчатами пишається Інститут ФЕМ імені Олега Балацького. В цьому номері 
ми розповімо про їх досягнення, а також поцікавимося як стати успішною 
студенткою СумДУ!
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Активні та успішні студентки 
Інституту ФЕМ імені Олега Балацького

Вакарчук Вікторія, 
група Ф-21 академічна 
стипендія Президента України

Вакарчук Вікторія є активним учасником літніх німецько-мовних шкіл, 
зокрема у 2014 році була учасницею німецької школи у м. Брюховичи, 
Україна, а у 2015 році отримала стипендію міжнародного центру обмінів 
DAAD та можливість навчання у Тюбінгенському університеті, м. 
Тюбінген, Німеччина. У 2015 році Вікторія отримала стипендію на 
навчання у Лодзинському університеті від Польського уряду у рамках 
програми «Польський Еразмус для України». 

FB: Яким досягненням Ви пишаєтеся більше за все? 
Вікторія: Так как я студентка уже 5-го курса и попала в когорту лучших, то 
у меня найдется много моментов в моей студенческой жизни, которыми я 
горжусь. Но самыми яркими, на мой взгляд, будет выигрыш «Золотого 
Интеграла» на 1-м курсе и конечно мои заграничные поездки. Почему я 
выделила именно эти? Ответ достаточно прост: ведь именно в конкурсе 
студенческих талантов «Золотой Интеграл» я попробовала себя в роли 
актрисы и раскрыла в себе новый талант. А зарубежные поездки показали 
мне, что, приложив чуток усилий, можно добиться многого, но и не стоит 
забывать о том, что это не предел в саморазвитии и следует идти дальше.

Спеціальність «Фінанси і кредит»
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2016’ ОСІНЬ 33 

Прокопенко Марина, група 
МК-31, академічна стипендія 
Голови Сумської облдерж-
адміністрації

Сидоренко Лілія, група М-21 , 
академічна стипендія імені 
О.Ф. Балацького

Марина Прокопенко є призером конкурсів науково-дослідних робіт та 
олімпіад, має більше 20 наукових публікацій, зокрема у фахових 
виданнях. За останні два роки Марина взяла участь у Літній школі Жана 
Моне «Фінансові аспекти євроінтеграції», програмі «Study tours to Poland» 

Сидоренко Лілія є  переможцем Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 
за напрямком «Економіка природокористування і  охорони 
навколишнього середовища», що проходив на базі Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського, 2015 р.; 
учасником Міжнародної наукової конференції за напрямом «Економіко-
екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців» на 
базі Одеського державного університету; нагороджена дипломом 

FB: Які якості допоможуть першокурсникам стати кращими?
Марина: Комунікативність, адже знайомство зі студентами старших курсів 
допоможе швидше освоїтися в університеті, бути в курсі всіх цікавих подій 
та насолоджуватися студентським життям.
  Ввічливість і тактичність під час спілкування з викладачами (особливо при 
поясненні ситуації щодо прогулу пари або невиконання матеріалу, завдань 
чи їх нерозуміння). 
 Активність та готовність до відкриття нового, адже університетське 
життя зовсім не схоже на шкільне, тут багато змін порівняно з 
попередніми роками і  потрібно вміти сприймати їх та пристосовуватися 
до них. 

(м. Гданьск, Польща); Міжнародному Форумі Європейського молодіжного парламенту «Agora on 
Security Kyiv» (м. Київ), 4-й Міжнародній літній школі та конференції ASECU Youth (м. Ряшів, 
Польща). Також пройшла 2 короткострокових стажування у Техніко-гуманітарній академії       (м. 
Бєльско-Бяла, Польща), а також піврічний тренінговий курс із дисципліни «Тайм-менеджмент» в 
університеті «Професора Арсена Златарова» (м. Бургас, Болгарія). Успішно завершила 2 онлайн-курси з 
тем «Комунікаційні інструменти для побудови репутації» та «Фінансовий менеджмент».

FB: Що для Вас ФЕМ? 
Лілія: За роки навчання в університеті ФЕМ став другою домівкою, а 
викладачі – батьками. Тут проходять кращі роки життя. ФЕМ подарував 
багато знайомих та друзів. Крім навчальної роботи, студенти мають 
можливість брати участь у позанавчальних розважальних заходах, що 
об'єднують усіх студентів, підтримують командний дух. Кращим 
підтвердженням правильного вибору стане можливість знайти гарну 
роботу та проявити себе  справжнім спеціалістом.

I ступеня за наукову студентську роботу у секції «Регіональні аспекти розвитку логістичної 
інфраструктури», 2015 р. Крім того,  Лілія є учасником та призером міських конкурсів 
художньо-естетичного напрямку, що проходили у м. Сумах.

Спеціальність «Маркетинг»

Спеціальність «Менеджмент»
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   Про плани на майбутній 2016-17 навчальний рік ми 
поцікавилися у заступників та директора Інституту ФЕМ 
імені Олега Балацького. Тож знайомтесь...

Директор ННІ ФЕМ 
імені Олега Балацького, 

Васильєва 
Тетяна Анатоліївна

«Зробити все можливе і неможливе, щоб 
кожний студент відчув себе частиною великої 

родини Інституту ФЕМ імені Олега Балацького»
Заступник директора 

з наукової роботи
Швіндіна Ганна 
Олександрівна

Заступник директора
 з виховної роботи та 
гуманітарних питань

Смоленніков 
Денис Олегович

Заступник директора з 
профорієнтаційної роботи

Валенкевич Лариса 
Петрівна

Перший заступник 
директора з навчально-
організаційної роботи  

Люльов Олексій 
Валентинович

«Півдвищити престиж військової 
служби, сформувати у молодих людей 

прагнення до володіння військовим 
знанням для захисту рідної країни»

«Сприяти створенню в Інституті ФЕМ стабільної 
професійної платформи для відкритого діалогу в 

спільноті студентів та викладачів, які готові 
змінюватися, поширювати інноваційні та 

креативні ідеї, бути проактивними»

«Якою б непередбачуваною, складною не була 
економіко-політична ситуація в Україні, ми 

продовжуватимемо наші освітні проекти. Вони 
дозволять сформувати фахівців, яким належатиме 

майбутнє».

«Знаходити нові можливості для розвитку науковців, 
створювати ідеї, які об'єднають усіх нас у процесі 

командної творчості»

Заступник директора з 
військово-патріотичної 

підготовки
Вакал Андрій 

Олександрович

«Переконати абітурієнтів, що навчання в 
Інституті ФЕМ - це їх шанс до успішного 

майбутнього»

ФЕМ 2016/2017 
навчальний рік    



2016’ ОСІНЬ 35

Заступник директора з бренд--
менеджменту та рекламно-
інформаційної діяльності

Матвєєва Юлія Анатоліївна

Заступник директора практично-
орієнтованої підготовки студентів 

та інтеграційних звя’зків  
із замовниками кадрів

Євдокімова Олена Вікторівна

«Започаткувати сту-
дентську кадрову агенцію, 

де студенти з 
роботодавцями зможуть 

знайти один одного»

Редактор журналу 
«Family Book»

Опанасюк 
Юлія Анатоліївна

Заступник директора 
з інформатизації

Шипуліна Юлія Сергіївна

Заступник директора 
з методичної роботи  

Шкодкіна Юлія Михайлівна

Заступник директора із 
заочної форми навчання

Котенко 
Наталія Вікторівна 

Заступник директора 
з виховної роботи 

у гуртожитку 
Гриценко Павло Валерійович

 «Допомагати студентам звикнути 
жити самостійно в гуртожитку, а 
також підтримувати їх участь у 

конкурсах та спортивних заходах 
студмістечка»

Заступник директора 
з міжнародної діяльності  

Пімоненко 
Тетяна Володимирівна

 «Запровадити сучасні електронні 
технології в навчальний процес. 

Використовувати інструменти e-learning 
під час розроблення навчальних 

дисциплін, що зробить навчальний 
процес для студентів більш цікавим та 

різноманітним»
«Сприяти реалізації проекту 

паралельної освіти для вашого 
престижу та вдобробуту наших 

студентів  в майбутньому»

«Активізувати міжнародну діяльність 
Інституту, сконцентрувати увагу на 

пошуку нових іноземних партнерів та 
грантових можливостей,  залучити ще 

більше студентів та викладачів до 
міжнародних програм та стажувань» 

Виграти в 
інтегралі)

Не забути 
підготуватися

 до пари

«Дарувати яскраві 
враження та позитивні 

емоції про  
Інститут                       »                                       

 «Відображати прекрасне та 
різноманітне життя   

Інституту ФЕМ, і в цьому 
нам допоможе 
наш               »                             

«Зробити процес розроблення 
навчальних планів більш 
студентоорієнтованим та 
забезпечити максимально 

можливу гнучкість у виборі 
студентами своєї власної 

траєкторій навчання»



 Цього року ми святкуємо маленький ювілей проекту 
«Очима ФЕМу». Це відео проект, що був започаткований 
Аліною Болатовою. Одного разу Аліна вирішила, що читати 
сторінки чорно-білого тексту про життя, ще тоді факультету, 
дещо набридло. Фотографії не можуть передати атмосфери 
подій. Хотілось чогось більш реального, відчути себе 
очевидцем. Так народився проект «Очима ФЕМу». 
 Щоб переглянути відео, вам потрібно перейти за 
посиланням https://vk.com/ochuma_femy.

     

ЗНАЙОМТЕСЯ, СТУДДИРЕКТОРАТ
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   З боку, мабуть, здається, що бути активним 
студентом Інституту ФЕМ – це дуже просто та 
весело. Так, це приносить задоволення, проте 
для того, щоб реалізовувати всі цікаві ідеї, 
потрібно працювати. Всі невдачі, що нас 
спіткають, роблять нас лише сильнішими та 
впевненішими в тому, що в наступних 
проектах ми не зробимо таких помилок.
   Бути активним студентом в Інституті ФЕМ – це 
вигадувати нові проекти, реалізовувати 
креативні ідеї, спілкуватися з цікавими людьми, 
самостійно вирішувати питання внутрішнього 
управління, жити в шаленому ритмі і врешті-
решт отримувати нереальне задоволення від 
кожного такого шаленого дня.

    А к т и в н а  с т уд е н т к а  
Інституту ФЕМ, якій вдалося 
зібрати команду зі студентів 
інституту, які з перших днів 
навчання зуміли проде-
монструвати свою активність 
та кмітливість. Вони готові 
працювати для подальшого 
успішного розвитку інсти-
туту, що став для них другою 
домівкою. 

   Права рука студентського 
директора, знає все, що 
відбувається в університеті. 
Амбітна та цілеспрямована.

Ганна Пономарьова – секретар 
студентського директорату.
«Власне тому я і секретар ... бо 
фантазії нуль»

   Дівчина, без якої не можли-
ва організація будь-якої події. 
Вона знає, з ким потрібно 
домовитись за виїзд та в кого 
підписати служебку.



Звертайтеся до нас: https: //vk.com/studfem                        Приходьте до нас:  Г - 610

Станіслав Бондаренко - заступник 
с т у д е н т с ь к о г о  д и р е к т о р а  з 
адаптаційної та профорієнтаційної 
роботи.
«Забудь все що було в тебе до вступу 
. . .  я  п о к а ж у  т о б і  с п р а в ж н є 
студентське життя»

      Що робити, коли вступив 
до університету? Куди можна 
записатися? А у кого запи-
тати? Хто може допомогти 
знайти кабінет директорату?
 А ось хто це Станіслав  – 
Бондаренко та його поміч-
ниця Дарина Солдатенко. 
Вони знають усіх і  тобі 
розкажуть. 

Юлія Шафорост  –  заступник 
студентського директора з 
інформаційної роботи.
«Фотоапарат , напевно, скоро 
зростеться з моєю рукою . Тому 
якщо ти мене бачиш  –  
посміхайся» 

   Ця маленька команда 
завжди знає про все, що 
відбувається та що буде 
відбуватися в інституті. А 
коли знімуть нову відюшку 
про життя інсти-туту? На це 
запитання знає відповідь 
Юлія Шафорост .

Юрій Римарь –  заступник 
студентського директора з 
соціально-побутової роботи.
«Порятунок потопаючого  – 
справа рук самого 
потопаючого»
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     Більше ніяких проблем із 
гарячою водою в гуртожитку  
та сус ідами по к імнаті .
Адже Юрій Римарь вирішить 
будь-яку проблему, почи-
наючи від зламаної праски до 
соціальної допомоги.

Ігор Загребельний - заступник 
студентського директора з 
культурно-масової роботи.

 Цей хлопець у мить вигадає, 
чим вас розважити або чим 
заохотити. А якщо зби-
рається вся його команда, то 
сумувати не доведеться 
нікому! 

Олександр Іванов –  заступник 
студентського директора зі 
спортивної роботи

  Робить наш інститут спор-
тивним та сильним.

Максим Морозов - заступник 
студентського директора з 
наукової роботи
«Розум - це сила, а сила є - розуму 
не треба»

 А вчитися потрібно. Як 
скласти іспит на «100» та 
написати наукову статтю? 
Всього цього вас навчить 
Максим Морозо  вще й 
розкаже, що гарно вчитися 
просто та цікаво.

Сьогодні ми ретельно готуємося до «Золотого інтеграла - 2016». 
Сподіваємося, що результати цього року будуть ні чим не гірші від минулорічних. 

Чому? Тому що «Делом, сердцем и умом – побеждает ЭКОНОМ».



Student point
А чи знаєте Ви чого бажають сучасні 

першокурсники?
   Першого вересня редакція журналу «Family Book» Інституту ФЕМ провела анкетування 
першокурсників для того, щоб дізнатися, що вплинуло на їх рішення вступити до обраної 
спеціальності, а найголовніше виявити очікування студентів першокурсників від навчання в   –   –  
Інституті ФЕМ імені Олега Балацького. 
       В опитуванні прийняли участь 120  із 128 осіб, що свідчить про досить непогану присутність 
студентів на 01.09.16 року.
     За допомогою опитування ми визначили, з яких саме джерел сучасні абітурієнти дізнаються 
про Інститут ФЕМ імені Олега Балацького:

зовнішня реклама;
реклама на радіо; 
друковані буклети;
соціальні мережі; 
друзі;

 батьки
вчителі;
Дні відкритих дверей;
сайт СумДУ;
інше.

від друзів (17 %)з сайта СумДУ (29 %); із соціальних 
мереж ( 18 %);

    Наші «першачки» вже дорослі особистості, які самостійно приймають рішення щодо того чи 
іншого питання, але все ж ми поцікавилися, які фактори вплинули на їхнє рішення вступити 
до Інституту
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рейтинг та престиж спеціальності; 
можливість навчання за кордоном; 
відгуки випускників;
навчання англійською мовою; 
культурно-масова робота; 
спортивне життя;
інше.

рейтинг та престиж 
спеціальності (37 %);

можливість навчання 
за кордоном (22 %);

 відгуки випускників (16 %)

    Звичайно, редакція «FB», не могла не поцікавитися, чого ж саме очікують першокурсники від 
студентського життя. Дехто із студентів поділився власними варіантами:

престижна спеціальність;
навчання за кордоном;
цікаве студенське життя;
 престижна робота;
отримання знань та якісної освіти;
гарні враження;
нові знайомства;

спортивні досягнення;
професійне 
навчання;
гарні викладачі.
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«Креативного та цікавого 
життя»

       Солошко Юлія

«Я сподіваюся, що обрана мною спеціальність дасть 
можливість розвиватися та здобути знання, які, у свою 
чергу, допоможуть зробити Україну кращою та більш 
розвиненою. Адже саме ми будуємо своє майбутнє»
     Шутько Анастасія«Стати кваліфікованим працівником у своїй 

сфері зайнятості, цікавих та позитивних 
емоцій»

      Заяць Анастасія

«Підвищення свого навчального  рівня, 
розширення свого світового бачення»

Третяк Тетяна

 «Сподіваюсь, що це будуть мої  
 кращі роки у житті»

      Міноков Іван

«Отримати багато задоволення»
        Квачан Руслан

«Товаришів, які мене завжди 
підтримають і ніколи не видадуть»

Малишко Марія

«Отримати знання, які мені справді 
потрібні»

    Богомаз Вікторія
«Хочу знайти нових друзів, 
увійти до великої родини ФЕМ»

Гуменюк Софія

«Яскравих емоцій, 
цікавих лекцій»

Топтун Юлія
«Навчитися приймати економічні 

рішення»
Власенко Катерина

Креативних і цікавих викладачів.
Вареник Катерина

          Наприкінці хотілося б зазначити, що до ТОП -11 причин вступу до СумДУ входять: високий 
рейтинг СумДУ серед інших навчальних закладів, престижність ВНЗ та престиж професії, хоча 
деякі вступили саме до нашої Альма-матер через гарних дівчат.

Student point



                  ДРУЖНЯ РОДИНА ФЕМ

        Student's Life
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    14 вересня  студентський директорат Інституту 
ФЕМ реалізував новий проект «Тролейбусник». 
     У рамках заходу активісти встигли показати 
студентам нічне місто Суми, поспівати пісень, 
розповісти багато цікавих історій із життя 
інституту. І взагалі, гарно провели час у компанії 
рідного   ФЕМчику. В усі залишилися лише  гарні 
враження. 
     «Тролейбусники» - це можливість відпочити 
від повсякденної суєти, отримати насолоду від 
краси вечірнього міста Суми.

А ви знали, що наші студ енти 
влаштовують «Тролейбусники» ?

А ще проводять фото -
конкурс «Я на парі»

   Редакція                із задоволенням представляє 
результати студконкурсу «Я на парі»

1-ШЕ МІСЦЕ. Марина Кондратенко

2 -ГЕ МІСЦЕ. Даша Павленко

3 -ТЄ МІСЦЕ. Саша Іванов

Вибір редакції
Лілія Скрипка

Переможці  отримали  призи
 Б еріть участь у наступних 
конкурсах від студдир екторату 
Інституту ФЕМ!)))))



ДРУЖНЯ РОДИНА ФЕМ

      Student's Life
     Редакція                       уже починає готуватися до Нового року. Тому також оголошує 
конкурси                  для студентів Інституту ФЕМ імені Олега Балацького.

Візьми участь у фотоконкурсі «Студзима». Надсилай 
фотографії до редакції та отримуй подарунки.

СТУДЗИМА 

Також бери участь у фото-
конкурсі «Краща студентська 

ялинка ФЕМу».
Не забудь надіслати історію її 

створення

Якою має бути 
ялинка ФЕМу?

Новорічні подарунки також можна отримати від редакції за 
участь у таких конкурсах:

- новорічний вірш про ФЕМ;
- анекдот на тему

2016’ ОСІНЬ 41

Анекдот на тему:
Економіка тією ж мірою залежить від 
економістів, як погода від синоптиків)))

     Надсилайте ваші роботи до редакції                                              FEMbook@i.ua 



АФІША
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vk.com/examenarium

26-27 жовтня



АФІША ТА РЕКЛАМА
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ул. Воскресенская, 9 
Телефон: 095-494-33-34

ТУТ МОЖЕ  БУТИ 
ВАША 

РЕКЛАМА !
з питань реклами звертайтеся

 до редакції   

FEMbook@i.ua 

+38 095 75 37 971



     Побажання від 
першокурсників ННІ ФЕМ 
імені Олега Балацького

«Щоб навчання було цікавим і 
всі навчалися залюбки» 

       Яковлева Анна      

        «Легкого та веселого   
          навчання»
  Лисенко Кирило
  «Більше позитива :)»

    Яшченко Аліна
«Контрактникам - стати 

бюджетниками, бюджетникам – 
отримати гарну стипендію»

Майборода Ольга «Використати студентське життя на 
всі 100 %»

Бабченко Юлія

       
   «Бути однією  
       командою»

Гамалій Юля

 «Бажаю побільше терпіння і 
нервів. Вони зайвими не бувають»

      Кріпак Євгенія «Бачити можливості.»
  Фозін Павло

«Бажаю полюбити ФЕМ»
Колесник Алла

«Знайти себе в 
цьому житті»

Вакулішина Ірина «Завжди залишатися 
людьми»
Лащ Інна«Бути дружнім 

колективом»
  Плясецький   

                 Віталій       

 «Бути толерантними та 
коректними, мати активну 

життєву позицію, здобути якісну 
освіту в стінах СумДУ»

       Єрмоленко Катерина

            «Не пожалкувати 
   про вибір»

 Марченко Римма
  

«Стати в еликою та 
дружньою родиною»
    Шутько Анастасія

«Легкого навчання та 
менше проблем»

  Турчин Олена       
                   «Побільше  
       позитиву, панове!»

  Малишко Марія
  

«Терпіння і 
наполегливості!»
Москаленко Інна

 «Good luck!»
    Шпак Анастасія

Редакція «FB»:
Відповідальний за випуск Васильєва Т. А.
Головний редактор Опанасюк Ю. А.
Дизайн та макетування Матвєєва Ю. А.
FEMbook@i.ua 
vk.com/clubfembook
facebook.com/FEMbook.sumdu.edu.ua/


