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МIЖНАРОДНИЙ БIЗНЕС-ФОРУМ У ПУЕТ:

СТРАТЕГIЧНI
СТРАТЕГIЧНI ДИСКУСIЇ,
ДИСКУСIЇ, IСТОРIЇ
IСТОРIЇ УСПIХУ,
УСПIХУ,
НЕОЦIНЕННИЙ ДОСВIД
ДОСВIД
ВИЗНАЧНІ ДАТИ
ТА ПРИЄМНІ ЗУСТРІЧІ
Розпочався бізнес-форум із зустрічі випускників і колективу педагогів факультету товарознавства,
торгівлі та маркетингу. Випускниця вишу і декан факультету, кандидат економічних наук, професор кафедри комерційної діяльності та
підприємництва Наталія Михайлівна Тягунова привітала усіх випускників та запропонувала їм пригадати студентські роки. Також з нагоди 150-річчя заснування першого
споживчого товариства України відбулося покладання квітів до
пам'ятника Бориса Мартоса – видатного українського громадськополітичного діяча, науковцяекономіста, кооператора і педагога.
У церемонії брали участь господарі
та гості заходу. Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, професор Олексій Олексійович Нестуля
зокрема зазначив:
– Сьогоднішній день – 150-річчя
створення першого споживчого товариства України, відзначаємо разом із випускниками нашого навчального закладу. Ми також запросили успішних підприємців, посадовців найвищого рівня, тих людей,
які після закінчення університету
власними зусиллями збудували
свою долю, стали лідерами свого
життя. Адже нинішні студенти мають зрозуміти, що роки навчання
тут – це час, коли відбувається їхнє
становлення як фахівців, коли в них
народжуються мрії про своє майбутнє, коли вони мають зрозуміти свою
місію, своє життєве призначення.

ГРАНДІОЗНЕ ВИДАННЯ,
В ЯКОМУ КРАПКУ
СТАВИТИ ЗАРАНО
75000 – феноменальна цифра!
Адже саме таку кількість випускників налічує ПУЕТ. Розуміючи рівень
їхньої презентабельності в галузях
промисловості та господарстві, внесок кожного у розвиток науки, освіти, культури, керівництво, викладацько-професорський склад університету вирішили видати книгу
«Випускники ПУЕТ: історії успіху».
На її 266 сторінках, окрім розділів
про історію становлення вишу, зі-

брано багаторічний професійний
досвід кількох поколінь випускників – успішних керівників, засновників провідних організацій, мудрих, талановитих людей.
Ініціатором і натхненником створення книги «Випускники ПУЕТ: історії успіху» став ректор університету Олексій Нестуля. Олексій Олексійович надзвичайно пишається випускниками навчального закладу,
достойно їх представляє і тепло відгукується про кожного з них.
– Упродовж 10-ти років, – сказав
О.Нестуля у своєму виступі, – для
студентів старших курсів ми викладаємо предмет «Основи лідерства»,
що в європейських та американських університетах є обов’язковим
для всіх магістерських програм. В
Україні ми ввели його першими, і
перші підручники з «Основ лідерства» видавалися якраз у нашому
навчальному закладі. Сама назва і
спрямованість курсу – зрозумілі. Однак важливою є методика, що сприяла його формуванню. Так, ми розпочинали із Біла Гейтса, Стіва Джобса, інших відомих підприємців, бізнесменів, поки на сторінках журналу «Forbes Україна» не почали
з’являтися нариси про випускників
нашого університету. Тоді ми принципово відмовилися від «джобсів,

гейтсів» і почали розповідати про
своїх колишніх студентів. На прикладах багатьох наших випускників
намагалися пояснити, що потрібно
для того, аби стати лідером свого
життя. Нам було радісно від того, що
таких прикладів більшало з кожним
роком і з кожним днем. Саме тому
ми вирішили закарбувати історію
успіху наших випускників, щоб вона
стала зразком, посібником успіху
для наших теперішніх студентів. Ми
намагалися передати тепло спогадів
про кооперативний інститут, про
ПУЕТ з погляду різних поколінь.
Книга «Випускники ПУЕТ: історії
успіху» – про місію університету,
яку сьогодні представляють його ви-

пускники. Вдумайтеся, скільки у
нас ще роботи у продовженні цього
видання! Адже кожен із випускників – це особистість, яка ствердилася, яка заслуговує на те, щоб це видання стало багатотомним.
Презентація книги зібрала у читальній залі бібліотеки ПУЕТ близько
200 випускників, представників авторського колективу, студентів і гостей
міста. Почесним гостем на цьому заході був Голова Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих
товариств Ілля Леонідович Гороховський, який щиро привітав усіх присутніх із виходом такого ґрунтовного
видання. До слова, саме Ілля Леонідович є автором передмови у книзі.

– Перш за все хотів би розповісти,
про кого, для кого і про що ця книга, –
зазначив І.Гороховський на презентації. – По-перше, про кого. Авторами і
героями книги є люди, доля яких склалася добре і вдало: це керівники, лідери споживчої кооперації України,
люди, які працюють в органах державного правління, флагмани українського бізнесу. Саме про них ця книга. А
об’єднує їх Полтавський університет
економіки і торгівлі.
Про що ця книга? На мою думку,
вона про те, як університет зміг подолати інерцію радянської системи наслідування. Я це кажу тому, що СРСР
були потрібні не підприємці, а виконавці рішень партії. Саме таких
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні».
ПІФАГОР, давньогрецький фiлософ

ПРЯМА МОВА

ЩО ДЛЯ ВАС ПУЕТ?
Ілля Леонідович ГОРОХОВСЬКИЙ,
Голова Правління Всеукраїнської спілки
центральних споживчих товариств:
фахівців і готувала освіта радянського типу. ПУЕТ зміг подолати цю тенденцію. Його викладачам вдалося подивитися на проблему освіти не з точки зору самодостатності цього процесу, а
з точки зору підготовки молодих людей до життя, їхньої інтеграції в економіку країни. Саме
про це дана книга.
І для кого ця книга. На мій
погляд, ця книга – для майбутніх абітурієнтів. Оскільки ми
живемо в час науковотехнічного прогресу, майбутні
студенти обиратимуть таку модель, яка допоможе їм відчути
себе сучасними. Адже саме так
вони зможуть реалізувати себе
не тільки як студенти, а й як особистості, які мають певні таланти в інших сферах життя. А ще
ця книга для батьків цих дітей.
Ні для кого не секрет, що стратегічним інвестором освіти в
Україні є батьки. Отже, вони, інвестуючи кошти в освіту своїх
дітей, сподіваються, що ці гроші конвертуються в диплом,
який згодом стане поштовхом
до кар’єрних звершень, можливості отримання гідної роботи,
високої заробітної плати.
Історії, викладені в книзі, не
вичерпуються останньою сторінкою. Їх дуже багато, вистачить ще на кілька книг, підкреслив Ілля Гороховський.
Модератором презентації
була Віта Василівна Сарапин,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії ПУЕТ. Віта
Василівна організувала презентацію у вигляді заняття, яке розпочала традиційно – з переклички. Для колишніх студентів це
було досить ностальгійно і неочікувано. Багато хто з них радо
поділилися з присутніми своїми
історіями успіху. Це і Олена Харченко, директор департаменту
освіти і науки Полтавської обласної адміністрації (випуск
1989 р.); і Іван Білоус, голова
правління Миколаївської обласної спілки споживчих товариств
(1982); і Віктор Боїн, голова правління Черкаської обласної спілки споживчих товариств (1986); і
Олександр Паровенко, голова
правління Одеської обласної
Спілки споживчих товариств
(1988); і Валерій Шахунов, голова
правління Херсонської обласної
спілки споживчих товариств
(1996); і Андрій Гордійчук, голова правління корпорації «Сварог
Вест Груп» (1998); і Роман Іваненко, засновник і голова правління
ТОВ «Ідея Лізинг» (2000); і Володимир Головко, генеральний директор ПрАТ «Полімпекс» (1982);

ВИПУСКНИКИ
ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ!

і Сергій Фролов, співвласник
комплексу «БОРІВАЖ» (1983).
Дирек тор навчальнонаукового інституту лідерства,
депутат міської ради Світлана
Іванівна Нестуля у своєму виступі підкреслила значення
книги для команди вишу. Адже,
за її словами, кожна сторінка
видання – це копітка праця великого колективу ентузіастів,
працівників і волонтерів
навчально-наукового інституту
лідерства. Головна мета їхньої
творчості – зробити книгу цікавою і корисною і для випускників, і для викладачів, і для сучасних та майбутніх студентів:
– Ця книга про нас усіх: про
наші життєві злети і пошуки
себе у професійній діяльності,
про нашу цілеспрямованість у
досягненні певних цілей… Про
кожного із випускників авторський колектив може розповідати годинами, адже історія кожного пережита нами серцем і душею… Нинішнім студентам
страшенно поталанило, тому
що перед вами у цій залі сидять
люди, щільний графік яких розписано на півроку уперед. Майже в усіх спогадах випускників
відзначено високий професіоналізм викладачів.
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У процесі підготовки книги,
який передбачав активне спілкування з її героями, виникла
ідея створення Асоціації випускників університету. Об’єднальною ланкою в налагодженні зв’язків стала Олена Миколаївна Бабенко, випускниця університету, провідний науковий
співробітник навчальнонаукового Інституту лідерства.
– 75-тисячна когорта наших
випускників просто не повинна
втрачати зв’язок між собою. Ми
маємо тісно спілкуватися, щоб
теперішні наші студенти гідно
продовжували шлях до світових вершин економічного розвитку нашої держави. Саме задля цього й вирішили втілити у
життя ідею щодо створення
Асоціації випускників ПУЕТ, –
зауважила О. Бабенко.
Тож користуючись такою чудовою нагодою – зібранням великої кількості випускників вишу
– за день було засновано громадську організацію «Асоціація випускників Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі». За результатами голосування, її головою став Володимир Головко, а виконавчим директором – Олена Бабенко.

ТЕРИТОРІЇ СВЯТКУВАННЯ
Після презентації книги в
різних аудиторіях університету
відбулися панельні дискусії
Міжнародного бізнес-форуму
«Територія успіху. Бізнес та
освіта: стратегічне партнерство». У ході форуму вдалося реалізувати стабільний діалог
між університетом та бізнесструктурами з питань підготовки необхідних фахівців, формулювання основних напрямів
стратегічного партнерства університету та бізнесу.
Ті, хто цікавиться питаннями підготовки підприємців, біз-

несменів, мали змогу взяти
участь у дискусії «Успіх підприємницької діяльності», яку проводив Ігор Вікторович Юрко. Вікторія Вікторівна Лісіца представила інформацію, що стосувалася інноваційного розвитку
торговельного бізнесу. Хто хотів дізнатися більше про маркетинг, міг послухати спікерів кафедри маркетингу. Серед інших тем панельних дискусій
також були: «Успішні українські жінки», «Кооперативні
принципи в організації бізнесу», «Пріоритети в ресторанному бізнесі».
Урочистості було продовжено в актовій залі університету.
Так, Голова Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович
Гороховський розпочав святковий концерт із вручення працівникам університету почесної
трудової відзнаки «Знак пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств. Анатолій Миколайович
Шкарбан, помічник народного
депутата Олега Кулініча, привітав факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу з
ювілеєм та вручив Почесну
грамоту Верховної Ради України Олексію Олексійовичу
Нестулі, Дмитру Івановичу Козьмичу, Наталії Михайлівні Тягуновій, провідним викладачам кафедр факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу.
О.О. Нестуля, у свою чергу,
вручив І.Л. Гороховському та
присутнім головам обласних
спілок споживчої кооперації
почесні відзнаки «За вагомий
внесок у розвиток університету». Також випускників ПУЕТ
було відзначено почесними грамотами Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі».
На сцені лунали слова подяки від випускників. Навіть ті з
них, хто проживає не в Україні,
а за кордоном, надіслали відеозвернення, у яких привітали з
ювілеєм факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу,
згадали свої студентські роки,
наголосили на важливості тих
знань, які здобули в ПУЕТі. А
студенти розважали гостей дійства мелодійними піснями, динамічними танцями, влучним
гумором, що гарантувало піднесений настрій та гарні спогади про святкування визначних
подій у житті колективу і студентства ПУЕТ та всієї кооперативної спільноти України.

Тетяна ПАНАСЮК

– Мені дуже добре в Полтаві, тому що
сюди я вже приїжджаю як до себе додому. ПУЕТ – це не тільки стіни, коридори, комп’ютери, а це ще й чудові
люди. І мені тут дуже комфортно. Це
креативний, перспективний, потужний
виш, як цьому не радіти!
Андрій Андрійович ГОРДІЙЧУК,
голова правління корпорації «Сварог
Груп», депутат Хмельницької обласної
ради, член президії Українського клубу
аграрного бізнесу, віце-президент із питань АПК Українського національного
комітету міжнародної торгової палати,
член президії Аграрної партії України,
громадський та політичний діяч:
– Основи мого управлінського досвіду
були закладені в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Мені приємно
усвідомлювати, що я знаю Сергія Ростиславовича Вахтіна, який не лише налаштовував нас на навчання, а й виховував
справжніми чоловіками. Приємно згадувати й керівника мого дипломного проекту Олександра Вікторовича Березіна –
людину, якої вже, на жаль, нема з нами.
Полтавський виш для мене – це та частинка земної кулі, де я переживаю надзвичайно позитивні відчуття. Зізнаюся,
що сьогодні вперше я побував у кабінеті
ректора. Але ПУЕТ, його факультети, кафедри і ті 75 тис. студентів-випускників
– це вже зародження великої сили. Теперішнім студентам хотілося б побажати
не втомлюватися мріяти. Ви вчитеся у
правильному виші. Можливо, не одразу,
але згодом ви обов’язково усвідомите,
що ця енергетика, цей досвід, який ви
тут отримаєте, – неоціненні.
Іван Володимирович ДІДЕНКО,
виконавчий директор
ТОВ «Спортек», депутат міської ради:
– Я пишаюсь тим, що є випускником
саме цього вишу. І я є свідком того, як
цей університет рік за роком змінюється тільки на краще. Тож я бажаю навчальному закладу не зупинятися на
досягнутому, а продовжувати працювати на благо нашої держави.
Валерій Анатолійович ГОЛОВКО,
голова Полтавської обласної
адміністрації:
– Хочу подякувати викладацькому складу університету за видання такої книги.
Хотілося б, щоб кожен випускник нашого вишу мав її, адже тут частка нашого
життя, початок формування нашого
успіху. Сьогодні, користуючись нагодою,
хочу сказати, що я пишаюся тим, що навчався у Полтавському університеті економіки і торгівлі.

