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ФА К УЛ ЬТ Е Т
Ф І Н А Н С ОВ ОГО
У П РА В Л І Н Н Я

РОЗМИСЛОВ
Олександр
Миколайович

Декан факультету
Кандидат економічних наук,
доцент

Розмислов Олександр Миколайович народився 5 листопада 1971 р.
у Ворошиловграді в сім’ї робітників. У 1979–1989 рр. навчався в середній
школі № 52 м. Ворошиловграда. У 1989 р. вступив до Ворошиловградського
машинобудівельного інституту на спеціальність «Облік і аудит», який
закінчив із відзнакою у 1997 р.
З 1 січня 1997 р. був прийнятий на посаду економіста Центру
післядипломної освіти Східноукраїнського державного університету.
З 1 вересня 1997 р. був переведений на посаду асистента кафедри базових
дисциплін та комп’ютерних технологій Центру післядипломної освіти
Східноукраїнського державного університету. У 2002 р. був переведений на
посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту Східноукраїнського
національного університету. Протягом 2002–2005 рр. займався педагогічною
роботою та написанням кандидатської дисертації як здобувач кафедри
«Банківська справа». У 2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради
К 29.051.01 Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 —
бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
З 2004 р. за сумісництвом обіймав посаду заступника декана фінансовоекономічного факультету. З 1 лютого 2006 р. був переведений на посаду
доцента кафедри обліку й аналізу господарської діяльності, а з 1 вересня 2007 р. —
на посаду доцента кафедри контролю і аудиту. У грудні 2006 р. на засіданні
вченої ради СНУ ім. В. Даля була затверджена тема докторської дисертації,
а в листопаді 2007 р. було розглянуто і затверджено подання на звання
доцента кафедри контролю і аудиту.
У зв’язку з поділом фінансово-економічного факультету на фінансовий
і економічний з 2 липня 2007 р. виконував обов’язки заступника декана
фінансового факультету з тимчасовим виконанням функцій декана цього
факультету.
З 21 квітня 2008 р. очолює факультет фінансового управління на посаді
декана.
Одружений, виховує двох доньок.
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До складу факультету входять кафедри: фінансів,
банківської справи, оподаткування.
Напрями підготовки: «Фінанси», «Фінанси та кредит»,
«Оподаткування», «Банківська справа».
На факультеті працюють 4 доктори наук
та 16 кандидатів наук.
Аспірантура та докторантура за спеціальностями:
08.00.04 — Економіка та управління підприємствами,
08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Хто такий декан? У римському легіоні це був
командир десятка вояків, які жили в одному наметі.
В церковному управлінні — це голова капітулу, колегії
каноніків у католицькій та англіканській церквах і ко
легії керівних осіб духовнорицарського й чернечого
ордену. А в освітній установі — це людина, яка безпо
середньо керує навчальною, виховною і науковою
діяльністю на факультеті. Тобто декан — це той, хто є
невіддільною частиною факультету.
Як для декана факультету фінансового управління
для мене найголовніше те, що все своє свідоме життя я
провів у стінах навчального закладу, який сьогодні
зветься гордо — «Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля». Хоча в 1989 році
це був Ворошиловградський машинобудівний інсти
тут. Адже саме тоді я вперше переступив поріг цього
вузу. Безперечно, як і всі хлопчиська, я мріяв про ро
мантичну професію, наприклад, капітана далекого
плавання, але доля — річ уперта. І після закінчення
школи я вирішив вступати на економічний факультет
на спеціальність, пов’язану з бухгалтерським обліком,
професію, далеку від романтизму. Спеціальність обрав
не найлегшу щодо можливості вступу. На той час
прохідний бал був 13,5. Але тоді я про це не замислю
вався. Економічна географія мені завжди подобалася
(в нашій школі був чудовий викладач Віктор Якович
Некросовський), математику я просто любив, а ось із
російською були проблеми. Хоча після того, як два
перші іспити були складені на «відмінно», я чомусь за
твір навіть не хвилювався. Отже, набрав 14 балів та
вступив до економічного факультету.
Життя в інституті більш самостійне. З’явилися
перші власні гроші — 40 карбованців стипендії, нове
коло спілкування, цікаві викладачі. Навчання давало
ся загалом не складно, і я ще почав відвідувати ан
самбль народного танцю «Світоч». Нині він має зван
ня і титули, а тоді це була група студентів, яку очолила
така ж колишня студентка інституту. Хоча вже тоді ми

виступали з концертами і в області, і по Україні. Також
я ходив на спортивні секції різного напряму. Життя
в інституті стало ще цікавішим.
За роки навчання було багато яскравих, цікавих
моментів: спільні поїздки в ліс по гриби, святкування
Нового року, дні народження однокурсників. Трапля
лися, звичайно, і труднощі, але їх щастило долати,
адже по допомогу та пораду було до кого звернутися.
Я маю на увазі Володимира Трохимовича Савченка,
декана, який тоді й багато років потім очолював фа
культет. Це людина, з якої справді можна і слід було
брати приклад. Я думаю, в усіх, хто пройшов життєвий
шлях студента, є що пригадати зі свого студентського
життя, і особливо добре, якщо на шляху трапляються
викладачі, в яких справді є чого повчитися.
Варто зазначити те, що навіть сім’я у мене «універ
ситетська». Так склалося, що в моїй групі навчалася
дівчина на ім’я Наталія, з якою на четвертому курсі
ми одружилися. Через два роки в нас народилася
перша донька Карина.
Тоді ж настав час приймати рішення про свою
подальшу професійну долю. Саме тут величезну роль
зіграли ті педагоги, з якими і сьогодні мене пов’язують
найтепліші стосунки. Керівником моєї дипломної
роботи була Віра Іванівна Чиж, котру я можу назвати
своїм провідником у світ педагогічної та наукової діяль
ності. Віра Іванівна запропонувала залишитися і спро
бувати свої сили в педагогічній діяльності у структурі
Інституту післядипломної освіти на посаді асистента.
Були і сумніви: а чи зможу? Та й досвіду не було, але
допомогло і підтримало тодішнє керівництво ІПДО —
Олександр Павлович Осика і Тетяна Іванівна Титова.
Так почалася моя професійна діяльність педагога.
Доводилося навчатися і навчати одночасно. З 1998
по 2000 рік я цілковито присвятив себе педагогічній
діяльності, набрався досвіду і був переведений на
посаду старшого викладача. Тоді ж почалася моя
робота над кандидатською дисертацією.
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і п’ятнадцять кандидатів наук. Тобто
до структури факультету увійшли три
випускні кафедри: кафедра фінансів,
кафедра банківської справи і кафедра
оподаткування.
Фінанси є основою формування і дії
економічного та соціального механізму,
тобто механізму функціонування
виробництва та соціального розвитку.
Економіка, складовими частинами
якої є трудовий, науковий і техніко
виробничий та природноресурсний
потенціал, формується як єдиний
господарський механізм здебільшого
фінансовою системою.
Позаяк фінанси формують основу
фінансової системи, кафедра фінансів
є основою у формуванні факультету
фінансового управління.
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Керівництво факультету проводить нараду. Зліва направо: зав. каф.
оподаткування — проф. Т. В. Калінеску, зав. каф. фінансів,
проф. Л. А. Костирко, зав. каф. банківської справи,
проф. П. Є. Житний, заступник декана, доц. А. А. Мартинов, декан
факультету, доц. О. М. Розмислов, заступник декана, доц. Л. Ф. Ларікова

Кафедру «Фінанси» створено
Керівником дисертації був Павло Євгенович Жит
2 квітня 1996 р. з метою підготовки висококваліфіко
ний — ще одна людина, яка підтримала мене і дала
ваних фахівців, здатних ефективно керувати фінанса
можливість утвердитися як ученому. Робота над дисер ми як на рівні держави, так і на рівні окремого
тацією тривала чотири роки, завдяки цьому я познайо суб’єкта господарювання. Потреба у кваліфікованих
мився з багатьма відомими вченими в галузі бухгал
спеціалістах у сфері фінансів обумовлена необхідністю
терського обліку, аналізу й аудиту, побував у багатьох
підготовки фахівців нового зразка, які оперативно
містах України на конференціях і семінарах. У 2004 р.
реагують на фінансовоекономічну ситуацію, котра
у мене відбулися дві знакові для мене події: народжен динамічно змінюється за сучасних умов, що підтвер
ня дисертації і другої дочки Мілени. У цьому ж році
джується постійним зростанням обсягу прийому сту
Володимир Трохимович зробив пропозицію очолити
дентів за напрямом «Фінанси і кредит». Нині кафедра
на факультеті виховну роботу. В мене були сумніви і
входить до складу факультету фінансового управління
побоювання щодо змін долі, але «команда», яка сфор
СНУ ім. В. Даля.
мувалася на той момент у деканаті, дала змогу повіри
Незмінною завідувачкою кафедри є доктор еко
ти в свої сили і можливості.
номічних наук, професор Лідія Андріївна Костирко,
Так до педагогічної і наукової діяльності додалися
під керівництвом якої кваліфікованй колектив кафедри
адміністративні обов’язки. Робота справді складна і
на високому рівні провадить навчальнометодичну
дуже відповідальна. Якщо на лекції або семінарі
робото, спрямовану на безперервне розширення мето
відповідаєш лише за себе, то тут — за цілий колектив
дичної бази кафедри, всебічне використання новітніх
викладачів і студентів, а їх на фінансовоекономічному
методів навчання, а також наукові дослідження за
факультеті було більше п’яти тисяч чоловік. Хоча ро
актуальними питаннями фінансової науки.
бота загалом вдавалася. Крім того,
в 2005 р. успішний захист кандидатсь
кої дисертації і подальше підтверджен
ня статусу доцента кафедри контролю і
аудиту були мені надійною опорою на
шляху професійного зростання.
У 2007 році в університеті, який на
той момент уже отримав статус націо
нального з присвоєнням імені Володи
мира Даля, відбулися структурні зміни:
факультет був поділений на два струк
турні підрозділи — економічний і
фінансовий факультети. Один із них
очолила Марина Анатоліївна Мельник,
а другий я — Олександр Миколайович
Розмислов.
Після розподілу контингент факуль
тету склав майже дві тисячі осіб, пів
ПрофесорськоHвикладацький склад кафедри фінансів
сотні викладачів, із них — три доктори
під керівництвом проф. Л. А. Костирко
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Фінансові та кредитні ресурси — це дві взаємо
освітніх і професійних потреб регіону, надання насе
пов’язані категорії, які поєднані і у структурі факульте ленню можливостей для підвищення свого освітнього
ту. Відтак логічним продовженням розвитку, на той час та професійного рівня. Підготовка сучасних фахівців
ще фінансовоекономічного факультету, стало утво
з оподаткування зорієнтована на розширення
рення у 2000 р. кафедри «Банківська справа».
професійної підготовки і використання випускників
Банківська система України за роки незалежності
університету не лише у виробництві, а й у сфері
набула вагомого розвитку і наразі складається з вели
соціального захисту, що включає державні
кої мережі комерційних банків, які забезпечують гро
підприємства, комерційні фірми, акціонерні товарист
шовий обіг країни. Перехід економіки на ринковий
ва, товариства інших форм власності, корпорації,
шлях розвитку виявив велику потребу суб’єктів госпо концерни, об’єднання, спільні підприємства всіх форм
дарювання у банківських послугах і, відповідно,
власності, різні фонди служби зайнятості, соціального
в адекватній підготовці кваліфікованих кадрів. Це
і пенсійного страхування і т. ін.
вимагало нових підходів до організації
підготовки спеціалістів та кардиналь
ного оновлення змісту банківської
освіти загалом. У нашому регіоні ви
никла нагальна потреба кваліфікова
них кадрів для роботи в Національно
му банку України, державних і ко
мерційних банках, інвестиційних фон
дах, страхових компаніях, біржах, ауди
торських фірмах, казначействах, тобто
спеціалістів, здатних аналізувати, а та
кож активно керувати фінансовими ре
сурсами банку або ж підприємств усіх
форм власності. За наказом ректора
Східноукраїнського державного
університету в липні 2000 року було
Перший випуск бакалаврів зі спеціальності «Оподаткування»
створено кафедру «Банківська справа»,
яку очолив доцент Павло Євгенович Житний, нині —
Стимулює творчу активність кафедри «Оподатку
доктор економічних наук.
вання» її керівник — доктор економічних наук, про
Студенти, які навчаються за спеціальністю
фесор Тетяна Василівна Калінеску (автор більш ніж
«Банківська справа», набувають теоретичних знань і
155 наукових праць загальним обсягом понад
практичних навичок в області стратегічного плануван
212 друк. арк.), під керівництвом якої колектив
ня, обліку і фінансового аналізу банківської діяльності,
кафедри проводит наукову і педагогічну роботу, спря
управління й організації діяльності банків, вирішення
мовану на безперервне розширення методичної бази,
фінансовоекономічних проблем як на рівні господа
всебічне використання прогресивних методів навчан
рюючих суб’єктів, так і на рівні держави, а також
ня та наукові дослідження з актуальних питань еко
можуть працювати у банківських структурах, так і на
номічної науки.
підприємствах, фондовому ринку та на ринку цінних
Загалом за час існування факультету було захищено
паперів, у небанківських фінансовокредитних інститу одну докторську і вісім кандидатських дисертацій.
тах і виконувати на практиці банківські операції.
Видано шість навчальних посібників, зокрема
4 із грифом МОН, 11 монографій та опубліковано
У загальній стратегії економічних реформ, які
154 статті у фахових виданнях. Все це робота не однієї
проводяться в Україні, особливе місце належить сис
особи, а згуртованого колективу, який очолює декан
темі оподаткування. Тому відкриття у 2003 р. кафедри і завідувачі кафедр.
«Оподаткування», а згодом, у 2005 р. і спеціальності
На сьогодні моя історія як декана факультету більш
«Оподаткування» — було життєво необхідним. Така
ніж скромна, але, на мою думку, головне для будьякої
кафедра залишається поки що єдиною в Донбасі,
людини, яка пов’язала свою долю з Далівським
і тут навчаються студенти з різних регіонів України.
університетом, — це не посада, яку вона обіймає, а її
Головним напрямом роботи кафедри є підготовка
місце в колективі, який називається «Східноукраїнський
висококваліфікованих фахівців із метою забезпечення
національний університет імені Володимира Даля».
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