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Народився я в тихому невеликому містечку Орджонікідзе на Дніпропет*
ровщині. Після закінчення школи із золотою медаллю майнув я широкими
просторами у пошуках свого майбутнього. Випадком долі опинився у соняч*
ній Одесі. Склав вступний іспит і вступив до Інституту народного господар*
ства. Студентські роки — найкращі в житті кожного з нас! Театр естрадних
мініатюр, КВК, студентське братство... Майже як у Гоголя: «І чого тільки не
було на тому ярмарку! Якби навіть було у кармані рублів із тридцять, і тоді б,
мабуть, не купив усього!»
Але всьому хорошому врешті*решт приходить край, навіть якщо це сту*
дентські роки. Після закінчення інституту Міністерство фінансів колишнього
СРСР направило мене на роботу в Луганськ. Це місто стало мені рідним,
адже тут я розпочав свою трудову діяльність, став спеціалістом, пройшов
шлях від економіста державних доходів до начальника головного управління
обласної державної адміністрації.
Працював спочатку економістом Ленінського райфінвідділу. Згодом мене
призвали до лав Радянської армії. Після демобілізації продовжував працювати
в обласному контрольно*ревізійному управлінні. Далі знову служив у армії і
знову працював у КРУ, потім — у фінансовому відділі Луганського міськ*
виконкому. Через деякий час мене призначили начальником фінансового
відділу Ленінського району.
А потім почалася «перестройка». Змінювалася система управління, погля*
ди, стосунки, ламалися стереотипи і створювалися нові відносини госпо*
дарювання. Планова економіка намагалася стати на рейки конкуренції
та ринкових відносин: постали нові, незвичні інститути влади та контролю,
вибудовувалася нова система оподаткування, взаємин суб’єктів господарю*
вання із державою. Часи нагадували чимось в 1920*ті роки та неп. Фінансові
органи розділилися на фінансові та податкові. І мене призначили начальни*
ком податкової інспекції в Ленінському районі, був свідком та безпосереднім
учасником створення, становлення та розвитку податкової служби України.
Після 9 років роботи в податковій службі мені запропонували обійняти по*
саду начальника фінансового управління Луганської облдержадміністрації,
на якій я перебуваю й до сьогодні. За час роботи у фінансовому управлінні
брав участь у розробці Бюджетного кодексу України, озробці концепції та ме*
ханізму формульного підходу у визначенні міжбюджетних трансфертів, за що
мені присвоїли почесне звання «Заслужений економіст України». Також
нагороджений медалями «За заслуги перед Луганщиною» ІІ та ІІІ ст.
Але змінюються час, вимоги, нормативна база та кваліфікаційні стандарти.
Україна приєдналася до Болонської системи вищої освіти, що вимагало
підвищення рівня знань відповідно до сучасних вимог. І тому я вирішив
здобути ступінь магістра у кращому вузі Луганщини — Східноукраїнському
університеті. Про фаховий рівень його викладачів мав повне уявлення, адже
більшість працівників фінансового управління закінчили саме цей вуз.
До того ж студентська молодь давно розповідає про своїх викладачів легенди,
зокрема про їхню принциповість, безкорисливість, готовність працювати
зі студентами навіть уночі.
Найтепліші спогади залишилися в мене про завідувачку кафедри
фінансів, доктора економічних наук, професора Лідію Андріївну Костирко.
Під її керівництвом колектив кафедри на високому рівні здійснює роботу,
спрямовану на безперервне розширення методичної бази, всебічне викорис*
тання новітніх методів навчання, а також наукові дослідження з актуальних
питань фінансової науки.
Високого рівня підготовки фахівців досягають на кафедрі завдяки удоско*
наленню навчальних планів і програм дисциплін методичного забезпечення,
виданню підручників, посібників, використанню обчислювальної техніки,
змінам в організації навчального процесу, спрямованим на розвиток творчої
активності студентів.
Хочеться побажати, щоб здобуті випускниками університету знання
дозволили їм успішно працювати керівниками та провідними спеціалістами
на підприємствах різних галузей економіки, у фінансово*кредитних закладах
та інших сферах фінансової діяльності.
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