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Моє кредо — навчатися протягом усього життя. Нині я, менеджер за

фахом, обіймаю посаду президента Луганської торговельно*промислової

палати. Це багатопрофільна неурядова міжнародна організація, яка

стабільно працює. Створена вона з метою сприяння розвитку

підприємництва з допомогою вживання ефективних заходів в економічних

та правових сферах зі стимулювання торгівлі, інвестицій, вільного пере*

міщення капіталів, відкритих ринків. Реалізовуючи поставлені завдання,

спеціалісти палати використовують індивідуальний підхід до кожного

підприємця, орієнтуючись на довгострокову співпрацю, формуючи репу*

тацію надійного партнера серед підприємств Луганської області. Я пишаюся

роботою своїх співробітників і вважаю, що певна заслуга в успіхах торгово*

промислової палати, яку очолюю, належить певною мірою і мені. 

Мій життєвий шлях свідчить про те, як, зважаючи на соціально*

економічні умови, що змінилися за останні 20 років, змінювалося й моє

уявлення про роль особистості й цінності, які необхідні людині для вижи*

вання в сучасному глобалізованому світі. Здобувши першу базову освіту

в Донецькому державному університеті за спеціальністю «Німецька мова й

література» і відчувши на собі віяння нового часу, я усвідомив, що в

сучасному суспільстві саме навчання протягом усього життя й набуття

в результаті цього нових знань є основним ресурсом кожної людини,

що необхідно постійно розширювати свій світогляд, підвищувати рівень

своєї майстерності, навички, розвивати якості лідера. 

Щоб утілити все це в життя, вирішив отримати другу вищу освіту на

базі ІПДО Східноукраїнського університету імені В. Даля за спеціальністю

«Менеджмент». 

З великою вдячністю згадую тогочасного директора Інституту після*

дипломної освіти О. П. Осику та своїх висококваліфікованих викладачів

Т. І. Титову, О. В. Козаченко, А. Е. Воронкову та ін., які дали мені путівку

в сучасне, сповнене несподіванок життя. 

Хочу висловити особливу подяку своєму науковому керівнику дипломної

роботи професору А. Е. Воронковій. Тема моєї дипломної роботи «Розробка

бізнес*проекту — проекту нових організаційних форм роботи

підприємств». Саме отримані в ході її виконання результати пробудили

в мені інтерес до науково*дослідної роботи, що згодом вилилося в наукові

публікації та виступи на багатьох науково*практичних конференціях. 

Отриманий диплом менеджера та відповідні знання, набуті практичні

навички дозволили мені стати керівником Луганської ТПП. Я й нині не

втрачаю творчих зв’язків з університетом та кафедрою менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності, яким я багато в чому зобов’язаний і з

якими мене пов’язують виробничі, наукові, творчі і навіть особистісні

взаємовідносини. За роки моєї роботи в палаті був відкритий та успішно

діє філіал кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Зав*

дяки створенню філіалу студенти цієї спеціальності отримали можливість

проходити на базі ЛТПП різні види практик, виконувати дипломні та

магістерські роботи, брати участь у семінарах і виставках, які організовує

Торгово*промислова палата. На базі палати було створено «Клуб молодого

підприємця», в роботі якого, поряд зі співробітниками ЛТПП і представ*

никами вітчизняного та міжнародного бізнесу, беруть участь і студенти

спеціальності МЗЕД. Також ЛТПП відшукала можливість виділяти

щорічно три іменні стипендії кращим студентам спеціальностей

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна економіка»,

«Переклади». 

Приймаючи як кредо концепцію «Навчання протягом усього життя»

з метою набуття знань, маючи певні наукові напрацювання, я прийняв

рішення отримати диплом спеціаліста вищої кваліфікації через навчання

в аспірантурі при кафедрі МЗЕД. Нині є аспірантом цієї кафедри і працюю

над кандидатською дисертацією, науковим керівником якої є професор,

доктор економічних наук, завідуюча кафедри МЗЕД Алла Еженівна

Воронкова. 
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Слід зазначити, що попри доволі невеликий

термін з часу її створення, кафедра МЗЕД нині

досягла значних результатів: висококваліфікований

викладацький персонал, достатня матеріальна база,

наявність необхідного програмно*методичного

забезпечення для організації навчального процесу.

Кафедра постійно й успішно співпрацює з вітчизня*

ними промисловими підприємствами, а також з

інститутами й університетами України, Німеччини,

Греції, Польщі, Росії. Викладачі та співробітники

кафедри МЗЕД виконали науково*дослідні роботи,

результати яких були впроваджені в практичну

діяльність підприємств України та Росії. Протягом

кількох років Луганська ТПП спільно з кафедрою

МЗЕД виконують науково*дослідну роботу на тему

«Організаційно*інформаційний механізм взаємодії

торгово*промислових палат і промислових

підприємств», у рамках якої були досліджені теоре*

тичні й практичні аспекти співпраці торгових палат і

підприємств*суб’єктів ЗЕД. За результатами вико*

нання цієї роботи були підготовлені спільні

публікації співробітників кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності й Луганської ТПП,

розроблені рекомендації впроваджені в практичну

діяльність низки промислових підприємств Луганської

області. Основні наукові результати доповідалися

на різних регіональних та міжнародних науково*

практичних конференціях. Зокрема проведені

дослідження отримали схвалення і викликали широ*

кий інтерес на міжнародній науково*практичній

конференції «Інституціоналістика: теорія, мето*

дологія, прикладні аспекти — 2009», що проходила

у м. Брест (Республіка Білорусь), у якій я брав участь

спільно зі своїми колегами. 

Користуючись нагодою, хочу побажати університету

з нагоди його 90*ліття — отримати статус дослідницького,

увійти в число найбільш привабливих і престижних

університетів світу; кафедрі менеджменту зовнішньо*

економічної діяльності готувати спеціалістів, знання

яких відповідатимуть вимогам роботодавців, а випуск*

ники кафедри за своїми професійними якостями —

ніколи не потрапити до лав безробітних; студентам*

випускникам — завжди пам’ятати своїх викладачів,

які, віддаючи всі свої знання і досвід, дають вам путівку

в життя, надавати посильну допомогу кафедрі й

пишатися тим, що ви здобули чудову спеціальність

і кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної

діяльності, менеджера*економіста. 




