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Те, що я здобув освіту в Східноукраїнському національному університеті
імені Володимира Даля, є для мене величезною життєвою удачею.
Із цілковитою упевненістю можу підтвердити: наш університет — один
із кращих вузів у всій Східній Україні, про що свідчить і його назва.
Безперечно, студентські роки — це час, який кожен згадує як один
із найщасливіших періодів життя. Саме в цей час людина формується як
особистість, як член громадянського суспільства. Лише через багато років
з особливою ясністю усвідомлюєш, що саме вища школа допомогла роз*
критися твоїм можливостям і, без перебільшення, дала «путівку в життя».
Щодо вибору життєвого шляху я особливо не вагався. Ще в старших
класах школи чітко орієнтував себе на професію економіста. У 1988 р.
вступив до Луганського машинобудівного коледжу. Згодом продовжив
освіту в СНУ імені Володимира Даля.
Це був цікавий і щасливий, хоча й нелегкий час. Мені, як і багатьом
іншим студентам, доводилося підробляти, щоб «вистачало на життя»: пра*
цював вантажником на «Луганськтепловозі». Але вважав своїм головним
завданням здобути освіту і намагався ніколи не відставати у навчанні.
Навчання у вузі — це напружена спільна праця студентів і викладачів,
що базується на взаємоповазі, захопленості наукою, прагненні до найви*
щих результатів. Із упевненістю можу сказати, що всі викладачі були Вчи*
телями з великої літери! Багато з них — учені «від Бога». Найчастіше наші
заняття й семінари проходили в невеликих групах, що дозволяло виклада*
чам приділити достатньо часу кожному студентові. Підготовка спеціалістів
базувалася на досвіді як вітчизняної, так і закордонної економічної науки
й практики фінансового управління, що давало змогу студентам опанувати
професійні знання й нові технології управління у сфері фінансів.
Дуже приємно згадати й подякувати тим людям, які формували світо*
гляд студентів мого покоління. Це Лідія Андріївна Костирко, Інна
Павлівна Житна, Віра Іванівна Чиж, Тетяна Василівна Калинеску, Лариса
Володимирівна Харківська, а також багато інших найсильніших педагогів.
У 2001 р. я успішно закінчив аспірантуру, в чому, безумовно, заслуга й моїх
викладачів та наставників, які допомагали мені стати не лише високо*
кваліфікованим фахівцем, а й всебічно розвиненою людиною. Неперевер*
шений фахівець своєї справи Лідія Андріївна Костирко зацікавила мене
наукою і навчила слідувати твердому життєвому правилу — ніколи
не зупинятися на досягнутому.
У 2007 р. я вступив до аспірантури на кафедру фінансів Східноукраїнсь*
кого національного університету імені Володимира Даля, де продовжилося
наше співробітництво з Лідією Андріївною. Вона стала керівником моєї
дисертаційної роботи з дуже актуальної для нашого регіону теми «Фінан*
совий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами
вугільної галузі». Завдяки високому професіоналізму й мудрості наукового
керівника мені вдалося успішно захистити дисертацію.
Слід зазначити, що кафедра фінансів активно співпрацює із централь*
ними й місцевими органами влади щодо надання інформації про розвиток
окремих секторів економіки, змін в організаційній і функціональній
структурі управління. Формування ринкових відносин вимагає інтеграції
науки, навчального процесу та виробництва, що сприяє підвищенню
якості підготовки фахівців. Однієї з форм такої інтеграції є створення
філіалів кафедри в науково*дослідних інститутах та провідних
підприємствах.
Підтримку практичної підготовки фахівців із фінансів забезпечує
наявність філіалу кафедри при Луганському обласному КРУ Провідні
спеціалісти й керівники зазначених установ беруть безпосередню участь
у підготовці студентів кафедри фінансів.
Минуло трохи більше, ніж 10 років, зараз я очолюю великий колек*
тив — Контрольно*ревізійне управління в Луганській області.
Я дуже вдячний долі за те, що присвятив своє життя улюбленій справі,
а університету — за відкриті переді мною можливості. Бажаю Східноукраїн*
ському національному університету ім. В. Даля подальшого процвітання.
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