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 В ЄДНОСТI – НАША СИЛА «Знати шлях і пройти його — не одне і теж». 
Кiану РІВЗ, канадський актор 

розвивається відповідно до сучас-
ного – прискореного, мобільного, 
гнучкого – темпу життя та ведення 
бізнесу, коли для керівника цінна 
кожна година часу. Логіка, винахід-
ливість, розум – якості, що потребу-
ють активного практичного трену-
вання. Саме в такому форматі, який 
нам надала тренер Світлана Несту-
ля. А окрім навчання, був радий 
знайомству з новим для себе міс-
том. В Одесі довелося побувати 
вперше. Чудова затишна набереж-
на, особливий місцевий стиль та 
менталітет. Відкрита зустріч з ко-
легами, їх нестандартний підхід до 
вирішення проблем, можливість 
відверто поділитися своїми думка-
ми – цінний взаємний досвід.

Олена КІСІЛЬОВА, директор Черкаської оптової міжрайонної бази:
– Відвідуючи Одесу, кожного разу 

відмічаю для себе щось нове, цікаве, 
захоплююче. Старовинними вулич-
ками Одеси можна блукати вічно. 
Яких тільки архітектурних витворів 
не побачиш, якого Одеського коло-
риту не зустрінеш. А ще там тепле 
сонечко і привітне море. Туди за-
вжди хочеться повертатися. І от – як 
дарунок від улюбленої професії – від-
рядження до одного із найулюблені-
ших міст. Тренінг, який пройшов під 
гаслом «Навчання впродовж життя» 
з викладачем Світланою Іванівною 
Нестулею, сподобався некабінетною 
подачею матеріалу, командною ро-
ботою з колегами, обговоренням і ви-
конанням завдань, активним настро-
єм колективу. Деякі тези мною були 
почуті вперше, деякі відновлювали-
ся в пам’яті. Впевнена, що такі зу-
стрічі потрібні, оскільки допомага-
ють самопізнанню – можливості по-
бачити себе з іншого боку, визначити 

ефективні та неефективні стратегії 
поведінки, дізнатися більше про себе 
та інших. Дуже вдячна колегам за зу-
стріч, приділену нам увагу та те-
плий прийом. За організовану нам 
екскурсію містом, можливість поба-
чити видатні місця, почути історію 
Одеси.

Тамара БОНДАРЕНКО, директор Уманської міжрайонної оптової бази:
– Охарактеризувати свої вражен-

ня можу коротким, але ємким сло-
вом: СУПЕР! Все – починаючи від 
зустрічі і до останніх хвилин пере-
бування в гостинній Одесі – щи-
рість та відвертість колег, зацікав-
леність процесом навчання, сервіс 
і турбота, якими ми були охоплені 
– все це вище усіх похвал. Продума-
ний процес: від робочого до дозвіл-
ля та побуту. Якісний сервіс, затиш-
ний, з усіма зручностями, сучасний 
конференц-зал в готелі Vele Rosse, 
смачна кухня та професійний пер-
сонал зробили наше відрядження 
незабутнім. До своєї скарбниці му-
дрості зібрала чимало дорогоцін-
них перлин, дякуючи матеріалу, 
поданому тренером. Зрештою, Світ-
лана Іванівна влучно зазначила, 
що не соромно не знати, соромно – 
не хотіти знати. А прагнення до но-
вих знань – це одна із головних рис 
черкаських кооператорів. Ми на-
вчаємося постійно. Відкриттям осо-
бисто для мене була система мож-
ливості зміни власного погляду на 
нібито звичайні речі та явища. На-
приклад, що таке є зміни? Незруч-
ність? Перешкода? Ні, не обов’яз-
ково. Зміни, при відповідному їх 
сприйнятті – це перехід на новий 
рівень, бажано вищий від попере-
днього. Що таке проблема? Знову 
незручність та клопіт? Ні, не за-

вжди. Відповідь шукаємо в самому 
слові, в одному із трактувань його 
складових: «лема» – знання, «проб» 
– за поворотом. Є над чим міркува-
ти. До своєї роботи повернулася 
окриленою, з почуттям гордості від 
того, що всі ми є частиною однієї 
родини, великої та дружньої, – спо-
живчої кооперації. 

Володимир ДАВИДЕНКО, голова правління Золотоніського районного споживчого товариства:
– Семінар-тренінг – справа по-

трібна, пізнавальна, навчальна і 
розважальна. Душевний прийом, 
увага, яку нам приділили колеги, 
індивідуальний до кожного підхід 
викладача в роботі тренінгу, і вза-
галі весь процес, який проходив у 
невимушеній і справді дружній ат-
мосфері, помножений на неповтор-
ний суто одеський колорит, зали-
шили почуття вдячності й задово-
лення. Для мене було важливим в 
ході семінару-тренінгу перевірити 
та підтвердити власні інтуїції, які 
здобув за час роботи керівником ве-
ликого колективу. Дещо дійсно від-
повідає сучасним тенденціям, де з 
чим ще потрібно працювати, пере-
осмислювати. Наука про лідерство 
– жива і дієва, не відірвана від ре-
ального життя. Тому такі зустрічі з 
науковцями необхідні практикам, 
а науковцям – у свою чергу – необ-
хідні зустрічі з практиками. Цікаво 
було ознайомитися з якісно новим 
досвідом одеських кооперативів у 
сфері залучення інвестиційних ре-
сурсів. Разом з колективом  прове-
демо оцінку можливостей, ризиків 
та перспектив такої практики на 
Золотонощині. Щодо позапрофесій-
них вражень, то в Одесі я останнім 
разом був більше 30 років тому – у 
1987 році, і приємно вражений як 

змінами, так і бережним ставлен-
ням містян до своєї історії.

Як учасники семінару, дякуємо 
колегам-одеситам, правлінню Спо-
живспілки Черкаської області, осо-
бисто шефу – голові правління Вік-
тору Боїну за ініціативу та його до-
бру організаторську вдачу, наполе-
гливість, які не дають нам хибного 
заспокоєння, а спонукають до дій. 
Маємо надію та впевненість, що по-
дібні ініціативи правління Спожив-
спілки будуть продовжуватися і на-
далі, а ми із задоволенням братиме-
мо в них активну участь.

Валентина ЗЕЛЕНКО, заступник голови правлінняСпоживспілки Черкаської області:
– Надзвичайно плідно та цікаво 

пройшов виїзний семінар-тренінг. Це 
був той досвід тренування, коли сло-
во не розходиться з ділом, а інформа-
ція в режимі інтерактиву поєднана з 
практикою. В ході виконання постав-
лених тренером завдань керівники 
вчилися працювати в команді, при-
ймати рішення, знаходити консен-
сус, оперувати рішучістю та дипло-
матією. В такому режимі спілкуван-
ня колеги відкрилися навіть з неспо-
діваних сторін. Ми побачили, що ма-
ємо резерви, які потребували саме та-
кого поштовху, аби проявити себе.  

Віктор БОЇН, голова правління Споживспілки Черкаської області:
– Ми вдячні одеським колегам, 

особисто голові правління Спожив-
спілки Олександру Олексійовичу 
Паровенку, заступникам голови 
правління та спеціалістам за гос-
тинну зустріч, обмін досвідом і дум-
ками щодо розвитку кооперативної 
справи, за відвертий діалог і відкри-
тість до подальшої співпраці. Адже 
об’єднують наші споживспілки 

ідентичні економічні умови, в яких 
і знаходимо інколи з меншим, інко-
ли з більшим успіхом, а всі успіхи 
та помилки – це наш безцінний до-
свід, шляхи найоптимальнішої ор-
ганізації праці з тим, аби витрати та 
доходи підприємств системи знахо-
дили той самий золотий баланс, 
яким першочергово забезпечується 
можливість для заохочення праців-
ників та розвитку господарювання. 
Зустріч з колегами пройшла у неви-
мушеному та конструктивному рус-
лі. Вкотре переконуюся, що вислів: 
«В єдності – наша сила» – то не лише 
гучні та красиві слова. Це дійсність 
і кооперативна перевага, яка пра-
цює, яку необхідно цінувати та ви-
користовувати, бо переоцінити її не-
можливо. Особливо це відчувається 
в умовах сучасного бізнес-середови-
ща з його жорсткими правилами 
конкуренції. Кооперативна єдність 
дає нам змогу співпрацювати з 
освітнім сектором з максимальною 
ефективністю. Я прихильник тієї 
думки, що без постійного самовдос-
коналення не може відбутися люди-
на, як будь-який спеціаліст, не лише 
як керівник. А бути керівником – це 
і відповідальність, і покликання, і 
мистецтво, тому у керівника повин-
не бути і високе прагнення до на-
вчання. Сучасні науковці – соціоло-
ги та економісти – значну увагу при-
діляють вихованню керівних якос-
тей. Бізнес-тренінги поширюються 
в усіх сферах господарювання. Так, 
на базі Полтавського університету 
економіки і торгівлі працює на-
вчально-науковий інститут лідер-
ства. Ми запросили в якості тренера 
та модератора практичних занять 
для керівників Споживспілки його 
директора – кандидата історичних 
наук Світлану Нестулю. Світлана 
Іванівна добре обізнана з черкась-
кими кооператорами, адже ми до-
сить тісно співпрацюємо з ПУЕТ, 
підтримуючи заходи науковців, та 
якнайкраще розуміє потреби саме 
такої цільової аудиторії. В стислий 
термін, завдяки професійно розро-
бленій методиці та вмінню тренера 
згуртувати, зацікавити та задіяти 
до активності, наші керівники отри-
мали достатній обсяг нової інфор-
мації та навичок, аби використати 
їх для подальшої роботи над собою 
і з потребами колективу. Підсумо-
вуючи, зазначу, що відрядження до 
Одеси стало ще однією яскравою 
сторінкою із життя черкаських коо-
ператорів.

Тетяна БУДЬОННА


