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Вітаємо ювіляра 

17 серпня 2012 р. виповнюється 75 років від 
дня народження Крушельницької Ярослави 
Володимирівни – відомого в Україні і краї-
нах СНД спеціаліста в галузі психології 
і фізіології праці, ветерана праці, відмінни-
ка освіти України, заслуженого працівника 
Київського національного економічного уні-
верситету ім. В. Гетьмана, кандидата еко-
номічних наук, доцента кафедри управління 
персоналом і економіки праці Київського 
національного економічного університету 
ім. В. Гетьмана. За багаторічну сумлінну 
працю Крушельницька Я. В. нагороджена 
подякою Прем’єр-міністра, Почесною гра-
мотою Міністерства праці і соціальної по-
літики, Подякою голови Київської міської 
державної адміністрації, а також багатьма 
почесними грамотами ректорату Київського 

національного економічного університету ім. В. Гетьмана. У 1954 р. із від-
знакою закінчила середню школу та вступила на географічний факультет те-
перішнього Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 
який закінчила з відзнакою в 1959 р. і була призначена на посаду економіста, 
провідного економіста, наукового співробітника, молодшого наукового спів-
робітника, старшого наукового співробітника науково-дослідної проблемної 
лабораторії при кафедрі економічної географії, де пропрацювала до 1960 р. 
З 1961 р. по 1964 р. заочно навчалася в аспірантурі Київського інституту народ-
ного господарства, в якому в 1965 р. успішно захистила кандидатську дисер-
тацію. З 1961 р. по 1967 р. працювала молодшим, а згодом старшим науковим 
співробітником в науково-дослідних інститутах системи Держплану УРСР. 
У 1967 р. Я. В. Крушельницька була обрана на посаду старшого викладача 
кафедри наукової організації праці і управління Київського інституту народ-
ного господарства. На кафедрі вона читала курси "Технічне нормування і ор-
ганізація праці", "Основи фізіології і психології праці". 

Восени 2012 р. виповниться 45 років викладацької діяльності Я. В. Кру-
шельницької. Упродовж викладацької діяльності вона читала лекції і проводила 
практичні заняття, керувала курсовими, дипломними і магістерськими робо-
тами, консультувала студентів і аспірантів, брала участь у науково-дослідних 
роботах. Особливе місце в її науковій діяльності займає проведення досліджень 
та підготовка практичних рекомендацій для Держплану УРСР, Міністерства 
праці України, Міністерства праці і соціальної політики України. 
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Крушельницька Я. В. характеризується високими організаторськими 
здібностями і педагогічним талантом. Вона багато років була куратором сту-
дентських груп. Випускники кафедри із вдячністю згадують її фахові лекції, 
практичні поради, консультації прикладного характеру. За роки своєї науко-
во-педагогічної діяльності Крушельницька Я. В. плідно займалася науковою 
і методичною роботою. Високий рівень інтелекту, природна здібність до 
аналізу, чудова пам’ять, великий науковий багаж та його багатогранність на-
йшли своє вираження в її статтях та наукових посібниках, які мають широке 
визнання у спеціалістів, наукові та виробничі інтереси яких пов’язані із 
економікою праці. Нею опубліковано понад 100 науково-методичних праць. 
Її перу належать фактично перший в Україні навчальний посібник "Основи 
фізіології і психології праці" (Київ, видавництво КІНГ, 1976), який відобра-
жав стан науки в даній галузі того часу; "Організація оплати і стимулювання 
праці в промисловості" (Київ, видавництво "Техніка", 1979); "Соціально-
психологічні основи управління" (Київ, Політвидання України, 1979); "Лю-
дина в трудовому процесі" (Київ, Політвидання України, 1979); "Физиология 
и психология труда" (Київ, 1989). Багаторічна викладацька діяльність, фахова 
компетентність проявилася у багатьох працях методичного характеру. Вона 
є автором робочих програм з курсів "Економіка праці", "Основи фізіології 
і психології праці", а також методичних вказівок із проведення практичних 
занять із цих дисциплін. 

Щиросердечно вітають ювілярку, шановну Ярославу Володимирівну, 
друзі, послідовники та учні. Хай доля щедро дарує Вам ще багато років 
плідної праці, творчого натхнення й невичерпної енергії для здійснення 
задуманого й омріяного, а впевненість у собі стане запорукою успіху, 
додасть наснаги до написання нових сторінок економічної науки! 
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