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«Мої КРОКи до успішного майбутнього» 

Сьогодні, під час Української кризи, як економічної так і політичної, в 

умовах військового конфлікту з сусідньою державою, наша країна потребує 

професійних, освічених та патріотичних громадян, що мають та відстоюють 

свою політичну та правову позицію. Саме таким представником українського 

суспільства я прагну стати в майбутньому. У сучасних умовах, керівництву 

нашої країни, не вистачає політичної та правової волі, приймати рішення, брати 

на себе відповідальність, а головне задуматися, що про них напише підручник з 

історії України через 50 років. 

Свою мрію я виношу ще зі шкільної лави, моя мрія, може і захмарна, 

може і занадто оптимістична, якась не реальна, може навіть і дитяча, але моя 

мрія стати Президентом України! 

Головною метою такої високої та поважної посади є спокійне та 

комфортне життя громадян України, без війни, без долара по 30 гривень, без 

хабарництва і т.д. і т.п.. Як в свій час сказала Маргарет Тетчер: «Хочеш змінити 

країну очоль її!», от і я намагаюсь йти шляхом, як не дивно, жінки-лідера! 

Паралельно з моєю шкільною мрією, яку я досі не покинув, йде майбутнє 

в науковій сфері нашої держави. Правова доктрина України в умовах 

європейської інтеграції та світової глобалізації потребує грамотного та 

професійного реформування, і в цивілізованих країнах світу ця місія 

покладається саме на науковців-юристів. Саме наукова робота в галузі права 

прийшла до мене під час навчання в Коледжі економіки, права та 

інформаційних технологій. Шукавши відповіді на правові питання і не 

знаходивши на них відповіді, доводилось самостійно надавати відповіді на 

складні питання, що і склало для мене великий науковий інтерес. В 

майбутньому я чітко бачу свій освітній статус не нижче доктора юридичних 

наук, професора. 

Можливості, що надає ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» та 

Колеж зокрема, є доволі цінними в житті майбутнього політика-науковця. 

Студентське наукове товариство Коледжу, створене до речі мною, надає 



можливості розвитку наукового потенціалу взагалі студентської молоді. А 

велика кількість проектів, що організовується в Коледжі та Університеті 

загалом безпосередньо розвиває лідерські якості в кожному з нас, що неодмінно 

знадобиться майбутньому політичному діячу. 

Сучасна вища освіта України, потребує докорінного реформування, як це 

слово всім нам не набридло. Головним вектором розвитку вітчизняного 

освітнього потенціалу має стати категорична відмова від шаблонності та 

мавпування чужого досвіду. Ще нещодавно українська освіта формувалась за 

шаблонами Радянського Союзу та «братської» Росії, а зараз, ми почали 

«одягати» Європейські та Американські шаблони, невже керівництво 

Міністерства освіти і науки України не розуміє, що поки ми мавпуємо, ми 

будемо позаду. Сьогодні Україні необхідно будувати свої особливі, 

індивідуальні шляхи розвитку та реформування освіти, та країни загалом. Ми 

будемо попереду тоді, коли доведемо, що краще наше ніж їхнє, і не важливо чи 

російське чи європейське чи американське. 

Асоціація випускників Університету «КРОК» відіграє важливу роль у 

формуванні професійного та особистісного розвитку кожного члена величезної 

КРОКівської родини. Внесок АВУ «КРОК» в освітній процес, як би голосно це 

не звучало, просто безцінний, ті додаткові можливості, що надає АВУ «КРОК» 

особливо студентам, від невеликих майстер класів до над масштабних 

фестивалів, оцінені кожним студентом без винятку. Як для мене особисто було 

б дуже цікаво, щоб АВУ «КРОК» організувало побільше зустрічей з 

представниками правової науки, та державними, політичними діячами України. 


