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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ,
МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА

І

сторія факультету економіки, менеджменту і права
(ФЕМП) у межах Київського торгово-економічного
інституту розпочалася в 1966 р. На той час підрозділ
називався економічним і мав 2 спеціальності: «Економіка
торгівлі та громадського харчування» та «Бухгалтерський
облік» (декан П. Д. Клименко). Навчання здійснювалось
за денною, вечірньою та заочною формами навчання.
Наприкінці 60-х років у складі економічного факультету (декан М. Й. Шабанов) працювали 4 кафедри:
економіки торгівлі та громадського харчування (завідувач В. І. Іваницький), бухгалтерського обліку (завідувач
В. Г. Горєлкін), статистики (завідувач Г. І. Лебєдєв), загальноекономічних дисциплін (завідувач М. М. Кириєнко).
За рішенням вченої ради інституту 24 листопада
1988 р. було затверджено нову структуру факультетів та
кафедр, відповідно до якої економічний факультет реорганізовано в торговельно-економічний. Згодом, згідно
рішення вченої ради КТЕІ від 27 травня 1993 р. «Про вдосконалення організаційної структури факультетів і кафедр», торговельно-економічний факультет перетворено
у факультет економіки та менеджменту. З 1996 р. — факультет економіки, менеджменту і права.
Декани факультету поступово передавали естафету
керівництва. Ними були: Петро Денисович Клименко,
Микола Йосипович Шабанов, Борис Михайлович Грищенко, Іван Кирилович Гогулан, Володимир Олександрович Лук’янов, Анатолій Антонович Мазаракі, Артур
Станіславович Криклій, Олександр Петрович Корольчук.

З 1997 р. деканом факультету є Наталія Миколаївна
Гуляєва. На факультеті сьогодні успішно функціонують
7 кафедр: економічної теорії та конкурентної політики
(завідувач В. Д. Лагутін), комерційного права (Т. О. Гуржій), правознавства (Ю. І. Крегул), економіки та фінансів
підприємства (І. В. Височин, з вересня 2015 р. — С. Г. Дрига), маркетингу та реклами (Є. В. Ромат), менеджменту
(С. І. Бай) та міжнародної економіки (Т. М. Мельник).
Місією факультету є підготовка висококваліфікованих
фахівців у галузях міжнародних економічних відносин,
журналістики та інформації, права, економіки і фінансів
підприємства та менеджменту, публічного управління
та адміністрування, маркетингу.
Підготовка фахівців здійснюється за 6 галузями знань,
8 напрямами підготовки, 15 спеціалізаціями на ступені
вищої освіти «бакалавр» та 12 спеціальностями і 17 спеціалізаціями на ступені вищої освіти «магістр», 4 англомовними магістерськими програмами — «Міжнародна
економіка», «Фінанси підприємства», «Менеджмент організацій торгівлі», «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності». За переліком галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015 р. для освітнього рівня «бакалавр» — це 4 галузі
знань, 8 спеціальностей і 17 спеціалізацій, 9 для освітнього рівня «магістр» — це 4 галузі знань, 7 спеціальностей і
21 спеціалізація. На початку 2015–2016 навчального року
кількість студентів на денній та заочній формах навчання становила 3027 та 2202 особи відповідно.

Студентська наукова конференція «Економічні і правові основи розвитку суспільства»
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A L M A M AT E R

Народилася 4 липня 1949 р. у м. Збаметодичних комісіях Міністерства освіраж Тернопільської області. У 1971 р.
ти і науки України, була заступником гоз відзнакою закінчила Ленінградський інлови президії НМК. Автор та співавтор
ститут авіаційного приладобудування,
близько 100 публікацій, з яких 3 підручниу 1990 р., також з відзнакою, — Київський
ки, 5 навчальних посібників, 3 монографії.
торгово-економічний інститут.
Розробила нові навчальні дисципліни —
Трудове становлення розпочала на поінвестиційний менеджмент, фінанси
саді інженера-конструктора ДКБ заводу
підприємства, управління проектами
імені Артема, де працювала у 1971–1975 рр.
розвитку, проектне фінансування та їх
У 1975–1993 рр. — старший інженер, а згоповне методичне забезпечення.
дом головний технолог управління науки
Веде активну громадську роботу —
і капітального будівництва Міністерочолювала комітет з економічних пиства торгівлі УРСР. З 1992 р. — технолог
тань Громадського парламенту жінок
Гуляєва
1 категорії, провідний інженер управління
України, член його координаційної ради.
Наталія Миколаївна
технічної політики Міністерства зовнішЧерез це громадське утворення Ната
Декан факультету економіньоекономічних зв’язків і торгівлі України.
лією Миколаївною були подані пропозиції,
ки, менеджменту і права,
З 1993 р. Наталія Миколаївна працює
підготовлені спільно з правовими кафекандидат економічних наук,
в Київському національному торговельдрами факультету, до проектів законів
професор, заслужений прано-економічному університеті. За роки
«Про закупівлю товарів, робіт, послуг
цівник освіти України.
роботи пройшла шлях від старшого виза державні кошти», «Про споживчу коВипускниця торгово-еконокладача, доцента до завідувача кафедри
операцію», з питань ліквідації усіх форм
економіки підприємництва та директо- мічного факультету (1990 р.) дискримінації щодо жінок, забезпечення
ра Французько-Українського інституту
рівності їх прав. Крім того, Н. М. Гуляєва
управління за сумісництвом. З 1998 р. обіймає посаду дека- брала участь у розробці проекту Закону України «Про
на факультету економіки, менеджменту і права. Н. М. Гу- внутрішню торгівлю».
ляєва бере активну участь у процесі реформування вищої
Педагогічна праця й активна наукова діяльність
освіти України, вдосконаленні діяльності університету Н. М. Гуляєвої відзначена почесним званням «Заслужений
у відповідності до вимог міжнародної акредитації, Болон- працівник освіти України». Нагороджена ювілейною медалського процесу, докладає великі зусилля у створенні дер- лю «1500-річчя м. Києва», почесним знаком «Відмінник освіжавних та галузевих стандартів вищої освіти.
ти», відзнакою Антимонопольного комітету України «Знак
Н. М. Гуляєва — кандидат економічних наук, профе- пошани», почесною відзнакою Торгово-промислової палати
сор кафедри економіки та фінансів підприємства. За- України «Золотий знак Меркурія», Почесною грамотою Версновниця власної наукової школи, талановитий педагог ховної Ради України, почесним знаком «Петро Могила».
і науковець, багато років успішно працювала в науково-
Життєве кредо: «Важко не означає неможливо!».

На факультеті економіки, менеджменту і права гармонійно розвиваються всі складові освітнього процесу. Зокрема, студенти продовжують переможні традиції участі
і перемог на міжнародних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт
тощо: Пугачевська Катерина, Гончарук Ольга, Шикашама
Антон, Карпенко Андрій, Кривенко Олександр, Гранат
Лілія, Корнієнко Євгенія, Конрад Юлія, Волкова Юлія,
Туник Сергій, Бульба Альона, Короп Ірина, Свистільник
Вікторія, Антонюк Микола, Веровка Ганна, Шевченко
Інна, Малюга Анастасія та багато інших.
Спортивні здобутки факультету завжди були вагомими та видатними. Адміністрацією університету створені
сучасні умови для розвитку фізичної культури і спортивної кар’єри студентів, що стимулює до успіху. Упродовж
багатьох років ФЕМП є переможцем спартакіад КНТЕУ.
Окремо варто відзначити таких студентів: Українець Володимир; Новіков Олексій; Бонь Богдан; Семена Володимир; Кисельгоф Віталій; Ніколаєнко Стефанія; Довідний
Вадим; Зюріков Олександр; Мілютін Андрій; Степанчук
Євген; Березін Вадим; Почекай Михайло; Скуба Андрій
та ін. Спортивною гордістю ФЕМП є гравці збірної ко-

манди КНТЕУ, КМС з футболу — Луньов Артем, Марченко Артем, Блазунь Владислав, Педич Сергій, Козубський
Денис, Шнайдер Олександр, Голубєй Іван, Березовський
Микола, Бондар Олександр, Камінський Назар.
Талановитість і щирість, високий інтелект, тонкий гумор, глибоке сприйняття загальнолюдських цінностей наповнює духовне життя студентів факультету. Найактивніші з них організують і об’єднують студентську громаду.
Рада студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту і права була утворена в 2005 р. Першим її
очолював Михайло Поляков. Він і дружній колектив — команда з 15 творчих та всебічно розвинених особистостей,
докладали багато зусиль, аби розвивалось студентське
самоврядування на факультеті. В цей період у структурі
РСС діяли 4 сектори: науки, захисту прав студентів, дозвілля та інформаційний. Пізніше було сформовано спортивний сектор. На зміну Михайлу Полякову прийшла
Інна Скуратовська, яка змогла розвинути та унормувати
роботу РСС. За її головування було створено соціальний
сектор, призначений для організації спілкування студентів факультету з людьми, які потребують психологічної
опіки, допомоги та підтримки. Наступним головою РСС
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був Денис Пінчук, кількість учасників РСС збільшилась
до 50, налагодились зв’язки з іншими функціональними
підрозділами університету. Започатковані традиції РСС
зберігала та розвивала Тетяна Маслова, за її головування
відбулося багато змін: створено підрозділи фотографів та
журналістів, реформовано ДНД, змінено напрямок діяльності сектору захисту прав студентів, що зумовило його
перейменування у правовий. Анастасія Пономаренко —
наступний студдекан, впевнено та натхненно працювала
над тим, аби у межах діяльності РСС кожен студент міг
розкрити свою індивідуальність. З 2012 р. Аліна Сергейчук продовжила традиції якісної та високоорганізованої
роботи ради студентського самоврядування.
У 2015 р. новим головою РСС обрано Сергія Насонова. Зараз структура РСС складається з секторів науки
і навчання, дозвілля, соціального, правового, спортивного, інформаційного, підрозділів журналістів та фотографів.
Міжнародна складова факультетського життя є багатовекторною і напруженою. Викладачі співпрацюють
у межах угод КНТЕУ з університетами Китаю, Франції,
Канади, США, Польщі, Болгарії, Італії, Білорусі. Міжнародне співробітництво реалізується через участь у спільних освітянських проектах, у міжнародних конференціях,
круглих столах, симпозіумах тощо, з такими вищими навчальними закладами та організаціями, як Білоруський
державний університет, Науково-технологічний парк
«Академіка» Академії наук Молдови, Челябінський економічний інститут менеджменту та бізнесу, Бургаський
вільний університет (м. Бургас, Болгарія), Університет
д’Овернь (м. Клермон-Ферран, Франція), Мессінський
економічний університет (м. Мессіна, Італія), Краківська
економічна академія (м. Краків, Польща), Університет
Маямі (штат Огайо, США), Університет Макгілла (Канада), Європейська школа менеджменту (м. Берлін, Німеччина; м. Париж, Франція), Європейська академія ритейлу
(м. Бріолі, Німеччина), Китайський південно-центральний університет економіки та права (м. Ухань, Китай).
Факультетом налагоджено наукове співробітництво, розширені бази практики в рамках договорів про
співпрацю з державними установами, підприємствами,
науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, зокрема: Адміністрацією Президента України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерством праці та соціальної політики України,
Міністерством фінансів України, Вищим господарським
судом України, обласними та господарськими судами,
Державною регуляторною службою України, Державною
реєстраційною службою України, Торгово-промисловою
палатою України, Антимонопольним комітетом України,
Спілкою рекламістів України, Українською асоціацією
маркетингу, Українським союзом промисловців та підприємців, Київською торгово-промисловою палатою,
Державною фіскальною службою України, Асоціацією
митних брокерів України, Київською регіональною митницею, компаніями: METRO Cash and Carry Ukraine,
мережею гіпермаркетів «Ашан»; мережею супермаркетів «Фуршет», ТОВ «Епіцентр К» та ін. Випускники факультету мають високий рейтинг на ринку праці
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і можливості працевлаштування. Високий рівень конкурентоспроможності випускників сформований на основі
послідовного впровадження прогресивних технологій
викладання, організації навчального процесу, розвитку
змісту навчання за критеріями якості вищої освіти і набутим світовим освітнім досвідом.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА
ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Кафедру створено у
1966 р., але її історія почалася значно раніше, адже
підрозділ функціонував ще
у складі філії Донецького інституту радянської торгівлі.
До 1993 р. кафедра мала назву економіки торгівлі. Першим завідувачем кафедри
був професор Іваницький
Володимир Іванович (1989).
У 1993 р. — перейменована
на кафедру економіки підС. Г. Дрига
приємництва, а у 2012 р. —
Завідувач кафедри,
на кафедру економіки та фідоктор економічних наук,
нансів підприємства.
професор
За роки існування кафедри підготовлено більше
7 тисяч фахівців з економічних спеціальностей, зокрема: до 1993 р. — за спеціальністю «Економіка торгівлі»,
з 1993 р. — за спеціальністю «Економіка підприємства»
(у т. ч. освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — після 1998 р.), з 1998 р. — за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізацією «Фінанси підприємства» (у т. ч. освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за англомовною
програмою — після 2013 р.), з 2011 р. — освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Менеджмент інвестиційної діяльності», з 2015 р. — «магістр» за
спеціальністю «Економічна безпека підприємства».
До професорсько-викладацького складу кафедри економіки та фінансів підприємства належать 29 осіб, з них
4 доктори та 22 кандидати наук, 2 професори, 13 доцентів
та 1 старший науковий співробітник.
Навчально-методична робота кафедри економіки та
фінансів підприємства є одним із пріоритетних напрямів
науково-дослідної діяльності. За останні п’ять років викладачі та аспіранти кафедри за результатами наукових
досліджень підготували 2 підручники, 11 навчальних посібників, понад 200 опорних конспектів, програм, робочих програм та методичних рекомендацій.
Крім того, на кафедрі активно розробляють елементи дистанційного навчання. Флагманами цього процесу є дисципліни «Економіка праці та соціально-трудових відносин», «Економіка та фінанси підприємства»,
«Проектний аналіз», «Фінанси підприємства». За цими
дисциплінами для системи дистанційного навчання адаптовано частину лекційного матеріалу, тестові
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завдання, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, практикуми, а також проводяться консультування студентів через форуми, чати та
конференції.
Науково-дослідна робота кафедри є різноплановою
за тематикою та формами. Планування та організація
науково-дослідної роботи здійснюється з урахуванням
персональних наукових інтересів, потреб університету
та вимог бізнесу. Результати досліджень мають наукову
та практичну значущість, впроваджуються у навчальний
процес та практику діяльності підприємств. За останні
5 років на кафедрі було підготовлено 23 одноосібних та
колективних монографій, серед яких, з огляду на найбільш суттєвий внесок у економічну науку та розвиток
торгівлі, відзначаються фундаментальні твори:
– Фінансове забезпечення розвитку підприємств: монографія / І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва та
ін.; за ред. І. О. Бланка. — К.: КНТЕУ, 2011. — 344 с.;
– Управление финансовыми ресурсами предприятия /
И. А. Бланк. — К.: Эльга, 2011. — 574 с.;
– Торговельне підприємництво: теорія та практика:
монографія / за ред. Л. О. Лігоненко. — К.: КНТЕУ,
2012. — 304 с.;
– Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі: монографія / І. В. Височин. — К.: КНТЕУ,
2012. — 544 с.;
– Фінанси торгівлі: монографія / Г. В. Ситник. — К.: КНТЕУ,
2014. — 671 с.;
– Оптова торгівля України: монографія / А. А. Мазаракі,
Г. М. Богославець, О. М. Трубей. — К.: КНТЕУ, 2015.
Також за останні п’ять років викладачі та аспіранти
кафедри підготували понад 650 статей та тез доповідей,

у т. ч. майже 200 наукових статей у фахових виданнях, 50
публікацій у зарубіжних виданнях та 45 статей у наукометричних виданнях.
На кафедрі діють наукові школи професора I. O. Бланка «Фінансовий менеджмент» та «Інвестиційний менеджмент», що забезпечують можливість подальшого навчання й поглиблення знань в аспірантурі та докторантурі за
спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Упродовж останніх п’ять років на кафедрі було захищено 2 дисертації на здобуття доктора економічних наук
та 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Традиційно щорічно кафедрою проводиться круглий
стіл для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, представників бізнес-структур та державних органів
управління на тему «Підвищення якості фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва
в Україні», на якому обговорюються питання покращення якості підготовки студентів в КНТЕУ.
Відповідно до зведеного плану проведення науково-практичних конференцій КНТЕУ та з метою обговорення актуальних питань розвитку підприємництва,
забезпечення правового регулювання підприємницької діяльності, визначення шляхів вирішення економічних, організаційних та правових проблем розвитку підприємництва в Україні кафедрою проводяться
міжнародні науково-практичні конференції на тему
«Проблеми та перспективи розвитку підприємництва
в Україні».
Кафедра економіки та фінансів підприємства
здійснює науково-дослідну співпрацю з Харківським
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державним університетом харчування та торгівлі,
Львівською комерційною академією, Полтавським університетом економіки і торгівлі, Інститутом економіки
та прогнозування НАН України, Національною академією наук України, Департаментом статистики торгівлі
Державної служби статистики України, регіональними
підрозділами КНТЕУ.
Кафедра має партнерські стосунки в області розвитку спеціальностей і спеціалізацій з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України, Державною
регуляторною службою України, Департаментом фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Комітетом Верховної Ради України з питань економічної
політики, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Науково-дослідним
економічним інститутом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та іншими.
Також налагоджено співпрацю з зарубіжними партнерами, зокрема, Білоруським державним економічним
університетом (Мінськ, Білорусь), Молдавською економічною академією (Кишинів, Молдова), Краківським
економічним університетом (Краків, Польща), Університетом ім. Гульєльмо Марконі (Рим, Італія), Гамбурзькою
спілкою сприяння підприємницькій діяльності (Гамбург,
Німеччина).
До співпраці залучається широке коло великих, середніх та малих підприємств торгівлі, а саме: ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», ТОВ «Рітейл Тренд», ПрАТ «Квіза
Трейд», ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «Еко» та інші.

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА РЕКЛАМИ
Сформована в 1966 р. як
кафедра організації та техніки торгівлі у складі на той
час торгового факультету
КТЕІ. Нові вимоги щодо
рівня підготовки фахівців
поступово визначали зміни у діяльності кафедри:
у формуванні кадрового
складу, підготовці нових
навчальних дисциплін, організації навчального процесу, покращення методиЄ. В. Ромат
ки викладання. З метою
Завідувач кафедри,
уточнення сфери наукової
доктор наук з державного
та освітньої діяльності кауправління, професор
федра в 1994 р. перейменована на кафедру маркетингу, 2004 р. — маркетингу та комерційної діяльності,
2007 р. — маркетингу та реклами. У різні роки кафедру
очолювали М. Ф. Дубонос, О. Л. Турковський, І. І. Корольков, В. В. Мова, В. В. Ортинська. З 2010 р. посаду завідувача кафедри обіймає Є. В. Ромат.
Штатна чисельність кафедри маркетингу та реклами
становить: 31 особа, в тому числі 8 професорів, 9 доцен-
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тів; 27 викладачів мають науковий ступінь кандидата та
доктора наук.
Ромат Євгеній Вікторович, нинішній завідувач кафедри, — доктор наук з державного управління, професор,
випускник Харківського інституту громадського харчування (спеціальність «Економіка торгівлі»). У 1988 р.
захистив кандидатську дисертацію у Київському торгово-економічному інституті, а в 2004 р. захистив першу
в Україні докторську дисертацію за рекламною тематикою в галузі наук державного управління в Національній
академії державного управління при Президентові України на тему: «Державне управління рекламною діяльністю
в Україні (теоретико-методологічний аспект)».
На кафедрі маркетингу та реклами функціонують
5 наукових шкіл — з маркетингу та бренд-менеджменту
(професор Є. В. Ромат), фінансів та державного управління (професор О. М. Іваницька), торгового маркетингу (професор В. В. Ортинська), маркетингу та бренд-менеджменту (професор Л. К. Яцишина), маркетингу
(професор О. І. Лабурцева). Це підтверджується відповідною спрямованістю наукових досліджень, наявністю
значної кількості аспірантів та здобувачів, захищених
кандидатських дисертацій з цієї проблематики.
Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Маркетинг» (спеціалізації «Маркетинг»,
«Рекламний бізнес») за ступенем вищої освіти «бакалавр»
з 1993 р., за ступенем вищої освіти «магістр» — з 1999 р;
«Реклама і зв’язки з громадськістю» за ступенем вищої
освіти «бакалавр» — з 2007 р.; «Реклама» за ступенем вищої освіти «магістр» — з 2011 р.
Навчально-методична робота кафедри маркетингу та
реклами є одним з пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. За останні п’ять років викладачі та аспіранти кафедри за результатами наукових досліджень
підготували 3 підручники, 7 навчальних посібників,
185 опорних конспектів, програм, робочих програм та
методичних рекомендацій.
Крім того, на кафедрі активно розробляються елементи дистанційного навчання. Першоджерелами цього
процесу є дисципліни «Маркетингова товарна політика»,
«Державні закупівлі», «Основи зв’язків з громадськістю».
За цими дисциплінами для системи дистанційного навчання адаптовані частина лекційного матеріалу, тестові
завдання, завдання для практичних занять та самостій-
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Український студентський фестиваль реклами

ної роботи студентів, методика розв’язання практичних
завдань, проводиться консультування студентів через
форуми, чати, конференції.
З 2005 р. кафедра маркетингу та реклами є співорганізатором проведення Міжнародної конференції «Re:
Mark» («Маркетингові дослідження: інструменти та
технології»), учасники якої розглядають інноваційні
технології та інструменти маркетингових досліджень,
стан дослідного ринку в Україні, перспективи його розвитку.
У 2007 р. кафедрою була започаткована Всеукраїнська
науково-практична конференція «Реклама в Україні: інтеграція науки та практики», яка присвячується актуальним питанням розвитку рекламної сфери. З 2011 р.
кафедра маркетингу та реклами ініціювала проведення
Всеукраїнської конференції завідувачів кафедр марке-

тингу, реклами та суміжних дисциплін, на якій обговорюються проблеми удосконалення підготовки кадрів
у сфері маркетингу та реклами.
Кафедра маркетингу та реклами виступає багаторічним співорганізатором загальнонаціонального проекту
«Український студентський фестиваль реклами». Студенти університету неодноразово ставали переможцями цього фестивалю, в тому числі виборювали гран-прі
УСФР. Крім того, студенти КНТЕУ ставали переможцями Міжнародного студентського фестивалю реклами,
Національного фестивалю соціальної реклами, Буковинського студентського фестивалю реклами, Харківського
студентського фестивалю реклами та інших творчих конкурсів. Високі результати були також продемонстровані
студентами КНТЕУ на Всеукраїнському конкурсі зі зв’язків із громадськістю «Золотий компас».
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

4-та Всеукраїнська конференція завідувачів кафедр
маркетингу, реклами та суміжних дисциплін

Студенти університету також ставали переможцями
у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із маркетингу, всеукраїнських олімпіадах із маркетингу.
У 2013 р. на базі КНТЕУ кафедрою проводиться ініційований ректором КНТЕУ А. А. Мазаракі Всеукраїн
ський конкурс торговельної реклами. Його метою є
розвиток творчих здібностей майбутніх маркетологів,
рекламістів, фахівців зі зв’язків з громадськістю та інших
спеціальностей та генерування оригінальних рішень для
подальшого їхнього втілення в практиці торговельної
реклами.
Творчий розвиток студентів кафедри відбувається
і в межах роботи Маркетинг-клубу, Реклам-клубу та Медіа-клубу, що функціонують в КНТЕУ.
Кафедра плідно співпрацює з профільними кафедрами як українських, так і закордонних закладів освіти, Українською асоціацією маркетингу, Європейською
академією ритейлу, Спілкою рекламістів України, Українською асоціацією директ-маркетингу, українськими професійними журналами: «Маркетинг і реклама»,
«Маркетингові дослідження в Україні», «Логістика:
проблеми та рішення» та провідними підприємствами
рекламної галузі: «ОС-директ», «Пабліситі Кріейтінг»,
«Україна Арт», Talan Comunications, TWIGA Ukraine,
UA-Master та ін.

8-ий Національний фестиваль соціальної реклами
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Кафедра
менеджменту розпочала свою діяльність у 1989 р. як кафедра
управління торгівлею, яка
згодом (у 1993 р.) отримала нову назву — кафедра
менеджменту. Сьогодні кафедра здійснює підготовку студентів за освітніми
ступенями «бакалавр» та
«магістр» за програмами
«Менеджмент
організацій», «Торговельний меС. І. Бай
неджмент»
(англійською
Завідувач кафедри,
та українською мовами),
доктор економічних наук,
«Менеджмент персоналу»,
професор
«Менеджмент інноваційної
діяльності» спеціальності
«Менеджмент».
Викладацький склад сформований з високоосвічених
фахівців, з яких 8 — доктори наук, професори, 14 — кандидати наук, доценти. Вони є визнаними професіоналами з досвідом практичної управлінської, інноваційної,
дослідницької роботи за фахом і забезпечують викладання навчальних дисциплін відповідних освітніх програм
за спеціальністю на високому науково-теоретичному
і методичному рівні. У своїй роботі викладачі зосереджені на підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності, своєї наукової кваліфікації.
Пріоритетним для кафедри є безперервна робота над
поглибленням змісту освіти, оптимізацією структури навчальних планів, забезпеченням органічного поєднання
фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, актуалізацією засобів діагностики якості підготовки здобувачів
вищої освіти задля гармонізації та комплексного науково-методичного забезпечення освітнього процесу, всебічного розвитку професійної і особистісної культури,
самостійності, ініціативи, творчих здібностей випуск
ників.
У процесі підготовки менеджерів на кафедрі використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням, розв’язання аналітично-розрахункових та ситуаційних вправ (кейс-стаді),
рольові та комп’ютерні імітаційні ділові ігри, вебінари,
навчально-ознайомлювальні виїзні практичні заняття та
тренінги на сучасних підприємствах, виконання вправ
за технологією «баскет-метод» тощо. Профілюючі професійно орієнтовані дисципліни «Менеджмент», «Управління персоналом», «Крос-культурний менеджмент»,
«Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Управління інноваціями», «Трансфер технологій»,
«Управління змінами», «Управління проектами», «Креативний менеджмент» та інші є унікальними авторськими
розробками, зміст яких побудовано на засадах науковості та практичної орієнтованості.
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На кафедрі успішно функціонують наукові школи професорів Г. Є. Мошека, Н. Є. Дєєвої,
Р. А. Науменко, Г. Т. П’ятницької,
Л. І. Федулової. Впродовж останніх років викладачі кафедри
взяли участь у виконанні 14 науково-дослідних тем, в тому числі
здійснювали підготовку та реалізацію міжнародних проектів.
За результатами плідної науково-дослідної роботи протягом
останніх п’яти років викладачами кафедри видано більше 1000
друкованих праць, з яких 10
підручників та навчальних посібників, 25 монографій, понад
150 опорних конспектів лекцій,
збірників ситуаційних вправ,
збірників тестових завдань,
майже 500 наукових статей,
в т. ч. у виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних. Викладачі щорічно беруть участь у міжнародних науково-практичних,
науково-методичних конференціях, семінарах та виставках. Тільки за останні п’ять років вони були учасниками
більше 500 наукових та науково-практичних форумів.
Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту забезпечували координацію міжпредметних
зв’язків, порівняльних досліджень, запровадження інноваційних підходів та удосконалення навчально-методичного забезпечення, які стосуються освітньо-професійних
та освітньо-наукових програм, кваліфікаційної складової

Конференція кафедри менеджменту

галузевих стандартів освіти (в т. ч. з урахуванням вимог
Національної рамки кваліфікацій), засобів діагностики
якості підготовки фахівців при розробці трьох поколінь
національних стандартів вищої освіти з менеджменту.
Кафедрою налагоджено та підтримуються гармонійні партнерські зв’язки з великою кількістю підприємств,
організацій, державних установ та громадськими організаціями. Комплексний підхід до забезпечення якості
освіти формує основу високої конкурентоспроможності
випускників на ринку праці й належні стартові умови
для їх кар’єрного зростання.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА
КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
Одна з перших кафедр
університету, почала роботу в 1966 р. У 1969 р.
вийшла зі складу тодішньої кафедри суспільних
наук і тривалий час функціонувала як кафедра політичної економії. У 1991 р.
була перейменована на кафедру економічної теорії,
а у 2007 р. — на кафедру
економічної теорії та конкурентної політики. З 1970
В. Д. Лагутін
по 1996 рр. на посаді завідЗавідувач кафедри,
увача кафедри працював відоктор економічних наук,
домий вчений, доктор екопрофесор
номічних наук, професор
В. К. Логвиненко.
Вже 50 років цей підрозділ забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх
факультетах та спеціальностях КНТЕУ. Високопрофесійний кадровий потенціал кафедри отримав визнання
не лише у межах університету, а й у межах країни. Так,
кафедра відома серед фахівців своїми підручниками та
науково-методичними розробками з таких дисциплін,
як: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Державне регулювання економіки» та ін.
Викладачі кафедри відомі своїми монографіями, публікуються у таких визнаних вітчизняних журналах, як
«Економіка України», «Фінанси України», «Банківська
справа» тощо.

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
вперше в Україні розпочала підготовку фахівців у сфері
конкурентної політики. Вона є випусковою кафедрою
і провадить підготовку фахівців ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю «Управління в сфері економічної конкуренції». З цих питань кафедра плідно спів
працює з керівниками та провідними спеціалістами Антимонопольного комітету України та його підрозділів.
На кафедрі економічної теорії та конкурентної політики діє наукова школа з теорії конкуренції і конкурентної політики держави, що підтверджується відповідною
спрямованістю наукових досліджень, наявністю значної
кількості аспірантів та здобувачів, захищених кандидатських та докторських дисертацій.
Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Лагутін Василь Дмитрович, випускник Київського
державного університету ім. Тараса Шевченка 1978 р. за
спеціальністю «Політична економія». Вчений має понад
200 опублікованих наукових праць, у тому числі підручники, навчальні посібники, монографії.
В останні роки відбулося «омолодження» викладацького складу працівників кафедри. На кафедрі економічної теорії та конкурентної політики на постійній
основі працює 22 особи, 4 професори, 6 докторів наук,
16 доцентів та кандидатів наук.
На кафедрі постійно здійснюється робота щодо підвищення наукової кваліфікації викладачів, обговорення тем
дисертаційних досліджень, проходження наукового стажування, контроль за планом підготовки докторських та
кандидатських дисертацій, що виконуються. У період 2010–
2015 рр. на кафедрі було захищено 3 докторські дисертації
(Ю. М. Уманців, А. В. Бойко, А. Г. Герасименко) та 7 кандидатських дисертацій (І. Б. Хоменко, О. І. Міняйло, Ю. І. Боровик, Ю. І. Ясько, Ю. А. Рак, О. О. Іщенко, І. В. Лазебна).
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Виїзне засідання кафедри в АМКУ

Захист дипломних робіт в АМКУ

Результати наукових досліджень педагогів кафедри
були опубліковані у провідних фахових виданнях в Украї
ні й за кордоном, підлягали обговорюванню на представницьких міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Зокрема, за 2009–2014 рр. науково-педагогічним
колективом опубліковано 525 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі 397 наукових робіт, 128 науково-методичних робіт. За цей період підготовлено та опубліковано одноосібно або у співавторстві 12 монографій,
252 наукові статті, 145 тез доповідей, видано 5 підручників, з яких один електронний, 12 навчальних посібників.
У 2010–2014 рр. на кафедрі розроблялися держбюджетні теми «Модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної економіки», «Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку» та госпдоговірні теми
«Формування економічного механізму ефективної конкуренції на внутрішньому ринку України» і «Структурно-
інституціональна трансформація внутрішнього ринку
і торгівлі у посткризовий період розвитку національної
економіки». Крім того, викладачі кафедри брали участь
у виконанні трьох госпдоговірних тем, що виконувалися
на базі Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України,
а саме: «Розробка методології дослідження ринків роздрібної реалізації продовольчих товарів та суміжних з ними
ринків», «Особливості реалізації конкурентної політики:
системність та комплексність», «Формування системи моніторингу стану та тенденцій розвитку конкуренції на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях».

Кафедра є ініціатором проведення міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, міжнародної студентської інтелектуальної гри в онлайн режимі
«Конкурентна політика та антимонопольне регулювання», що традиційно відбувається між КНТЕУ, Національним університетом «Львівська політехніка», Донецьким
державним університетом управління та Радою з питань
конкуренції Республіки Молдова, тощо.
У жовтні 2012 р. кафедрою було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Конкурентна
політика держави в умовах модернізації економіки», де
на високому науково-теоретичному рівні відбувся обмін
думками між вченими, а також працівниками Антимонопольного комітету України, ділових кіл, підприємницького середовища.
Наукове співробітництво кафедри з підрозділами інших наукових установ та навчальних закладів є вагомою
складовою наукової роботи. Це сприяє підвищенню ефективності наукових пошуків, розширює горизонти досліджень. Так, продовжується співпраця з університетом
Македонії (м. Салоніки, Греція), з фахівцями університету міста Ухань (Китай), Братиславським економічним
університетом (Словацька Республіка), Азербайджанським державним економічним університетом (м. Баку).
Обміном досвіду, обміном результатами наукових досліджень, участю у міжнародних конференціях, взаємним
рецензуванням наукових праць характеризується співробітництво кафедри економічної теорії із Національною академією державного управління при Президентові
України, Харківським національним університетом імені
В. Н. Каразіна, Білоруським державним економічним університетом. Міцними і перспективними є зв’язки кафед
ри з Антимонопольним комітетом України: проведення
зустрічей, обговорення актуальних наукових проблем,
стажування викладачів, методичні консультації.
Професори кафедри співпрацюють із редакційними
колегіями наукових та науково-практичних журналів.
Так, професор В. Д. Лагутін є членом редколегії журналів «Фінанси України», «Банківська справа», «Економічна
теорія», «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету» і «Вісник КНТЕУ». Професор Ю. М. Уманців є членом редколегії журналів «Journal of Settlements and Spatial
Planning» (Румунія), «Азимут научных исследований:
экономика и управление» (Росія).

Після завершення студентської інтелектуальної гри
в режимі онлайн
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КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розпочала роботу в
1993 р. як кафедра зовнішньоекономічної діяльності,
у 2003 р. була перейменована на кафедру менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, у 2007 р. — кафедру міжнародної економіки.
У різні роки завідувачами
підрозділу були: кандидат
економічних наук, професор Є. М. Воронова, доктор
економічних наук, профеТ. М. Мельник
сор А. А. Мазаракі. Нині каЗавідувач кафедри,
федру очолює доктор екодоктор економічних наук,
номічних наук, професор
професор
Т. М. Мельник.
Кафедра міжнародної
економіки є випусковою з освітнього ступеня «бакалавр»
і «магістр» зі спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародна економіка» та
«бакалавр» — «Міжнародний бізнес». Здійснюється підготовка магістрів за англомовними програмами — спеціальність «Менеджмент ЗЕД» (з 2011 р.), спеціальність
«Міжнародна економіка» (з 2014 р.).
У колективі кафедри працюють 27 штатних викладачів, у т. ч. 3 доктори економічних наук, 23 кандидати
економічних наук, 1 — без наукового ступеня. З 2010
до 2015 рр. на кафедрі підготовлено 284 найменування
науково-методичних розробок, серед яких 11 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України,
2 електронних підручники, 27 опорних конспектів лекцій.
Викладачами розроблені та активно впроваджуються
у навчальний процес дистанційні курси з 4 дисциплін,

Журі та учасники ІІ туру Всеукраїнської олімпіади
зі спеціальності «Міжнародна економіка», 2015 р.

а саме: «Екологія», «Світовий ринок товарів та послуг»,
«Митне регулювання ЗЕД», «Міжнародні перевезення»,
«Рекреаційні комплекси світу».
Науково-дослідна робота за період 2010–2015 рр.
характеризується такими показниками: 21 монографія,
743 наукові статті та тези на міжнародних конференціях, 20 статей у міжнародних науково-метричних базах
даних, 12 публікацій у зарубіжних виданнях, 13 науково-дослідних робіт (4 держбюджетні, 9 госпдоговірних).
Захищені 1 докторська та 15 кандидатських дисертацій.
На кафедрі функціонує наукова школа під керівницт
вом доктора економічних наук, професор Т. М. Мельник.
Напрями досліджень охоплюють актуальні проблеми
управління ЗЕД, підвищення ефективності зовнішньо
економічної політики України, структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України в контексті сталого
економічного розвитку, форм виходу підприємств на
зовнішні ринки; визначення експортного потенціалу на
різних рівнях господарювання; розроблення експортної
стратегії підприємств — суб’єктів ЗЕД.
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Юрій — фінансовий керуючий PJSC Concern Stirol, Крамаренко Оксана — відповідальна за трейд-маркетинг
британської компанії Reckitt Benckiser, Карпенко Наталія
працює в французькій компанії Lactalis (м. Рен).

КАФЕДРА КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА

Учасники наукового круглого столу «Економічний суверенітет
України в умовах глобальних та регіональних викликів»

У дослідженнях активно застосовуються економет
ричні методи, що посилює практичну компоненту теоретичних розробок з проблем взаємодії України з міжнародними контрагентами.
Працює аспірантура та докторантура за спеціальностями 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.03 «Економіка та управління
національним господарством», 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
Щорічно кафедрою проводиться низка заходів: науково-практичні конференції, всеукраїнські круглі столи
з актуальних питань міжнародної економіки. Двічі на
рік відбувається засідання студентського круглого столу
в рамках роботи Євроклубу, з 2014 р. проводиться ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Міжнародна економіка». У рамках «Тижня консумерських знань» Всеукраїнського руху «Молодь за права
споживачів» проводиться бліц-інфо «Європейський
Союз: мрія та реальність» та майстер-клас «Купуй віртуально — захищайся реально».
У 2015 р. кафедра стала переможцем грантового конкурсу в Проекті, який отримав фінансування ЄС в рамках ґрантової угоди Еразмус+ Жан Моне «Поглиблена
та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: переваги та
недоліки для українського суспільства». Кафедра плідно
співпрацює з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промисловою палатою України та
Київською торгово-промисловою палатою, ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України», Дніпропетровським національним університетом імені Олеся
Гончара, Національним гірничим університетом, Криворізьким технічним університетом, Національним технічним університетом «Львівська політехніка», Харківським
національним економічним університетом імені Семена
Кузнеця, Національним авіаційним університетом, Національною металургійною академією України, Херсонським
технічним університетом, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.
Випускники кафедри міжнародної економіки конкурентоспроможні на ринку праці. Набуті знання надали їм можливість обіймати керівні посади як у відомих
в Україні, так і в зарубіжних компаніях. З-поміж них:
Брагін Денис — директор «ОТТО Україна», Сікорський

Створена в листопаді
1999 р. шляхом реорганізації кафедри права. Випускова кафедра з підготовки
юристів економіко-правового профілю освітнього
ступеня «бакалавр» за спеціалізаціями «Комерційне
право», «Фінансове право»
та освітнього ступеня «магістр» за спеціалізаціями
«Комерційне право», «Фінансове право», «Правове
Т. О. Гуржій
забезпечення
підприємЗавідувач кафедри,
ницької діяльності».
доктор юридичних наук,
З моменту заснування й
професор
до 2013 р. кафедру комерційного права очолювала
кандидат юридичних наук, професор Л. В. Ніколаєва.
З 2013 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Т. О. Гуржій.
Нині професорсько-викладацький склад кафедри
нараховує 30 науково-педагогічних працівників, в тому
числі 5 докторів та 19 кандидатів юридичних наук.
Значна увага кафедри комерційного права приділяється методичному забезпеченню навчального процесу.
Так, за останні 5 років підготовлено 550 методичних видань (методичних посібників, практикумів, опорних конспектів лекцій та курсів дистанційного навчання). Крім
того, викладачі підрозділу є авторами багатьох підручників і навчальних посібників, серед яких: «Теорія держави
і права» (В. М. Марчук, О. В. Корольков, 2012 р.), «Комерційне право» (Л. В. Ніколаєва, Л. А. Микитенко, 2012 р.),
«Міжнародний комерційний арбітраж» (О. М. Гончаренко, 2014 р.), «Підприємницьке право» (П. М. Пальчук,
2015 р.) та ін.
Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах в Україні та за кордоном. Для
прикладу — за останні п’ять років оприлюднено 257 доповідей на міжнародних, державних та вузівських конференціях, семінарах, круглих столах.
Станом на 2015 р. кафедрою комерційного права виконуються 7 науково-дослідних робіт, тематика яких
тісно пов’язана з державним концепціями, програмами та планами розвитку. Результати науково-дослідної
роботи кафедри знайшли відображення в 415 наукових
працях (з яких 11 монографій, 229 наукових статей у віт
чизняних та зарубіжних виданнях та 175 тез доповідей
на міжнародних конференціях). Викладачами кафедри
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Т. О. Гуржієм, Т. А. Костецькою та Л. В. Ніколаєвою здійснюється наукове керівництво підготовкою аспірантів.
Кафедра комерційного права стала колискою низки відомих наукових шкіл: професорів В. М. Марчука,
Л. В. Ніколаєвої та ін. Викладачі постійно працюють
над підвищенням свого наукового та професійного рівня. З 2010 р. захищено 4 кандидатські (Д. М. Букатова,
О. О. Плетньова, І. М. Миронець, О. А. Вознесенська)
та 4 докторські (В. М. Андріїв, Т. О. Гуржій, І. Л. Самсін,
О. О. Бакалінська) дисертації. Провідні науковці кафед
ри комерційного права є членами наукових і вчених рад
ВНЗ України, а також спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. В межах підрозділу регулярно проводяться відкриті лекції,
семінари, круглі столи за участю відомих науковців та
практиків. У 2013–2014 рр. кафедра комерційного права спільно з Міністерством юстиції України, Координаційною радою молодих юристів України та Інститутом
держави і права імені В. М. Корецького НАН України виступила організатором проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького.
Важливою формою наукової діяльності кафедри є
участь у нормопроектувальній, в тому числі законотворчій роботі. За безпосередньої участі працівників кафедри
комерційного права розроблені проекти Законів України
«Про внутрішню торгівлю», «Про напрями конкурентної
політики у 2013–2023 рр.», «Про Антимонопольний комітет України», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та ін.
Постійне збільшення кількості звернень про наукову
експертизу нормативно-правових актів, які надходять
від органів державної влади, свідчить про потужний науковий потенціал кафедри комерційного права. У рамках
наукової взаємодії з публічною адміністрацією праців-

никами кафедри було надано низку експертних відгуків
на акти чинного законодавства: закони України, рішення
РНБО України, постанови Кабінету Міністрів України,
накази та розпорядження центральних органів виконавчої влади.
Одним із провідних напрямів кафедральної діяльності є організація роботи Юридичної клініки «Центр
правового захисту». Юридичною клінікою налагоджено
співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією
«Асоціація адвокатів України» та Клубом майбутніх
адвокатів ААУ, Всеукраїнською федерацією споживачів «ПУЛЬС», студентською громадською організацією
«Правничий клуб КНТЕУ», студентською громадською
організацією «ОСА» та громадською організацією «Молодіжний рух «Молодь за права споживачів», юридичними фірмами, юридичними клініками інших вищих
навчальних закладів України та іншими представниками
державних і недержавних органів та організацій.
Кафедра комерційного права має широкі та багатогранні стосунки з науковими, навчальними закладами,
з правничими установами та органами державної влади.
Серед цих структур: Вищий господарський суд України,
обласні та міські господарські суди; Інститут держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України; Національний
юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Інститут
законодавства Верховної Ради України; Національний
університет біоресурсів і природокористування України; Антимонопольний комітет України; НДІ приватного
права та підприємництва НАПН України; Міжрегіональна академія управління персоналом; Одеський державний університет внутрішніх справ; Академія адвокатури
України; Національна академія внутрішніх справ; Державна реєстраційна служба України; Адміністрація Президента України тощо.
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КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА
Створена у 1999 р. з метою покращення навчально
го процесу студентів, що
обрали правознавство своїм
майбутнім фахом. Очолив кафедру кандидат юридичних
наук, доцент Юрій Іванович
Крегул (з 2006 р. — професор). На початку своєї діяльності здійснювала функції
забезпечення навчального
процесу в КНТЕУ в цілому.
З відкриттям у 2000 р. спеЮ. І. Крегул
ціалізації «Правове забезЗавідувач кафедри,
печення безпеки підприємкандидат юридичних наук,
ницької діяльності», кафедра
професор
стала випусковою здобувачів
ОКР «бакалавр» та «магістр».
У професорсько-викладацькому складі кафедри — 3 професори, 5 доцентів і 4 старших викладачі, з яких 1 доктор юридичних наук, 1 доктор політичних та 10 кандидатів юридичних наук. За сумісництвом працюють 1 доктор юридичних та
2 кандидати юридичних наук. Завідувач кафедри правознавства професор Ю. І. Крегул підготував 10 кандидатів юридичних наук, в тому числі низку молодих науковців — кандидатів юридичних наук з безпекознавчого напряму та правового
забезпечення безпеки підприємництва (О. В. Сердюченко,
Ю. О. Мосенко, К. С. Радзивіл, Р. О. Банк, С. А. Лобанова). Сьогодні в аспірантурі кафедри навчається ще 3 аспіранти.
Упродовж 2010–2015 рр. на кафедрі здійснювалася
плідна навчально-методична робота, за результатами
якої видано 1 підручник, 39 посібників, 2 опорних кон-

Щорічний День юриста в КНТЕУ

спекти та 47 інших видів матеріалів. За результатами
науково-дослідної роботи вийшли друком 3 монографії,
72 наукові статті, 79 тез доповідей.
У 2015 р. викладачі кафедри (професор Ю. І. Крегул, кандидати юридичних наук, доценти М. Ф. Сокиран та В. В. Мушенок, старший викладач Р. П. Слухацький та ін.) взяли
участь у 14 міжнародних та 3 всеукраїнських науково-практичних конференціях, присвячених найрізноманітнішим
проблемам розвитку окремих галузей права (цивільного,
кримінального, адміністративного, конституційного та ін.),
підприємництву, правам і свободам людини та громадянина, розвитку вищої школи тощо. За результатами виступів
на конференціях було опубліковано 16 тез доповідей.
Викладачі кафедри правознавства підтримують зв’язки зі спорідненими кафедрами та установами, зокрема,
з Інститутом законодавства Верховної Ради України, Науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради
України, Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кафедрою права і законотворчого процесу НАДУ при Президентові України та ін.
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ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

В

1966 р. у Київському торгово-економічному інституті засновано технологічний факультет, на
якому здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю «Технологія та організація громадського
харчування».
Першим деканом став кандидат технічних наук,
доцент, заслужений працівник вищої школи УРСР
Є. О. Канарчук, який очолював факультет з 1966 по
1973 рр. У наступні роки деканами були: В. М. Ніколаєв,
О. В. Юлін, І. В. Карсекін, М. М. Калакура, В. Є. Артеменко, І. І. Тарасенко, М. І. Пересічний, Т. І. Ткаченко. З 2015 р.
факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу очолює доктор економічних наук Н. І. Ведмідь.
У складі технологічного факультету в 1968 р. діяло 7 кафедр: «Технології та організації громадського харчування» (завідувач кафедри — Л. Я. Ковтуненко), «Обладнання
та автоматизації підприємств громадського харчування»
(завідувач кафедри — Є. А. Канарчук), «Загально-технічних дисциплін» (завідувач кафедри — П. І. Колесников),
«Вищої математики» (завідувач кафедри — Б. М. Білий),
«Фізики» (завідувач кафедри — В. К. Мітюрьов), «Іноземних мов» (завідувач кафедри — В. С. Бабенко), «Фізичного виховання» (завідувач кафедри — Д. О. Чернявський).
У 1993 р. рішенням вченої ради КНТЕУ технологічний факультет було перейменовано на факультет
громадського харчування і готельного господарства.
З 2002 р. — факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

У 2015 р. на факультеті відбулась реструктуризація
кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,
на базі якої створені кафедра готельно-ресторанного бізнесу та кафедра туризму та рекреації відповідно до постанови вченої ради КНТЕУ від 25 грудня 2014 р. та наказу
ректора № 472 від 5 березня 2015 р. «Про проведення організаційних заходів у зв’язку зі змінами у структурі університету». Нині до складу факультету входять 5 кафедр:
технології та організації ресторанного господарства (випускова), готельно-ресторанного бізнесу (випускова),
туризму та рекреації (випускова), інженерно-технічних
дисциплін, фізичної культури.
На факультеті здійснюється підготовка студентів денної та заочної форм навчання для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» за такими спеціальностями: «Туризм»,
«Харчові технології та інженерія», «Готельно-ресторанна
справа», «Менеджмент організацій і адміністрування»
(«Менеджмент туристичного бізнесу», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»). Запроваджено магістерські
програми: за наступними спеціальностями: «Технології
в ресторанному господарстві», «Туризмознавство», «Готельна і ресторанна справа», «Курортна справа», «Менеджмент організацій і адміністрування» («Менеджмент туристичного бізнесу», «Менеджмент готельно-ресторанного
бізнесу») та англомовні програми підготовки магістрів зі
спеціалізації «Менеджмент туристичного бізнесу», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», «Туризмознавство» («Туристична діяльність»). З 2016 р. здійснюється
підготовка студентів освітнього ступеня «магістр»
за новими спеціалізаціями: «Ресторанні технології»,
«Міжнародний готельний бізнес» (укр., англ.), «Міжнародний туристичний бізнес» (укр., англ.).
Активно проводиться науково-дослідна робота, спрямована на вирішення актуальних фундаментальних теоретичних та практичних питань
з розвитку підприємств ресторанного, готельного та туристичного бізнесу. Крім того, на факультеті сформовані наукові школи під керівництвом д-р. екон.наук, проф. С. В. Мельниченко,
д-р. екон.наук, проф. Т. І. Ткаченко, д-р. екон.наук,
проф. М. Г. Бойко, д-р. техн.наук, проф. М. Ф. Кравченко. Кожного року на факультеті проводяться
міжнародні науково-практичні конференції, все
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
українські круглі столи та семінари.
«Майбутнє туристичної галузі» за підтримки туристичного
Студенти факультету беруть активну участь
оператора Travel Professional Group
у науково-дослідних роботах, які здійснюються на
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Народилась 14 серпня 1970 р. у
м. Кзил-Орда, Казахстан. У 1995 р. здобула вищу освіту в КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері»,
а в 1998 р. — за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері». Після закінчення вишу пов’язала свій життєвий
шлях з педагогічною діяльністю. Так,
в альма-матер Надія Іванівна пройшла
становлення на кафедрі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу від посади старшого викладача до професора.
З 2015 р. обіймає посаду декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ. Як декан факультету Н. І. Ведмідь організовує процес та
працює над розробкою нових навчальних професійно орієнтованих дисциплін,
впровадженням та поширенням інновацій у сфері туризму та гостинності,
впровадженням інноваційних освітніх
технологій. Залучається до суспільних

Ведмідь
Надія Іванівна
Декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, доктор економічних наук, доцент.
Випускниця технологічного
факультету (1995 р., 1998 р.)

ініціатив щодо активізації розвитку
туризму, готельно-ресторанного бізнесу
та професійно орієнтованої вищої освіти України.
У 2003 р. здобула науковий ступінь
кандидата економічних наук. У 2014 р.
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних
наук на тему «Сервісне управління підприємств курортно-рекреаційної сфери». У науковому доробку Н. І. Ведмідь —
125 опублікованих наукових праць, з яких
5 монографій, 6 навчальних посібників
та підручників, в тому числі електрон
ний, 50 статей у наукових фахових виданнях, зокрема 11 статей — у наукових
періодичних виданнях інших держав та у
виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.
Життєве кредо Надії Іванівни: «Бути
людиною у всьому і завжди, а також сподіватись на краще».

кафедрах. За результатами виступають із доповідями на тель», готель RAMADA, InterContinental Kyiv, «Баккара»,
університетських, міжвузівських, загально
українських 11 Mirrors, заміський клуб «Трипільське сонце», «Опера»,
та міжнародних наукових конференціях, пуб
лікують «Братислава», підприємств туристичної індустрії: «Комстатті у тематичних збірниках наукових праць. Студен- панія «Європа-груп», TPG, «Корал тревел», ТUІ, закладів
ти-відмінники, які досягли найвищих показників в гро- ресторанного господарства: мережа ресторанів «Козирна
мадській та науково-дослідній роботі, щорічно заохочу- карта», ТОВ «Голден Паб», ресторан «Ренесанс», «Мураються стипендіями Президента України, Верховної Ради камі», «Мода Бар», «Томас», «Тарас», «Зодчий Київ», «ДікУкраїни, голови Київської міської державної адміністра- сіленд». Поширюються дружні зв’язки між факультетом
ції, персональними стипендіями університету. Студенти та торговельними представництвами виробників обладфакультету беруть участь у реалізації благодійної сти- нання для підприємств ресторанного господарства —
пендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі», концерном Rational AG, компанією Robot Coupe, торгоспільно з туристичним оператором Travel Professional вим домом SP-ROF. Заклади є базовими для стажування
Group. З 2010 р. на факультеті функціонує дискусійний викладачів.
клуб інтелектуалів, туристичний клуб «Еверест», проВажливою віхою в історії факультету стало ствофесійно-орієнтований клуб «Товариство шеф-кухарів». рення на базі КНТЕУ громадської спілки «Український
Усі бажаючі мають можливість приєднатися до роботи кулінарний союз» та проведення вперше в Україні
клубів, поспілкувавшись з їх активними учасниками та керівником.
Організовуються факультетські зустрічі студентів з представниками Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, відділу туризму Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
управління туризму Київської міської державної
адміністрації, Міжнародної громадської екогастрономічної асоціації SlowFood, Всесвітньої асоціації
кулінарів WACS тощо.
При викладанні професійно-орієнтованих дисциплін лекції читаються з використанням практичного матеріалу, що дозволяє студентам краще
орієнтуватися в професійному середовищі. Одним
із методів навчання також є проведення виїзних
практичних занять на діючих підприємствах готельного господарства: ТОВ «Прем’єр ІнтернешКруглий стіл «Курортна справа: теорія і практика», 2013 р.
нл», ВАТ «Готель «Прем’єр Палац», «Президент Го-
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І Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST», 2015 р.

2–6 листопада 2015 р. І Міжнародного кулінарного фестивалю «BESTCookFEST», до складу журі якого увійшли
всесвітньо відомі шеф-кухарі Всесвітньої асоціації кулінарів WACS.
Практична підготовка студентів факультету, відповідно до навчальних планів здійснюється протягом всього
періоду навчання. Студенти факультету проходять практику, як в Україні так і за кордоном, а саме в Греції, Польщі, Болгарії, Франції, Іспанії, Хорватії, Ізраїлі. Факультет
ресторанно-готельного та туристичного бізнесу разом
з центром розвитку кар’єри сприяє працевлаштуванню
студентів. Кращі студенти факультету мають можливість

навчатися за кордоном, зокрема в університеті д’Овернь
у Франції, Академії готельного та ресторанного бізнесу
у Польщі та інших університетах світу, з якими укладені
договори про співробітництво.
Значна увага приділяється організаційно-виховній
роботі. Студенти беруть активну участь у святкових,
патріотичних, благодійних заходах університету. Традиційним стало проведення Дня Святого Миколая, майстер-класів кулінарної та кондитерської майстерності.
Щороку, у грудні відзначається День факультету, у вересні — День туризму, присвячений Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні.

Майстер-класи — невід’ємна складова навчального процесу

Студентська конференція з кулінарного мистецтва, 2014 р.

День факультету, 2015 р.

Випуск студентів освітнього ступеня «магістр», 2015 р.
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Історія кафедри бере
свій початок з 1966 р., тоді
мала назву кафедра технології, організації і устаткування громадського харчування.
У 1969 р. кафедру реорганізовано у випускову
кафедру технології і організації громадського харчування. Її очолила доцент
Л. Я. Ковтуненко, випуск
ниця Донецького інституту
М. Ф. Кравченко
радянської торгівлі і аспіЗавідувач кафедри,
рантури Московського індоктор технічних наук,
ституту народного госпопрофесор
дарства ім. Г. В. Плеханова.
У перші роки заснування на кафедрі працювали викладачі О. І. Здобнов,
Л. О. Бутенко, А. І. Кисленко, М. Ф. Корягіна, М. К. Булгакова, Є. В. Хмельницька; викладались такі дисципліни, як «Технологія продукції громадського харчування»,
«Організація виробництва в громадському харчуванні»,
«Проектування підприємств громадського харчування»,
«Санітарія і гігієна та техно-хімічний контроль якості
продукції громадського харчування».
З 1970 по 1980 рр. кафедру очолював доцент О. І. Здоб
нов, у 1980–2002 рр. — професор М. М. Калакура, у 2002–

2004 рр. — доцент О. Ю. Завадинська, у 2004–2007 рр. —
доцент В. І. Кочерга, у 2007–2015 рр. — професор
М. І. Пересічний — всі вони випускники КТЕІ.
З 2015 р. кафедру технології і організації ресторанного господарства очолює доктор технічних наук,
професор М. Ф. Кравченко, який у 1985 р. закінчив
з відзнакою Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування», кваліфікація — інженер-технолог.
М. Ф. Кравченко — член спеціалізованої вченої ради
КНТЕУ з розгляду дисертаційних робіт за спеціальністю 05.18.16 «Технологія харчової продукції», автор понад 10 монографій, 200 наукових статей і навчально-методичних праць.
Помітний слід в історії кафедри залишили вчені: Н. Я. Ковтуненко, О. І. Здобнов, В. О. Циганенко,
Л. О. Бутенко, М. К. Булгакова.
Кафедра технології і організації ресторанного господарства — це згуртований колектив спеціалістів-професіоналів, які постійно вдосконалюють форми та методи,
застосовують новітні методики навчання.
Серед викладацького складу кафедри технології і організації ресторанного господарства чотири професори,
десять доцентів, докторанти та аспіранти. Кафедра технології і організації ресторанного господарства є випусковою зі спеціальності «Ресторанні технології».
Колектив кафедри активно займається науководослід
ною роботою. За останні роки на замовлення
МОН України виконано понад десять науково-дослідних
робіт, за результатами яких протягом останніх п’яти років підготовлено та видано 3 монографії, 9 підручників

Колектив кафедри технології і організації ресторанного господарства
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і навчальних посібників, понад 500 наукових
публікацій у фахових вітчизняних та закордонних виданнях; отримано
94 патенти України.
У складі наукового
студентського товариства
кафедри працює 5 студентських наукових гуртків під керівництвом професорів М. Ф. Кравченка,
Л. В.
Левандовського,
П. О. Карпенка, В. А. Гніцевич та доцентів В. І. Кочерги, Т. Є. Литвиненко.
Щорічно
кафедра
Майстер-клас шеф-кухар
технології і організації
з Франції
ресторанного господарства проводить круглі
столи, семінари, лекції на актуальні теми і проблеми в галузі з запрошенням провідних учених галузі та керівників закладів ресторанного господарства.
В лабораторіях кафедри регулярно проводяться майстер-класи, де студенти ознайомлюються з унікальним
досвідом вітчизняних і зарубіжних фахівців у сфері ресторанного господарства: шеф-кондитера Марії Шрамко
(Ісландія); шеф-кухарів Стефано Антоніоллі (Італія), Іллі
Лазерсона (Росія), Жеремі Морена, відзначеного зіркою
Мішлен (м. Тулуза, Франція); керівника кулінарного проекту «SUPER COOK» — В. О. Дубовеської; бариста Михайла Кукли (Україна) та багатьох інших.
Студенти та викладачі кафедри беруть участь у зйомках тематичних передач з кулінарного мистецтва телевізійних каналів «1+1» («Територія обману», «Ранок
з 1+1»), «Інтер» («Знак якості»), «Перший національний»
(«Шеф-кухар»).
Кафедра технології і організації ресторанного господарства співпрацює з багатьма ВНЗ та закладами ресторанного господарства Києва та України, має тісні зв’язки з мережами ресторанів: «Козирна карта», «XXI век»,
ПрАТ «Готель «Дніпро», ПАТ «Президент-готель «Київський», ПАТ «Готель «Прем’єр Палац», ДП ГК «Турист»
ПАТ «Укрпрофтур», ресторан «Турист», ПАТ ГК «Либідь», ТОВ «Голден Паб», ТОВ «Стейк-Хауз», ресторан
«Ардон», ТОВ «Фішка», ресторан «Муракамі», ДП «Ресторан «Конкорд» (м. Київ).
Щорічно викладачі кафедри та студенти беруть
участь у організації та проведенні Міжнародного форуму харчової промисловості та упаковки IFFIP, конкурсу
«Барбекю», Дня університету, європейських днів торгівлі
в Україні, консумерських фестивалів, благодійних ярмарків до Дня кухаря і кулінара, виручені кошти від яких
переводяться на рахунок дитячого будинку сімейного
типу «Надія».
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КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО
БІЗНЕСУ
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу розпочала діяльність у 2015 р. Її
очолює відмінник освіти
України, доктор економічних наук, професор
М. Г. Бойко — випускниця
КНТЕУ, яка з 1999 р. працює
в університеті. М. Г. Бойко
залучена до роботи у науково-методичній
комісії (НМК) з менеджменту
і адміністрування, НМК зі
М. Г. Бойко
сфери обслуговування; є
Завідувач кафедри,
співавтором розроблення
доктор економічних наук,
нового покоління галузевопрофесор
го стандарту вищої освіти
з напряму підготовки «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; національних стандартів
(ДСТУ) та державних програм в сфері туризму та обслуговування.
Серед викладачів кафедри варто відзначити досягнення доктора економічних наук, професора С. В. Мельниченко — автора понад 250 публікацій наукового та методичного характеру, серед яких монографії «Інформаційні
технології в туризмі: теорія, методологія, практика» та
«Управління якістю готельних послуг: теорія та практика»; доктора економічних наук, професора М. Г. Бойко
(більше 200 публікацій, з них 6 колективних монографій,
зокрема, монографія «Regulalation of the market of tourist
services in a crisis» (S. Melnichenko, T. Tkachenko, M. Boyko,
2013), одноосібна монографія «Ціннісно орієнтоване
управління в туризмі», 2 підручники); доктора економічних наук, професора Н. І. Ведмідь — декана факультету
ресторанно-готельного бізнесу КНТЕУ, автора монографії «Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління»; доктора економічних наук, професора М. В. Босовської, автора монографії «Інтеграційні процеси
в туризмі»; заслуженого працівника сфери послуг України Х. Й. Роглєва — у минулому генерального директора,
голови правління ВАТ «Готельний комплекс «Братислава», автора 9 підручників та понад 60 статей з готельного
господарства.
За спеціалізаціями «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», «Готельно-ресторанна справа» на кафедрі
викладається 23 професійно-орієнтовані дисципліни. Колективом викладачів опубліковано 3 підручники та 9 навчальних посібників, зокрема підручник «Готельна справа»
(М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало, 2010), електронний підручник
«Готельна справа» (М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало, 2014), електронний підручник «Інформаційні технології у туристичній індустрії» (від кафедри — С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь, 2014), навчальний посібник «Проектування закладів
ресторанного господарства» (від кафедри — Л. М. Гопкало, 2010), навчальний посібник «Проектування готелів»
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(від кафедри — С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь,
Л. М. Гопкало, 2012), нав
чальний посібник «Проектування курортів» (від
кафедри — С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь, 2014),
навчальний
посібник
«HORECA. Готелі» (від кафедри — С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь, М. Г. Бойко, М. В. Босовська, 2016).
Кафедра є випусковою для здобуття вищої
освіти за такими галузями знань: «Менеджмент
Студенти 1–3 та 5 курсів під час проходження виробничої практики
і адміністрування», спеціу найкращих готелях Греції
альність «Менеджмент»,
(спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»); «Сфера обслу- них питань стратегічного розвитку туристичної сфери.
говування», напрям підготовки «Готельно-ресторанна Кафедра — розробник законодавчих і нормативних досправа». З 2016 р. розпочато навчання за магістерською кументів, галузевих стандартів вищої освіти з напрямів
програмою «Міжнародний готельний бізнес».
підготовки «Менеджмент», «Готельно-ресторанна спраЗапроваджено англомовну програму підготовки ва». Діють наукові школи під керівництвом професора
магістрів зі спеціальності «Менеджмент організацій М. Г. Бойко — «Інноваційні концепції управління сфеі адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готель- ри гостинності», професора С. В. Мельниченко — «Інно-ресторанного бізнесу» та «Міжнародний готельний формаційні технології управління у сфері гостинності»,
бізнес».
професора Н. І. Ведмідь — «Сервісне управління у сфері
Науково-дослідна робота, спрямована на вирішення гостинності», професора І. Я. Антоненко — «Управління
актуальних фундаментальних теоретичних та практич- збутовою діяльністю у сфері гостинності».
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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Студенти змістовно займаються науковою роботою,
беруть участь у студентських наукових конференціях,
конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах, мають можливість публікування власних наукових праць.
Випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі та докторантурі.
На кафедрі виконано науково-дослідні роботи:
«Управлінський механізм розвитку туристських дестинацій в Україні» (керівник — професор Т. І. Ткаченко);
«Управління збутовою діяльністю підприємств (закладів) ресторанного господарства» (доцент Л. В. Лукашова); «Розроблення науково-методичного забезпечення
програм перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів і фахівців туристичного супроводу для івент-заходів» (професор А. А. Мазаракі); «Бізнес-процеси
в туристичній індустрії» (професор Т. І. Ткаченко); «Маркетинг виставкової діяльності» (професор Л. М. Шульгіна); «Маркетингові комунікації підприємств ресторанного господарства» (професор С. В. Мельниченко);
«Інноваційний розвиток підприємств сфери туризму»
(професор Т. І. Ткаченко); «Науково-методичне забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців за спеціальністю «Туризмознавство» (за видами)» (професор
Т. І. Ткаченко); «Організаційно-економічний механізм
управління збутовою діяльністю туристичного агентства
«Маркотур» (професор І. Я. Антоненко).
Результати наукових досліджень направляються до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Головного управління комунального та готельного
господарства і туризму Київської міської державної адміністрації, Державного агентства туризму і курортів
Міністерства освіти і науки України, провідних підприємств готельного та ресторанного бізнесу. Практичні
рекомендації знайшли своє відображення в практичній
діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу України.
Випускниками факультету є відомі ресторатори та готельєри, серед них генеральний директор ТОВ «Прем’єр
Інтернешнл» І. Ю. Сідлецька, директор готелю Premier
Palace Hotel Kharkiv О. Соколюк, менеджер готелю
11 Mirrors І. Джулай, менеджер готелю Ramada Encore
Kiev В. Л. Ліщенко, президент компанії «Франчайзинг
Груп» Т. П. Чор, менеджер мережі ресторанів «Сушия»
Н. В. Семикопова та ін. Кафедрою укладені угоди по співробітництво з лідерами готельного та ресторанного бізнесу.
Кафедра бере активну участь у підвищенні фахової
освіченості та професійних навичок студентів. Щорічно кафедрою організовуються співбесіди зі студентами
щодо відбору для проходження виробничої практики
у провідних готельних та ресторанних мережах України,
Греції, Болгарії, Іспанії, Хорватії, Ізраїлю, Польщі, Німеччини. За результатами проходження виробничої практики студенти отримують сертифікати, підвищують рівень
знання іноземних мов, підвищують рівень професійної
компетенції, які є запорукою їх успішного працевлаштування.
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КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
Історія кафедри бере початок у 1982 р., з моменту
створення кафедри економіки, організації та управління громадським харчуванням шляхом виокремлення
від кафедри економіки торгівлі. Організатором та першим завідувачем кафедри
був заслужений працівник
народної освіти, професор
В. К. Задорожний. Під його
керівництвом набуло теореТ. І. Ткаченко
тичного обґрунтування розЗавідувач кафедри,
виток сфери громадськодоктор економічних наук,
го харчування, надруковано
професор
десятки підручників, нав
чальних посібників, монографій, сотні наукових статей, активізована науково-
дослідна робота студентів та аспірантів, захищено близько
70 дисертаційних робіт.
У подальшому кафедру очолювали: кандидат економічних наук, професор В. І. Невесенко (1989–1991); доктор економічних наук, професор В. І. Карсекін (1992–
1993); кандидат економічних наук, доцент Н. П. Мельник,
(1993–1997); кандидат економічних наук, доцент Т. І. Ткаченко (1997–2002), кандидат економічних наук, доцент
С. В. Мельниченко (2003–2006). За цей період змінювався
зміст освітніх програм і, відповідно, назва кафедри —
економіки і менеджменту готельного господарства і туризму, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
З 2007 р. кафедру очолює доктор економічних наук,
професор Т. І. Ткаченко — відмінник освіти України, голова експертної ради з питань експертизи дисертаційних
робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва; заступник голови експертної ради державної акредитаційної комісії
з менеджменту та торгівлі МОН України; член президії
науково-методичної комісії (НМК) з менеджменту і адміністрування, НМК зі сфери обслуговування; голова
робочої групи розроблення нового покоління галузевих
стандартів вищої освіти України (ГСВОУ) з напряму підготовки «Менеджмент», співавтор розроблення ГСВОУ
з напряму підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна
справа»; голова підкомітету «Послуги туристичні» ТК
118 Держспоживстандарту України; співавтор розроблення національних стандартів (ДСТУ) та державних
програм в сфері туризму та гостинності, автор понад 10
монографій, близько 10 підручників і навчальних посібників, 300 методичних розробок.
Кафедра як випускова є піонерною в Україні щодо
підготовки фахівців з вищою освітою для сфери туризму та виставкового бізнесу серед вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації, оскільки вперше у 1991 р. в КНТЕУ було здійснено набір студентів зі
спеціальностей «Менеджмент готельного господарства
та туризму», «Маркетинг в готельному господарстві та
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туризмі», «Економіка готельного господарства та туризму», які надалі трансформувались в єдину спеціальність «Менеджмент
організацій»; з 2005 р. розпочато підготовку фахівців за спеціалізацією «Менеджмент
виставкової діяльності».
Від початку здійснення підготовки
фахівців для сфери туризму на кафедрі
захищено 8 докторських дисертаційних
робіт (Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко,
М. Г. Бойко, Г. І. Михайліченко, Н. І. Ведмідь,
М. В. Босовська, Л. М. Шульгіна, Г. Т. П’ятницька: науковий консультант — доктор
економічних наук, професор А. А. Мазаракі), близько 20 кандидатських дисертаційних робіт, видано більше 30 монографій
та 20 підручників і навчальних посібників
Учасники Всеукраїнського круглого столу «Туризм і гостинність:
з професійно-орієнтованих навчальних
професійні стандарти майбутнього», 2015 р.
дисциплін, взято участь у майже 50-ти нау
ково-дослідних роботах та проектах, зокрема за міжнародними програмами ТАСІС та Еразмус+.
від 26 грудня 2002 р. № 230/390), Концепція державної ціЗа безпосередньої участі науковців кафедри розроб льової програми розвитку туризму та курортів на період
лено Закон України «Про внесення змін до Закону Украї до 2022 р. (Розпорядження Кабінету Міністрів України
ни «Про туризм» (2003), розроблені і набули чинності від 1 серпня 2013 р. № 638-р), Програма розвитку туриз5 національних стандартів України (ДСТУ) для сфери му в м. Києві до 2010 р. (рішення Київської міської ради
туризму, затверджені Стратегія розвитку туризму і ку- від 12 лютого 2004 р. № 20/1229) та Порядок надання турортів (розпорядження Кабінету Міністрів України від ристичних послуг у м. Києві (рішення Київської міської
6 серпня 2008 р. № 1088-р), Програма заходів щодо дер- ради від 18 березня 2004 р. № 88/1298), галузеві стандаржавної підтримки розвитку сільського туризму на 2006– ти вищої освіти України за напрямами підготовки «Ме2010 рр. (розпорядження Кабінету Міністрів України від неджмент», «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»,
3 листопада 2006 р. № 373-р), Концепція розвитку туриз- взято участь у розробленні стратегій розвитку туризму
му в м. Києві до 2010 р. (рішення Київської міської ради малих, середніх та великих міст України.
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
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Студенти на закордонній практиці

Колектив кафедри бере активну участь у співпраці
за міжнародними договорами із вищими навчальними
закладами та великими підприємствами Греції, Франції,
Польщі, Угорщини, Латвії, Литви та ін.
У 2013 р. кафедрою запроваджені англомовні освітньо-професійні програми підготовки магістрів зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»
(спеціалізація «Менеджмент туристичного бізнесу») та
спеціальність «Туризмознавство (за видами)» (спеціалізація «Туристична діяльність»).
З упровадженням у дію положень нового Закону
України «Про вищу освіту» (вересень 2015 р.) розпочата
змістовна робота над стандартами вищої освіти КНТЕУ,
бакалаврськими та магістерськими освітньо-професійними програмами за спеціальністю «Туризм» спеціалізаціями «Міжнародний туристичний бізнес» (укр. та англ.

мовами) та «Курортна справа», спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Туристичний менеджмент» (укр.
та англ. мовами), зміст яких актуалізовано за вимогами
ринку праці.
Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний колектив спеціалістів-професіоналів,
які постійно вдосконалюють форми і методи навчання,
застосовують новітні методики та сучасне обладнання,
розробляють електронні підручники та методичне забезпечення для дистанційної форми навчання. У професорсько-викладацькому складі — 4 доктори наук (26,7%) та
10 кандидатів наук (66,7%).
На кафедрі сформована наукова школа під керівництвом завідувача кафедри, професора, доктора економічних наук Т. І. Ткаченко — «Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах трансформаційної економіки та

День туризму в Київському національному торговельно-економічному університеті, 2015 р.

88

A L M A M AT E R

22-й Міжнародний туристичний салон «Україна»

сервісне управління» (Н. І. Ведмідь, 2013);
«Конституційно-правові основи туризму
в Україні» (Н. А. Опанасюк, 2014); «Екологізація туризму у формуванні еколого-економічної безпеки» (І. Я. Антоненко,
2014); «Виставковий бізнес» (Т. І. Ткаченко,
Т. П. Дупляк, 2015); «Інтеграційні процеси
в туризмі» (М. В. Босовська, 2015).
Студенти беруть активну участь у науково-дослідних роботах кафедри, конференціях і проектах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів,
щорічно є переможцями всеукраїнських
конкурсів наукових студентських робіт
та олімпіад зі спеціальностей «Туризм» та
«Менеджмент», зокрема, конкурсу за підтримки провідного вітчизняного туристичного оператора Travel Professional Group
(TPG) — «Майбутнє туристичної галузі»
у рамках реалізації благодійної програми
«Стипендіальна програма».
Основою наукових здобутків студентів є системна
робота кафедри, керівництво науковими тематичними
групами під керівництвом викладачів кафедри (доктори економічних наук Т. І. Ткаченко, Г. І. Михайліченко,
І. В. Калачова, А. М. Хахлюк; кандидати наук В. В. Білик,
Т. П. Дупляк, В. Г. Жученко, Ю. Б. Забалдіна, С. С. Кравцов, Н. А. Опанасюк, Н. О. Сагалакова, Р. Ю. Шевченко, С. В. Хлоп’як), практика за кордоном, лекції та
майстер-класи керівників та спеціалістів провідних туристичних операторів та агентств, наукових і державних
установ.
Вдалим поєднанням інтелекту професійних знань
і організації дозвілля є робота постійно діючого клубу
«Що? Де? Коли?», який очолює в КНТЕУ та в м. Києві викладач кафедри С. В. Хлоп’як.
Підґрунтям професіоналізації змісту вищої освіти
є плідна співпраця колективу кафедри з провідними

переходу до сталого розвитку», формуються нові наукові
школи у напрямах інновінгу в туризмі (доктор економічних наук Г. І. Михайліченко) та вдосконалення економічного механізму розвитку туризму в Україні (доктор економічних наук І. В. Калачова), готується науковий резерв
із числа талановитої молоді.
Фундаментальні дослідження кафедри в сфері туризмології представлені монографіями: «Сталий розвиток
туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу» (Т. І. Ткаченко, 2006, 2009); «Маркетинг підприємств туристичної
галузі» (Л. М. Шульгіна, 2006); «Економічні пріоритети
національного розвитку в контексті глобалізаційних
викликів» (Розд. «Пріоритетні моделі розвитку туризму в Україні в умовах глобалізаційних викликів», за заг.
ред. А. А. Мазаракі, 2008); «Туризм України: економічні
та організаційні механізми розвитку» (Т. І. Ткаченко,
2008); «Інформаційні технології в туризмі» (С. В. Мельниченко, 2008); «Управління якістю готельних послуг»
(Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко,
М. В. Новак, 2009); «Стратегічний
розвиток туристичного бізнесу» (за ред. А. А. Мазаракі, 2010);
«Ціннісно орієнтоване управління
туристичними підприємствами»
(М. Г. Бойко, 2010); «Управління
якістю послуг готелів: методологія та практика» (Т. І. Ткаченко,
С. В. Мельниченко, М. В. Босовська, О. В. Полтавська, 2012); «Інноваційний розвиток туризму»
(Г. І. Михайличенко, 2012); «Туристські дестинації (теорія, управління,
брендинг)» (за заг. ред. А. А. Мазаракі, 2013); «Фундаментальные
и прикладные основы эффективности государственного управления» (Т. И. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовская, 2013);
Круглий стіл з актуальних питань туристичної сфери
«Санаторно-курортний комплекс:
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КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН

Конкурс студентських наукових робіт за підтримки
туристичного оператора Travel Professional Group

туристичними підприємствами, профільними структурними підрозділами органів виконавчої влади місцевих (регіональних) та загальнонаціонального рівнів,
участь в роботі громадських об’єднань туристичної
сфери діяльності: Всеукраїнського громадського об’єднання «Туристична асоціація України», Асоціації готелів та готельних об’єднань міст України, Асоціації
малих готелів та хостелів України. Результатом такої
співпраці є утворення в 2014 році на базі КНТЕУ громадської платформи — Фахової асамблеї туризму України (ФАСТУ), яка задекларувала партнерство представників освіти, науки, бізнесу і влади основних секторів
туризму у вирішенні найбільш актуальних завдань туристичної сфери країни.
Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ є інноваційним
майданчиком впровадження результатів наукових досліджень та практичного стажування викладачів кафедри
при реалізації проектів підвищення кваліфікації, надання другої вищої освіти, перекваліфікації працівників галузі. Якість освітніх послуг забезпечується і реалізацією
політики ступеневої освіти шляхом профорієнтаційної
роботи і викладанні професійно-орієнтованих дисциплін в коледжах і ліцеях.
Під егідою кафедри працює студентський туристичний клуб «Еверест».

Спеціалізована аудиторія кафедри
інженерно-технічних дисциплін
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Кафедра інженерно-технічних дисциплін створена
у 1968 р. і на той час називалась кафедрою обладнання
і автоматизації підприємств
громадського харчування.
Перший завіду
вач — доцент Є. О. Канарчук, згодом кафедру очолювали
доцент О. В. Юлін, професор М. В. Протченко, доцент І. О. Конвісер, доцент
С. Л. Шаповал.
Р. А. Расулов
Помітний слід у історії
Завідувач кафедри,
кафедри залишили вчені:
кандидат технічних наук,
професори Є. О. Канарчук,
доцент
В. І. Найденко, І. Я. Романовський, доценти О. В. Юлін,
В. М. Ніколаєв, І. І. Лангенбах, В. Г. Зенцев, С. Л. Шаповал,
Г. А. Бублик, І. І. Тарасенко, Т. Б. Паригіна, М. В. Боровський, старший викладач Ж. П. Макерова.
У 1997 р., в результаті об’єднання кафедр устаткування, автоматики і автоматизації громадського харчування
та загальнотехнічних дисциплін і фізики утворено кафедру інженерно-технічних дисциплін. Нині її очолює кандидат технічних наук, доцент Р. А. Расулов.
Науково-педагогічний колектив кафедри, спираючись
на досвід розробки та впровадження новітніх навчальних
технологій, забезпечує високий рівень підготовки фахівців. Так, у навчальному процесі задіяні такі сучасні лабораторії: теплового та холодильного устаткування; електромеханічного устаткування; систем автоматизованого
проектування (оснащена 16 комп’ютеризованими робочими місцями, інтерактивною дошкою, системою візуалізації роботи у автоматизованих системах проектування);
інтегрованих систем управління бізнес-процесами (у лабораторії з 11 комп’ютерними робочими місцями, сучасними зразками торговельного та розрахунково-касового
устаткування, системою візуалізації технологічних і тор-

У навчальному процесі використовуються
новітні інформаційні технології
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говельних операцій, розгорнуто систему автоматизованого управління закладами ресторанного господарства
«D2 System», а також систему «SMarket» для ведення автоматизованого обліку у підприємствах торгівлі); фізики
(оснащена цифровими універсальними вимірювальними
приладами, сучасним наочно-аналітичним програмним
забезпеченням «Мультимедійна навчальна лабораторія
ІТМ», інтерактивною дошкою, системою візуалізації та
програмним забезпеченням для виконання віртуальних
лабораторних робіт з ядерної фізики).
У період 2012–2014 рр. викладачі кафедри брали активну участь у виконанні госпрозрахункових і держ
бюджетних науково-дослідних робіт: «Фізичні методи
обробки та контролю якості сировини і матеріалів»
(керівник — кандидат технічних наук, доцент С. Л. Шаповал), «Оптимізація проектних і технічних рішень
закладів готельно-ресторанної та курортної справи»
(керівник — кандидат технічних наук, доцент С. Л. Шаповал), «Розроблення методології підвищення працездатності та здоров’я студентів КНТЕУ» (керівник — кандидат технічних наук, доцент Р. А. Расулов), «Розробка
моделей експрес-діагностики теплофізичних властивостей харчових продуктів» (керівник — кандидат технічних наук, доцент С. Л. Шаповал). Науковці кафедри користуються авторитетом у професійному середовищі,
виступають експертами телевізійної програми «Якісне
життя» на ТРК «Київ».
За останні три роки викладачами кафедри опубліковано 55 статей у фахових виданнях і виданнях, що вхо-

дять до наукометричних баз даних, 35 тез доповідей за результатами науково-практичних конференцій, отримано
12 патентів на корисну модель. Науковці взяли активну
участь у публікації монографії («Кам’яні конструкції:
дослідження місцевих навантажень», автори С. Л. Шаповал, Є. В. Клименко) та трьох навчальних посібників
(«Проектування закладів ресторанного господарства»,
«Проектування готелів» і «Устаткування закладів ресторанного господарства» за редакцією А. А. Мазаракі).
Останній є найповнішим виданням з устаткування ЗРГ
в Україні.
До наукової роботи долучаються і студенти. Зокрема,
у 2012–2014 рр. в олімпіаді з дисципліни «Безпека життєдіяльності» взяли участь 160 студентів усіх факультетів КНТЕУ. На конкурс студентських наукових робіт
з дисципліни «Основи охорони праці» подано 47 праць
студентів усіх факультетів КНТЕУ. На студентській науковій конференції «Актуальні проблеми розвитку
ресторанно-готельного та туристичного бізнесу» під
керівництвом викладачів кафедри було зроблено 197 доповідей.
Доцентами кафедри Т. В. Савченко та О. М. Григоренко одними з перших у КНТЕУ було створено і апробовано у навчальному процесі дистанційні курси з дисциплін
«Інженерна графіка», «Прикладна механіка», «Проектування закладів ресторанного господарства», які користуються незмінною популярністю у студентства.
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КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Кафедра фізичної культури створена у 1966 р.
Спортивно-масова та оздоровча робота проводиться
на спортивній базі КНТЕУ,
яка з року в рік поповнюється новими спортивними
майданчиками. Протягом
багатьох років кафедру очолювали Д. А. Чернявський,
В. Б. Спекторов, К. Ф. Чернишенко, Г. Д. Малич, М. М. Колодій, Ф. С. Юрчук. З 2005
В. Г. Гамов
по 2015 рр. кафедру очоЗавідувач кафедри,
лював К. О. М’ясоєденков,
заслужений працівник
який зробив вагомий внесок
освіти України
у розвиток фізичної культури в університеті. За час
його керівництва кафедрою команди КНТЕУ здобули чемпіонські титули. Нині завідувачем кафедри є В. Г. Гамов.
В університеті спортом займаються не тільки студенти,
а й викладачі. З перших днів діяльності університету було
створено команду ректорату з волейболу. Особливої популярності набули змагання з волейболу між викладачами,
серед численних уболівальників були не лише шанувальники спорту, а й ті, хто вперше спостерігав за такою «дивиною», а саме за грою ректора, проректорів та викладачів.
Згодом серед викладачів стали проводитися спартакіади.
Старший викладач кафедри хімії Н. І. Ісаєнко згадує, що
впродовж 1975–2002 рр. у змаганнях брали участь усі члени кафедр й демонстрували високий рівень своєї спортивної майстерності.

Приклад ректорату і викладачів надихав і молодь:
в інституті навчалися 12 майстрів спорту та сотні спортсменів-розрядників. У 1974 р. Ю. Василенко з економічного факультету та Л. Крохмальна з торгового факультету
стали призерами чемпіонатів Європи та СРСР з водних
видів спорту, а технологи В. Юно та М. Буринок посіли
призові місця на Спартакіаді України з фехтування. На
початку 90-х рр. ХХ ст. введення в дію спортивних та
тренажерних залів сприяло зростанню спортивних досягнень КТЕІ. Збірні команди з 18 видів спорту успішно
захищали спортивну честь інституту на міських і республіканських змаганнях.
Серед вихованців спортивного клубу КТЕІ — чемпіонка СРСР зі стендової стрільби О. Іванова, майстер
спорту міжнародного класу з кульової стрільби Е. Дегтярьова, члени збірних команд УРСР: з кульової стрільби — Н. Кугдепа, з легкої атлетики — С. Денисюк, С. Горобчик, Л. Поппе, з боротьби — С. Осадчий, Ю. Кравчук
і В. Стерлік. Л. Савельєв став чемпіоном Всесвітньої
студентської універсіади у Москві з бігу на 3000 метрів
з перешкодами. Інститут закінчили воротар футбольної
команди «Динамо» (м. Київ) В. Чанов і баскетболіст команди «Будівельник», член збірної України з баскетболу
А. Шевченко.
Честь університету на змаганнях різного рангу відстоювали видатні спортсмени: Сергій Демидюк — майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіон ХХІV Всесвітньої універсіади в Бангкоку (Таїланд)
110 м з бар’єрами, учасник Олімпійських ігор 2004 р.
в Афінах, переможець Кубка світу 2006 р., неодноразовий
рекордсмен України; Марина Прищепа — заслужений
майстер спорту з дзюдо, чемпіонка світу 2004 р. з самбо,
чемпіонка молодіжної першості Європи 2004 р. з дзюдо,
призер Кубка світу 2005 р. з дзюдо, чемпіонка України
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Кубки, здобуті студентами КНТЕУ — спортивна гордість та слава університету

2004–2006 рр. з дзюдо і самбо; Віталій Бубон — майстер
спорту міжнародного класу з дзюдо, чемпіон України
2004–2005 рр., призер чемпіонату Європи 2006 р., учасник
Олімпійських ігор 2004 р. в Афінах; Іван Гешко — майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіон Всесвітньої ХХІІІ Універсіади в Ізмірі (Туреччина),
чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м в приміщенні,
учасник Олімпійських ігор в Сіднеї та Афінах, де у фіналі
на 1500 м посів V місце; Анастасія Матросова — майстер
спорту міжнародного класу з дзюдо, бронзовий призер
чемпіонату Європи 2000–2006 рр., чемпіонка світу (U20)
серед юніорів 2000 р. (Набеул, Туніс), чемпіонка Європи
(U23) серед молоді 2004 р. (Любляна, Словенія); Марина
Прищепа — заслужений майстер спорту з дзюдо, чемпіонка світу з самбо 2003 р., чемпіонка молодіжної першості Європи з дзюдо 2004 р.; Віталій Бубон — майстер
спорту міжнародного класу з дзюдо, чемпіон України
2004 р. з дзюдо, учасник Олімпійських ігор 2004 р.; Максим Третяк — майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України; Жанна Мельник — майстер спорту
міжнародного класу з карате, чемпіонка Європи 2008 р.,
чемпіонка світу серед студентів 2008 р.; Сергій Бреус —
майстер спорту міжнародного класу з плавання, чемпіон
Всесвітньої ХХІV Універсіади 2007 р., чемпіон Європи
2008 р., призер чемпіонатів світу; Денис Сазоненко —
майстер спорту міжнародного класу з плавання, чемпіон
ХХІV Всесвітньої Універсіади 2008 р., чемпіон Європи
2008 р.; Андрій Мілютін — майстер спорту міжнародного
класу з підводного плавання, призер Кубка світу 2014 р.;
Євгеній Степанчук — майстер спорту міжнародного кла-

су з підводного плавання, чемпіон України та переможець Кубка України, призер Всесвітніх ігор 2013 р.
До занять спортом студентів спонукає чудова спортивна база, до якої входять дві криті ігрові зали з сучасним покриттям. В одному займаються футболом,
баскетболом та загальною фізичною підготовкою. В другому — волейболом, настільним тенісом, бадмінтоном.
Біля гуртожитків побудований спортивний майданчик,
де студенти на свіжому повітрі мають можливість займатися фізичною культурою на спортивних тренажерах.
Заняття фізичною культурою — це запорука результатів в спорті. І підтвердженням цьому є велика кількість
майстрів спорту з різних видів.
Університет на змаганнях різного рівня захищали
майстри спорту з дзюдо: Денис Білецький, Ганна Горбоконь, В’ячеслав Амелін, Марія Бакуменко, Петро Кузмін,
Стременовський Дмитро; майстри спорту з плавання:
Ярослав Сушко, Катерина Львова; фехтування — Ігор
Давидян; легкої атлетики — Сергій Копанайко, Іван Гришин; майстри спорту з карате, змішаних єдиноборств:
Сергій Бегун, Володимир Нанаєв, Дмитро Іванов; спортивної гімнастики — Вікторія Ошуркова. Коптєв Костянтин — заслужений майстер спорту з боротьби на поясах,
старший викладач кафедри фізкультури, призер Чемпіонату Світу 2015 р. в м. Білосток (Польща). Став переможцем у ваговій категорії понад 100 кг, на Чемпіонаті Європи з боротьби на поясах (м. Мінськ, Білорусь, 2015 р.).
Збірна з футболу СК «КНТЕУ-Меркурій» на Чемпіонаті України серед ВНЗ у 2014 та 2015 рр. здобула І місце
та виграла Кубок м. Києва з футболу.
Збірна з баскетболу СК «КНТЕУ-Меркурій» на Чемпіонаті України у 2014 р. здобула ІV місце, на Кубку студентської профспілкової асоціації у 2015 р. — ІІ місце.
Успіхи спортсменів університету надихають всіх займатися фізичною культурою.
Залюбки студенти ходять займатися в секції аеробіки та фітнесу, юнаки — до сучасної спортивної зали атлетичної гімнастики.
В університеті працюють секції з 12 видів
спорту. Планується відкрити секції гірськолижного спорту, великого тенісу та велотуризму.
Щороку поліпшується спортивна база
університету, планується відкриття басейну та нових спортивних майданчиків.
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ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ, АУДИТУ
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Д-т

К-т

Факуль
у
тет облiку, аудит
економiчноїї
та економiчно
нет
етики
кiберн

З

перших днів заснування Київського торгово-
економічного інституту в його складі функціонував економічний факультет (1967–1989). Деканами
факультету були кандидат економічних наук, професор
М. Й. Бабанов (1967–1971); кандидат економічних наук,
доцент І. К. Гогулан (1972–1989); кандидат економічних
наук, доцент В. О. Лук’янов (1989–1990).
Із 1990 р. факультет продовжив функціонувати під назвою обліково-економічного (1990–1993) під керівництвом
декана доктора економічних наук, професора О. Ю. Редька
(1990–1993). У 1993 р. перейменований на обліково-фінансовий факультет (1993–2008), який очолив декан, кандидат економічних наук, професор А. Д. Бутко (1993–2011).
У 2008 р. факультет продовжив свою роботу у структурі університету під назвою обліково-економічного
(2008–2012). З 2011 р. дотепер обліково-економічний факультет очолює декан, кандидат технічних наук, доцент
О. А. Харченко.
Із 1 липня 2012 р. і донині факультет функціонує під
назвою факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики, на ньому здобувають фах понад 1300 студентів
денної та заочної форм навчання. До його складу входять
5 кафедр: кафедра бухгалтерського обліку — випускова
зі спеціальності «Облік і оподаткування»; кафедра фінансового аналізу і контролю — випускова зі спеціальності «Облік і оподаткування», спеціалізації «Фінансовий
контроль», «Фінансова аналітика», «Аудиторська діяльність»; кафедра економічної кібернетики — випускова
зі спеціалізації «Економічна кібернетика»; кафедра програмної інженерії та інформаційних систем — випускова
зі спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення»;
кафедра філософських та соціальних наук.
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Навчання на факультеті обліку, аудиту та економічної
кібернетики проводиться за новітніми методиками. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах
факультету, які обладнано сучасними засобами обчислювальної техніки. Це дає змогу студентам щоденно опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що
сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.
Навчальний процес на факультеті обліку, аудиту та
економічної кібернетики забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад, 88% якого мають науковий ступінь та вчене звання. Навчальні плани з усіх
спеціальностей спрямовані на підготовку фахівців, які
відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам
ринкової економіки. Плани ґрунтуються на сучасній науковій базі, новітніх теоретичних розробках та технологіях, вітчизняному та зарубіжному досвіді. На факультеті
застосовується єдина модульно-рейтингова система навчання та контролю знань. Навчальний процес проводять
викладачі, які володіють активними методами навчання,
використовують ПЕОМ, технічні засоби (мультимедійні
проектори, графопроектори). Факультет організовує зустрічі студентів з представниками Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України,
Головного управління Державної фінансової інспекції
України, Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, страхових компаній тощо. При вивченні дисциплін економічного циклу лекції читаються
з використанням практичного матеріалу, що дозволяє
студентам краще орієнтуватися в сучасному економічному житті суспільства. На семінарських заняттях відпрацьовуються прийоми та навички прийняття самостійних
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Народився 5 вересня 1965 р. в с. Бузавідувачем кафедри економічної кібернерімка Ічнянського району Чернігівської
тики та інформаційних систем. У 2011 р.
області. Вищу освіту здобув на факульпризначений деканом факультету облітеті сільськогосподарського будівництва
ку, аудиту та економічної кібернетики.
Полтавського інженерно-будівельного інВ
межах
наукової
діяльності
ституту, який закінчив у 1989 р. Значна
О. А. Харченко опублікував понад 70 научастина трудового шляху Олександра
кових та методичних праць.
Анатолійовича пов’язана з альма-матер:
За багаторічну плідну науково-пеасистент кафедри будівельної механіки,
дагогічну роботу відзначений почесною
аспірант кафедри залізобетонних та
грамотою Міністерства освіти і науки
кам’яних конструкцій, асистент, старУкраїни «За багаторічну сумлінну праший викладач кафедри будівельної мецю, особистий внесок у підготовку виханіки, заступник декана будівельного
сококваліфікованих спеціалістів, плідну
Харченко
факультету. У 1998–2003 рр. — доцент
науково-педагогічну діяльність» (2007);
Олександр Анатолійович
кафедри комп’ютерних технологій та
почесними грамотами КНТЕУ (2006, 2007,
Декан факультету обліку,
інформаційних систем, заступник де2009, 2010, 2011, 2013, 2015); почесною грааудиту та економічної
кана будівельного факультету, у 2003–
мотою Деснянської районної в місті Києві
кібернетики, кандидат
2005 рр. — доцент кафедри будівельної медержавної адміністрації «За багаторічну
технічних наук, доцент
ханіки, декан будівельного факультету.
сумлінну працю, вагомий внесок у розвиУ КНТЕУ працює з 2005 р., спершу заток наукового комплексу Деснянського равідувачем кафедри економічної кібернетики, з 2007 р. — йону м. Києва та з нагоди відзначення Дня науки» (2014).

рішень у конкретних ринкових умовах. Під час проведення практичних, семінарських занять створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволяє
залучати до роботи всю групу. Одним з методів навчання
також є проведення виїзних практичних занять на діючих підприємствах, філіалах кафедр в Державному казначействі України тощо. Практична підготовка студентів
факультету, відповідно до навчальних планів передбачається протягом всього періоду навчання. По кожному
виду виробничої практики на кафедрах існує методичне
забезпечення навчально-виробничої та переддипломної
практики. Факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики разом з центром розвитку кар’єри сприяє працевлаштуванню студентів. Кращі студенти факультету обліку, аудиту та економічної кібернетики мають можливість
навчатися за кордоном зокрема, в Університеті д’Овернь
у Франції та інших університетах світу, з якими укладені
договори про співробітництво. Починаючи з 3-го курсу
студентам додатково надається можливість отримати
диплом референта-перекладача з іноземних мов (англійської, французької, німецької, іспанської) та пройти

військову підготовку в Національній академії оборони
України з присвоєнням офіцерського звання.
На факультеті діє рейтингова система оцінки роботи
студентів, що враховує не лише якість навчання, а й активну
участь у діяльності органів студентського самоврядування,
громадському житті факультету, що береться до уваги під
час розподілу на роботу після закінчення навчання та вступу до аспірантури. На базі факультету проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції та
семінари. За їх результатами видаються збірники наукових
праць. За фахом студенти беруть активну участь у науково-дослідних роботах, які здійснюються на кафедрах факультету, а також виконують під керівництвом провідних
викладачів випускових кафедр науково-дослідну роботу.
За результатами проведеної науково-дослідної роботи
студенти виступають із доповідями на університетських,
міжвузівських, загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях. За кращі науково-дослідні розробки
студенти дістають нагороди керівництва факультету та
університету. Студенти-відмінники, які досягли найвищих
показників у громадській та науково-дослідній роботах

Студентська науково-практична конференція
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Дебют першокурсника

щорічно заохочуються стипендіями Президента України,
Верховної Ради України, голови Київської міської державної адміністрації, персональними стипендіями університету. На факультеті обліку, аудиту та економічної кібернетики функціонують студентські наукові клуби за різними
напрямами підготовки. Так, на кафедрі бухгалтерського
обліку студенти займаються у науково-дослідному клубі
«Лука Пачоллі». На кафедрі фінансового аналізу і контро
лю активно працює студентський науково-дискусійний
клуб «Контролер-аналітик». Під керівництвом викладачів
кафедри програмної інженерії та інформаційних систем
студентами здійснюються дослідження у наукових клубах
«Program Group» та «H&SW-Service». На кафедрі економічної кібернетики студенти активно долучаються до роботи
наукового клубу «SAPLAB».
Випускники здобувають кваліфікацію економіста
з університетською підготовкою. Після закінчення університету 100% випускників факультету працевлаштовуються. Вони працюють у системі Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, у Державній
фінансовій інспекції України, Рахунковій палаті України,
Державній казначейській службі України, правоохоронних органах, підприємницьких структурах всіх галузей
національної економіки, зокрема в аудиторських фірмах,
обіймають відповідальні посади в органах державного
управління різних рівнів. Крім цього, вони працюють викладачами економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, застосовують здобуті знання у науково-дослідних
та проектних інститутах, консалтингових фірмах тощо.

Факультет ефективно інтегрується до європейської та
світової системи освіти. Згідно з програмою міжнародного співробітництва кращі за рейтингом студенти можуть
здобувати освіту та стажуватися за кордоном.
До роботи зі студентами кафедри факультету залучають керівників та співробітників парламентських та урядових структур, консалтингових та аудиторських компаній, суб’єктів підприємництва різних форм власності та
організаційно-правових форм.
Факультет підтримує зв’язки зі спорідненими нав
чальними закладами інших країн. Серед партнерів — Міністерство освіти і науки України; Міністерство фінансів
України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі
; Міністерство промислової політики України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство аграрної
політики та продовольства України; Державне казначейство України; Державна комісія цінних паперів і фондового ринку України; Федерація професійних бухгалтерів
і аудиторів України; Спілка аудиторів України; Державна
податкова адміністрація України; підприємства різних
галузей національної економіки України; Фінансова академія при уряді Російської Федерації; Краківський економічний університет; Університет національного та світового господарства м. Софії; Міністерство промисловості,
фінансів та економіки Франції; Університет Маямі (США);
Білоруський економічний університет; Туркменський інститут народного господарства; видавництва фахових газет і журналів «Все про бухгалтерський облік», «Фінансовий контроль», «Баланс», «Облік і аудит» та ін.

Святкування Всесвітнього дня здоров’я
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У 2016 р. виповнюється 50 років з моменту створення кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ. За роки існування кафедра пройшла гідний шлях становлення та
розвитку, отримала вагомі здобутки і стала провідною
кафедрою в підготовці фахівців зі спеціальності «Облік
і аудит» в Україні.
Основою
кадрового
складу кафедри, створеної
у 1966 р., стали викладачі
філіалу Донецького інституту радянської торгівлі:
Л. В. Осадець, М. К. Козуб,
К. О. Ознобіхіна, І. О. Лейві.
Фундатором
кафедри
був її перший завідувач
доктор економічних наук,
професор В. Г. Горєлкін,
який започаткував наукову школу з проблем автоВ. В. Сопко
матизації бухгалтерського
Завідувач кафедри,
обліку в торгівлі. Під його
доктор економічних наук,
керівництвом розроблено
професор
низку науково-дослідних
тем, близько 50 молодих науковців отримали наукове звання. Василем Георгійовичем було закладено фундаментальні основи кафедри, які
розвивались та примножувались.
Вагомий внесок у розвиток кафедри бухгалтерського
обліку зробила доктор економічних наук, професор Нападовська Любов Василівна. Під її керівництвом започатковані наукові школи з удосконалення бухгалтерського

обліку; аналізу й аудиту; контролю в системі управління
господарською діяльністю підприємств різних форм власності національної економіки. Під її науковим керівництвом захистили дисертації та здобули науковий ступінь
кандидата економічних наук близько 20 аспірантів, розроблено нові теми науково-дослідних робіт, сформовано базу
даних методичних видань у розрізі управлінського обліку.

В. Г. Горєлкін
Доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
у 1966–1972 та 1978–1986 рр.

Л. В. Нападовська
Доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
у 2004–2014 рр.

На базі кафедри бухгалтерського обліку згодом були
створені інші кафедри: статистики (1972), обчислюваної
техніки та машинної обробки економічної інформації
(1978), контролю і ревізії (1986), економічного аналізу
і контролю (1989).
За роки існування кафедри випущено близько 4 тис.
фахівців денної форми навчання, які працюють в різних

Колектив кафедри бухгалтерського обліку
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галузях національної економіки. Кафедра також здійснює підготовку та випуск фахівців заочної (повної та
скороченої) форм навчання, у тому числі бакалаврів та
магістрів. Крім того, під керівництвом провідних викладачів здійснюється підготовка аспірантів та докторантів
наукової спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності)».
Лише за останні 20 років науково-педагогічним колективом кафедри опубліковано 1603 науково-методичні
роботи, серед яких 8 монографій, 6 підручників, 45 навчальних посібників, 665 статей, 446 тез і 433 навчально-методичних розробок. Загальний обсяг цих публікацій склав понад півтори тисячі друкованих аркушів.
Нині провідними професорами кафедри є: Сопко Валерія Василівна, Бенько Микола Миколайович, Блакита
Ганна Владиславівна та Костюченко Валентина Миколаївна. Основними напрямами їх наукових досліджень є: теоретичні засади бухгалтерського обліку, бухгалтерський
облік в управлінні діяльністю господарюючих суб’єктів,
інформаційні системи та технології у бухгалтерському
обліку, методика викладання обліково-аналітичних дисциплін, методологія й організація обліку, аналізу і контролю в інформаційних системах управління, організація
бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, фінансове
стратегічне управління, облік за Міжнародними стандартами фінансової звітності, консолідована фінансова
звітність, міжнародний облік, фінансовий контролінг,
оцінка бізнесу, внутрішній аудит, ризикологія.
Сьогодні кафедра бухгалтерського обліку — це викладачі-професіонали, яких об’єднує загальна мета — підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку, контролю
та аналізу. Чисельність професорсько-викладацького
складу кафедри налічує 16 посад на постійній основі,
з них докторів наук — 4, кандидатів наук — 9. Всі працівники кафедри мають відповідну фахову кваліфікацію.
Багато викладачів кафедри бухгалтерського обліку
нагороджено почесними грамотами Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, подяками
Київського міського голови за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну
науково-педагогічну діяльність.
У 2014 р. кафедру очолила доктор економічних наук,
професор В. В. Сопко.
Стратегічною метою кафедри бухгалтерського обліку, як випускової, є підготовка висококваліфікованих та
конкурентноздатних в Україні та за її межами фахівців
з обліку, контролю та аналізу шляхом удосконалення навчального процесу, наукової діяльності, навчально-методичного забезпечення, підготовки науковців, здатних
вирішувати завдання, які відповідають сучасним євроінтеграційним та світовим економічним викликам.
Випускники кафедри працюють в різних сферах
професійної діяльності: на підприємствах, в державних
структурах, у вищих навчальних закладах. Серед них:
Редько Олександр Юрійович — з 1999 р. — віце-президент Союзу аудиторів України (САУ), член Аудиторської
палати України (АПУ), з 2003 р. — голова правління Київського регіонального відділення САУ; Канєва Тетяна
Володимирівна — декан ФФБС КНТЕУ; Олійник Ніна
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Іванівна — головний бухгалтер КНТЕУ; Засульський
Микола Васильович — голова Київської торгово-промислової палати; Хомко Володимир Олексійович — голова правління ВАТ «Поліграфкнига»; Терещук Володимир
Іванович — співзасновник інвестиційно-будівельного
холдингу «УБА Груп»; Гуржій Сергій Григорович — заслужений економіст України.
На кафедрі склалась добра традиція — організовувати зустрічі випускників, на яких вони розповідають про
свої досягнення у здобутій спеціальності та обмінюються
досвідом практичної роботи, а також ознайомлюються
з новими досягненнями університету, відвідують музей,
нові аудиторії та комп’ютерні класи.
Кафедра проводить анкетування випускників, в яких
вони надають оцінку своїй підготовці як фахівців та надають пропозиції щодо покращення організації навчального процесу.
Завдяки своїм здобуткам кафедра бухгалтерського
обліку здійснює наукове співробітництво з провідними
торговельними підприємствами, підприємствами туристичної індустрії, бюджетними установами, підтримує
зв’язки з вищими навчальними закладами України та
спорідненими навчальними закладами Франції, Великої
Британії, держав СНД.

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
І КОНТРОЛЮ
Історія розвитку кафедри фінансового аналізу
і контролю бере свої витоки
з 1988 р., коли була змінена структура факультетів
і кафедр, внаслідок чого
кафедра бухгалтерського
обліку та економічного аналізу була реорганізована
в кафедру бухгалтерського
обліку та кафедру аналізу
і контролю господарської
діяльності. Згодом відбулаС. В. Бардаш
ся зміна назви на кафедру
Завідувач кафедри,
аудиту. З 2004 р. і дотепер
доктор економічних наук,
в університеті функціонує
професор
кафедра фінансового аналізу і контролю.
У 1989 р. кафедру аналізу і контролю господарської
діяльності очолив кандидат економічних наук, професор
Г. В. Митрофанов, який за роки плідної праці в університеті опублікував 100 наукових і науково-методичних
праць, у т. ч. 4 монографії та 8 підручників і навчальних
посібників. Його наукові та науково-методичні праці,
присвячені проблемам бухгалтерського обліку, економічного аналізу підприємств та аналізу діяльності банків,
знайшли загальне визнання. Під керівництвом професора Г. В. Митрофанова підготовлено і успішно захищено
1 докторську та 20 кандидатських дисертацій.

A L M A M AT E R

«Аудиторська діяльність» та «Фінансова аналітика» за
освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».
Випускники кафедри працюють керівниками, заступниками керівників та бухгалтерами в бюджетних
установах й організаціях, на підприємствах різних форм
власності, а також контролерами-ревізорами, податковими інспекторами, аудиторами, внутрішніми аудиторами,
аналітиками, відомчими ревізорами, консультантами
з обліку і аудиту тощо. Слід зазначити, що нині випускники кафедри користуються найвищим попитом на
ринку праці.
Науково-педагогічний склад кафедри фінансового
аналізу і контролю сформований із високоосвічених фаГ. В. Митрофанов (1935–2003)
Є. В. Мних (1948–2014)
хівців. 93% викладацького складу кафедри мають наукоКандидат економічних наук,
Доктор економічних наук,
ві ступені кандидата та доктора економічних наук, з них
професор, завідувач кафедри
професор, завідувач кафедри
79% — вчені звання доцента та професора. За сумлінну
у 1985–2003 рр.
у 2004–2014 рр.
науково-педагогічну діяльність окремі викладачі кафедри нагороджені нагрудними знаками Міністерства освіУ 2004 р. кафедру фінансового аналізу і контролю ти і науки України «Петро Могила», «Відмінник освіти
очолив доктор економічних наук, професор Є. В. Мних, України», а також почесними грамотами і відзнаками інодин із провідних вчених-економістів України. Ним ших центральних органів виконавчої влади та державних
виконано більше 10 науково-дослідних тем, підготов- адміністрацій м. Києва та його районів.
лено і опубліковано 5 підручників, 10 навчальних поВагомий внесок у становлення кафедри, зокрема підсібників, 6 монографій, понад 200 наукових статей. вищення рівня підготовки висококваліфікованих кадрів
За свою науково-педагогічну діяльність професор у галузі фінансово-господарського контролю здійснив
Є. В. Мних підготував 50 кандидатів та 3 доктори еко- доктор економічних наук, професор М. Т. Білуха. Видатномічних наук.
ний вітчизняний вчений, який відомий широкому загаЗ лютого 2015 р. кафедру фінансового аналізу і лу як в Україні, так і за її межами, є автором понад 350
контролю очолює доктор економічних наук, професор наукових праць, зокрема 210 статей опублікованих у фаС. В. Бардаш, який у спеціалізованій вченій раді КНТЕУ хових наукових виданнях, 18 монографій, підручників
захистив кандидатську (вересень 2000 р.) та докторську та посібників, а також 122 інших наукових публікацій.
дисертації (лютий 2011 р.), протягом останніх 9 років Лише за роки незалежності України професор М. Т. Біплідно працює в університеті, з яких 8 років — на кафе- луха видав серію україномовних підручників, серед яких
дрі фінансового аналізу і контролю.
«Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту»
На сьогодні кафедра фінансового аналізу і контро- (1994), «Аудит у бізнесі» (1994), «Основи наукових дослілю є випусковою для студентів зі спеціальності «Облік джень» (1997), «Курс аудиту» (1999), «Аудит» (2000), «Теі оподаткування» (згідно з постановою КМУ № 266 від орія бухгалтерського обліку» (2001), «Методологія нау29.04.2015 р., до 01.09.2015 р. — спеціальність «Облік кових досліджень» (2002). Під керівництвом М. Т. Білухи
і аудит») за спеціалізаціями «Фінансовий контроль», лише в межах аспірантури кафедри підготовлено і захищено 11 кандидатських
дисертацій.
Протягом останніх
12 років на кафедрі плідно працює доктор економічних наук, професор,
Герой України, член-кореспондент Національної академії наук Украї
ни, академік Академії
економічних наук, заслужений економіст України, лауреат Державної
премії України в галузі
науки і техніки за цикл
робіт з проблем регіональної та соціально-
економічної
політики
Валентин КостянтиноКолектив кафедри фінансового аналізу і контролю
вич Симоненко.

99

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТО РГО В Е Л Ь Н О-Е КО Н О М І Ч Н И Й
У Н І В Е Р С И Т Е Т

В. К. Симоненко, автор понад 300 публікацій наукового, практичного та навчально-методичного характеру,
з яких 10 монографій та понад 200 статей, опублікованих
одноосібно та у співавторстві у наукових фахових та інших зарубіжних виданнях. Великий досвід діяльності
В. К. Симоненка на керівних посадах в органах державної
влади та державного фінансового контролю (виконуючий обов’язки Прем’єр-міністра України з 2 по 12 жовтня 1992 р.; голова Рахункової палати України з 1996 по
2011 рр.) створює додаткові умови для якісної підготовки
конкурентоспроможних фахівців.
Вагомий внесок у формування наукового потенціалу внесли професор А. Д. Бутко, який підготував
6 кандидатів наук, професор О. Ю. Редько та професор
В. О. Шевчук, які підготували по 4 кандидати наук. Також
достатньо плідно у цьому напрямку працюють доцент
Г. О. Кравченко та доц. Н. С. Барабаш.
За весь період існування кафедри її колективом опубліковано понад 50 монографій, підручників і навчальних посібників, які отримали визнання як в Україні, так
і за її межами. Також було опубліковано 1036 робіт наукового характеру. Це, насамперед, наукові і навчально-методичні праці: з економічного аналізу, авторами яких є
професор Г. В. Митрофанов, професор Є. В. Мних, професор А. Д. Бутко, доцент Н. С. Барабаш; ревізії і контролю, авторами яких є професор М. Т. Білуха, професор
В. К. Симоненко, професор С. В. Бардаш; аудиту, авторами яких доцент М. О. Никонович, доцент К. О. Назарова,
доцент О. Л. Шерстюк та ін.
Кафедра фінансового аналізу і контролю згідно
з планом і договорами про науково-педагогічне співробітництво співпрацює з Рахунковою палатою України,
Державною аудиторською службою України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Пенсійним фондом України, Державною
фіскальною службою України, підприємствами м. Києва,
суб’єктами аудиторської діяльності.
Кафедра підтримує тісний зв’язок з навчальними закладами України (КНЕУ імені Вадима Гетьмана, КНУ імені
Тараса Шевченка, Харківським державним університетом
харчування та торгівлі, Полтавським університетом економіки і торгівлі, Тернопільським національним економічним університетом, Одеським державним економічним
університетом, Національною академією обліку, аналізу
і аудиту, Національним університетом державної податкової служби, Львівською комерційною академією та ін.),
а також з іноземними навчальними закладами (Білоруським державним економічним університетом, Економічною
академією у Кракові, Тбіліським державним університетом
імені Іване Джавахішвілі та ін.). Основною формою співробітництва з вищими навчальними закладами є рецензування наукових праць, дисертацій, авторефератів, обмін
науковою інформацією, надання допомоги у впровадженні
результатів НДР у практику. Щороку організуються спільні науково-практичні конференції, круглі столи, семінари.
Кафедра фінансового аналізу і контрою не зупиняється на досягнутому та докладає максимум зусиль для
підвищення якості як змісту навчального процесу, так
і результатів науково-дослідної роботи.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Появі кафедри передувала ініціатива ректорату та
завідувача кафедри інформаційних систем і мереж,
доктора технічних наук,
професора Л. А. Пономаренка, за якою в 2001 р. була
відкрита нова спеціальність
«Економічна кібернетика».
У результаті відбулася реорганізація у 2002 р. кафед
ри інформаційних систем
і мереж та створення двох
А. А. Роскладка
кафедр: інформаційних тех
Завідувач кафедри,
нологій і систем та еконодоктор економічних наук,
мічної кібернетики.
професор
З липня 2002 р. в різні
періоди кафедру економічної кібернетики очолювали доктор технічних наук,
професор Л. А. Пономаренко (липень 2002 — березень
2003 рр.), доктор фізико-математичних наук, професор
С. В. Ржевський (липень 2003 — грудень 2004 рр.), доктор фізико-математичних наук, професор В. О. Дубко
(березень 2005 — червень 2005 рр.), кандидат технічних
наук, доцент О. А. Харченко (вересень 2005 — червень
2007 рр.). Головним напрямком роботи кафедри стало
удосконалення та розвиток навчальних планів підготовки студентів напряму «Економічна кібернетика»,
а також забезпечення фундаментальної підготовки
студентів широкого спектру напрямів обчислювальної
техніки й інформаційних технологій, що дозволить випускникові кафедри знайти гідне місце як у сфері проектування, так і у сфері використання апаратних і програмних засобів.
У період 2002–2004 рр. з ініціативи та під керівництвом доктора технічних наук, професора Л. А. Пономаренка виконувалися науково-дослідні роботи з розробки
програмно-апаратної моделі віртуального середовища
електронної комерції. Викладачі кафедри брали активну участь у розробці системи комплексного оцінювання
навчально-методичної, наукової і організаційної роботи викладача вищої школи. У 2006–2007 рр. з ініціативи
та під керівництвом кандидата технічних наук, доцента
О. А. Харченка на кафедрі проводилися науково-дослідні роботи з розробки інформаційно-аналітичної моделі
діяльності деканату та впровадження результатів дослідження в навчальний процес КНТЕУ.
У 2007 р. відбулося об’єднання двох кафедр та утворення кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем під керівництвом кандидата технічних наук,
доцента О. А. Харченка, а в березні 2015 р. після ще однієї
реорганізації розпочала роботу нова кафедра економічної кібернетики. Її очолив доктор економічних наук, професор Роскладка Андрій Анатолійович.
Кафедра економічної кібернетики є випусковою кафедрою за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна
кібернетика» та спеціальністю 8.03050201 «Економічна

A L M A M AT E R

кібернетика» (спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економічна кібернетика»).
Головним напрямком роботи кафедри економічної кібернетики є забезпечення фундаментальної підготовки
майбутніх фахівців з економіко-математичного моделювання, прогнозування та управління складними соціально-економічними системами.
Підготовка бакалаврів та магістрів з економічної кібернетики спрямована на розробку та дослідження математичних моделей складних економічних об’єктів,
процесів і систем; створення, впровадження та використання інформаційних систем і технологій у різних сферах економічної діяльності для забезпечення процесу
прийняття ефективних управлінських рішень.
На кафедрі економічної кібернетики сформовано
потужний кадровий потенціал. Професорсько-викладацький склад кафедри — це висококваліфіковані фахівці,
що забезпечують здійснення навчального процесу на
високому рівні. Сьогодні навчальний процес кафедри
забезпечують 7 викладачів, серед яких: 1 доктор економічних наук (А. А. Роскладка), 1 доктор фізико-математичних наук (О. І. Пурський), 1 кандидат фізико-математичних наук (С. О. Баннікова), 2 кандидати економічних
наук (С. М. Шклярський, І. О. Мороз) та 2 викладачі без
наукових ступенів (О. Ф. Кузнєцов, С. І. Міхневич).
Проводяться дослідження за такими науковими тематиками: моделювання процесів управління соціально-економічними системами; розробка інформаційних систем управління бізнес-процесами торговельних
підприємств; дослідження механізмів функціонування
електронних торговельних ринків; розробка моделей,
методів та інформаційних технологій функціонування
систем моніторингу в економіці та ін. Наукова діяльність
кафедри сприяє підвищенню ефективності навчального
процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням
сучасного стану розвитку інформаційних технологій,
впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу постійно впроваджуються
у навчальний процес, знаходять відображення у вигляді
наукової та науково-методичної продукції кафедри. Тематика доповідей та наукових статей містить підсумкові
результати наукової діяльності викладачів кафедри, зорієнтована на постановку нових актуальних наукових задач та визначення шляхів їх вирішення.
Укладено угоди про творчу співпрацю зі спорідненими кафедрами інших навчальних закладів, в рамках яких
здійснюється участь викладачів кафедри у науково-практичних конференціях та підвищення їх кваліфікації.
Кафедра економічної кібернетики бере активну участь
у реалізації угоди про співробітництво та науковий обмін між КНТЕУ та Білоруським державним економічним університетом, а також угоди про співробітництво
з корпорацією «ПАРУС». Для рецензування дипломних
магістерських робіт студентів, наукових та науково-методичних робіт викладачів залучаються співробітники
корпорації «ПАРУС» та «1С», Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН України та Національного транспортного університету.
У діяльності кафедри економічної кібернетики значна
увага приділяється науково-дослідній роботі студентів,
підготовці і відбору майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів. У рамках роботи щодо залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі працюють два
студентських наукових гуртки — «Клуб економічної кібернетики» та «SAP ERP». У діяльності зазначених студентських наукових гуртків беруть участь студенти різних спеціальностей. Кращі роботи стають основою для доповідей
на міжнародних, всеукраїнських та університетських студентських конференціях та написання статей до збірників
наукових праць студентів. Традиційно студенти кафедри
економічної кібернетики беруть участь в олімпіадах з економічної кібернетики, інформатики, програмування.
Викладачами кафедри здійснюється підготовка аспірантів і здобувачів за спеціальностями 08.00.11 — Математичні методи, моделі
та інформаційні технології в економіці (наукові керівники — доктор
економічних наук, професор А. А. Роскладка,
доктор фізико-математичних наук, професор О. І. Пурський) та
05.13.06 — Інформаційні
технології (науковий керівник — доктор економічних наук, професор
А. А. Роскладка).
Викладачі кафедри
економічної кібернетики
та інформаційних систем підтримують ділові
і партнерські стосунки
з державними устаноКолектив кафедри економічної кібернетики
вами, підприємствами,
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науково-дослідними інститутами, навчальними закладами. Партнерами кафедри є колективи однойменних
кафедр в Одеському національному економічному університеті, Харківському національному економічному
університеті імені С. Кузнеця, Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, Запорізькому національному університеті, Київському національному
університеті технологій та дизайну, Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Налагоджено співпрацю з Білоруським державним економічним
університетом, Полтавським національним технічним
університетом ім. Юрія Кондратюка, Полтавським університетом економіки і торгівлі, Навчально-науковим
комплексом «Інститут прикладного системного аналізу», Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН
України, компанією «1С» та корпорацією «ПАРУС», SAP
University Alliances. Співробітництво здійснюється шляхом виконання спільних угод, договорів, участі в роботі
конференцій та семінарів, стажування й обміну інформацією.
Нині кафедра спрямовує свою міжнародну діяльність
на встановлення зв’язків та співпрацю з навчальними
закладами економічного профілю в Австрії, Білорусі,
Польщі та Німеччині. У лютому 2013 р. доцент кафедри
С. О. Баннікова брала участь у міжнародній фаховій конференції з економічної кібернетики — WI 2013 — Тagung
Wirtschaftsinformatik (м. Лейпциг, Німеччина). У жовтні 2013 р. зусиллями кафедри був проведений Всеукраїнський круглий стіл «Використання програмного забезпечення корпорації «ПАРУС» у підготовці молодих
науковців та підприємців». У березні 2015 р. доцент кафедри С. О. Баннікова брала участь у міжнародній фаховій конференції з економічної кібернетики — WI 2015 —
Тagung Wirtschaftsinformatik (м. Оснабрюк, Німеччина).
У травні 2015 р. доктор економічних наук А. А. Роскладка брав участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Management dilemmas-2015», яка була
організована Європейським університетом інформатики
та економіки у Варшаві (Польща). У результаті була підписана двостороння угода між Європейським університетом інформатики та економіки у Варшаві та Київським
національним торговельно-економічним університетом
щодо можливостей співпраці та обміну науковим та навчальним досвідом. У грудні 2015 р. за ініціативи кафедри економічної кібернетики була підписана угода між
КНТЕУ та міжнародною корпорацією SAP.
Перший випуск бакалаврів з економічної кібернетики відбувся у 2005 році, перший випуск магістрів —
у 2006 р. За десять років дипломованими фахівцями з економічної кібернетики стали 232 бакалавра та
201 магістр. Випускники магістратури зі спеціальності
«Економічна кібернетика» стали провідними фахівцями
в галузі моделювання економічних процесів та інформаційних технологій. Серед них Максим Христунов —
провідний IT-спеціаліст компанії Experty, Ігор Карпенко — головний програміст підприємства V-ticket, Павло
Конопляник — керівник відділу розробки компанії BGS
Solutions.
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КАФЕДРА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Фундамент кафедри про
грамної інженерії та ін
фор
маційних систем було
закладено ще у 1974 р. А безпосереднє створення кафедри відбулося в результаті
реорганізації кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем у березні
2015 р.
Згадаємо лише яскраві
моменти життя та розвитку
кафедри. Після відкриття
О. В. Криворучко
у 2002 р. нової спеціальносЗавідувач кафедри,
ті «Економічна кібернетидоктор технічних наук,
ка» кафедру інформаційних
професор
систем і мереж було реорганізовано у дві нових кафедри: інформаційних технологій і систем та економічної
кібернетики.
З 2002 по 2004 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри економічної кібернетики виконувалися науково-дослідні роботи з розробки програмно-
апаратної моделі віртуального середовища електронної
комерції, ініційовані доктором технічних наук, професором Л. А. Пономаренком. В цей же період були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук викладачами кафедри: О. В. Криворучко,
В. М. Краснощок та С. Л. Рзаєва, які нині плідно працюють на освітянській і науковій ниві.
З вересня 2005 р. кафедру економічної кібернетики
очолив кандидат технічних наук, доцент О. А. Харченко.
Основним напрямком роботи кафедри було вдосконалення та розвиток методологічної бази підготовки студентів з напряму «Економічна кібернетика». Студенти
мали змогу отримати підготовку щодо апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки, інформаційних
технологій. Це дозволило випускникам кафедри зайняти гідне місце у їх подальшій професійній діяльності.
Викладацький колектив кафедри плідно працював над
створенням системи комплексного оцінювання навчально-методичної, наукової та організаційної роботи викладача вищої школи. О. А. Харченко ініціював та керував проведенням на кафедрі науково-дослідних робіт із
розробки інформаційно-аналітичної моделі діяльності
деканату та впровадження результатів дослідження у навчальний процес КНТЕУ. Як підсумок плідної діяльності,
в університеті працює автоматизована система обробки
інформації «Деканат».
Але час не стоїть на місці, університет розширює
можливості щодо підготовки фахівців нових спеціальностей. Під час проведення ліцензійної експертизи з 14
по 16 квітня 2014 р. щодо підготовки фахівців за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» експертами було
висловлено пропозицію створення на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем випуско-
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вої кафедри за цим напрямом. Через рік, відповідно до
постанови вченої ради КНТЕУ від 26 лютого 2015 р. (протокол № 5), було прийнято рішення щодо створення на
базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних
систем двох підрозділів, одним з яких і стала кафедра
програмної інженерії та інформаційних систем.
На сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів, з них
1 доктор технічних наук, 11 кандидатів технічних наук,
1 кандидат економічних наук. Відсотковий склад викладачів із вченими ступенями складає 93%. Очолює кафедру доктор технічних наук, доцент О. В. Криворучко, яка
захистила 28 квітня 2015 р. дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему
«Дивергентна методологія гармонізації рішень в управлінні програмами розвитку ВНЗ».
Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем має якісну матеріально-технічну базу, яка повністю
відповідає вимогам до здійснення освітнього процесу.
Комп’ютерні класи та викладацькі оснащені комп’ютерами нового покоління, для лекційних і практичних занять передбачені засоби візуального супроводження.
В навчальний процес впроваджуються: новітні інформаційні технології навчання; кредитно-трансферна система
організації навчального процесу; комплексне методичне
забезпечення роботи студентів; дистанційні форми навчання у вигляді вебінарів, онлайн-лекцій; інноваційні
технології навчання. Все це є основою для удосконалення
сучасного рівня викладання дисциплін, проведення науково-дослідної роботи на кафедрі та організації науково-дослідної роботи студентів.
Пріоритетами діяльності кафедри є всебічний розвиток професійної та особистісної культури фахівців, високий рівень викладання інформаційних, програмно-інженерних дисциплін, повне комплексне забезпечення

навчального процесу науково-методичними розробками. З метою підвищення ефективності освітнього процесу, якості знань студентів та удосконалення професійної
компетентності науково-педагогічних працівників методична комісія кафедри розробила НМКС «Програмна
інженерія» та НМКД 50 дисциплін, що закріплені за кафедрою.
Під керівництвом професорсько-викладацького
складу проводяться олімпіади з програмування та інформатики. Кращі студенти університету під керівництвом
доцента кафедри, кандидата технічних наук В. М. Краснощока беруть участь в олімпіадах з інформатики, програмування, де неодноразово займали призові місця.
Кафедра підтримує тісні зв’язки із спорідненими кафедрами інших навчальних закладів, провідними фахівцями в області розробки програмного забезпечення.
На сьогодні кафедра плідно співпрацює з колективами КНУБА та ХНУРЕ, компанією BGS Solutions, яка є розробником корпоративних інформаційних систем на базі
програмної платформи «1С: Підприємство». Компанія
BGS Solutions проводить зустрічі-семінари зі студентами
спеціальності «Програмна інженерія» та є базою практики для студентів і їх потенційними роботодавцями.
Колектив кафедри веде активну профорієнтаційну
роботу. Проводяться дні гостинності, майбутні студенти запрошуються на наукові студентські конференції.
Постійну участь в студентських конференціях беруть
студенти ТЕК КНТЕУ зі спеціальності «Інформаційна
діяльність». Так в студентських наукових конференціях «Інформаційні технології, облік, аналіз і контроль
в управлінні економічними процесами» (квітень 2014 р.,
квітень 2015 р.) взяло участь близько 20 студентів коледжів, які в цьому році поповнили лави студентів спеціальності «Програмна інженерія» на 2 курсі.

Колектив кафедри програмної інженерії та інформаційних систем
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТО РГО В Е Л Ь Н О-Е КО Н О М І Ч Н И Й
У Н І В Е Р С И Т Е Т

КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ
ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК

теоретичного і прикладного значення, видано 31 монографію, 22 підручника та навчальних посібника, понад
900 наукових статей, захищено 11 докторських і 21 канКафедра існує від часу дидатську дисертацію. Серед значних наукових праць
створення КНТЕУ, з 1966 р. за цей час стали: монографії відомих в Україні вчених
Нині кафедру очолює кан- М. О. Шкепу «Эстетика безобразного Карла Розенкрандидат філософських наук, ца», Ю. І. Кулагіна «Формування і розвиток інтелектупрофесор Ю. І. Кулагін. Ор- ального потенціалу студентів», І. В. Терлецької «Сучасганізатором кафедри є того- на українська та російська історіографія сталінізму»,
часний ректор університе- Ю. Г. Бадаха «Холодна війна та її виміри», Н. А. Латигіної
ту кандидат філософських «Демократія: реалії versus утопії», Г. Ф. Хоружого «Аканаук, професор Т. І. Скирда. демічна культура: цінності та принципи вищої освіти».
У різні роки підрозділ очо- А. Ю. Морозова «Інтуїція в пошуках добра: духовно мелювали: доктор історичних тафізичні аспекти».
наук, професор Г. Д. ДіденНині кафедра філософських та соціальних наук прако, кандидат філософських цює за такими науковими напрямами: філософсь
ко-
Ю. І. Кулагін
наук, професор Т. І. Скирда, методологічні засади науки, воєнно-політичні кризи
Завідувач кафедри,
кандидат історичних наук, другої половини ХХ–XXI ст., історіографічний аналіз стакандидат філософських наук, доцент Л. Д. Костенко, доклінізму, етичний дискурс у підприємництві, культуролопрофесор
тор історичних наук, про- гічні знання в історичному вимірі, філософія економіки:
фесор П. Г. Марков.
теорія і методологія.
Всього за весь час на кафедрі працювало 23 доктори
Відповідно до щорічних планів наукової роботи за
наук, професори, 38 кандидатів наук, доцентів, 16 стар- цей час кафедрою було проведено 8 міжнародних, 18 всеших викладачів, 18 асистентів. Нині у професорсько-ви- українських, 11 міжвузівських наукових конференцій
кладацькому складі — 19 викладачів, з яких 7 професо- професорсько-викладацького складу та 44 студентських
рів, 11 доцентів, 1 старший викладач.
наукових конференції. Постійно організовувалися круглі
Серед ветеранів сьогодні на кафедрі працюють про- столи та олімпіади, за їх підсумками, студентами отрифесор Ю. І. Кулагін, стаж роботи на кафедрі якого 40 мано 9 міжнародних дипломів, 28 дипломів переможців
років, професор О. О. Валуйський — 23 роки, професор Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад і 86
Н. А. Латигіна — 21 рік, доцент С. Г. Радченко — 25 років. дипломів переможців та призерів різноманітних наукоЗа 50 років існування кафедрою викладалося 39 гу- вих конференцій.
манітарних дисциплін. За цей час за всіма навчальними
Серед значних наукових заходів, організованих кадисциплінами підготовлено програми та робочі про- федрою філософських та соціальних наук, за останні
грами, опорні конспекти лекцій, комп’ютерні програми роки стало проведення в березні 2014 р. Всеукраїнської
з контролю знань студентів, методичні рекомендації до студентської науково-практичної конференції «Універсамостійної роботи студентів денної та заочної форм нав- сальні та національні виміри життя і творчості Т. Г. Шевчання; видані підручники, навчальні посібники, хресто- ченка» (до 200-ліття від дня народження). На працюючих
матії, практикуми, зокрема: «Етика бізнесу. Навчальний 7 секціях було заслухано 98 доповідей студентів з 18 ВНЗ
посібник» (С. Г. Радченко), «Історія України. Навчальний країни та видано науковий збірник тез.
посібник» (Ю. Г. Бадах, Л. В. Губицький та ін.), «Історія
Підводячи підсумки щорічної наукової роботи стуукраїнської культури. Навчальний посібник» (Ю. І. Кула- дентів, кафедра протягом останніх 15 років проводила
гін, Ю. Г. Бадах, Н. А. Латигіна та ін.), «Політологія. Нав підсумкову наукову конференцію: «Актуальні проблеми
чальний посібник» (Ю. І. Кулагін, В. І. Полурез), «Філо- гуманітарних наук в дослідженнях студентської молоді»,
софія. Навчальний посібник» (В. В. Ільїн, Ю. І. Кулагін), в яких беруть участь найкращі студенти з усіх факульте«Логіка. Навчальний посібник» (Ю. І. Кулагін, І. В. Войці- тів університету.
цька), «Політологія. Практикум» (Ю. І. Кулагін, В. І. ПоНевід’ємною складовою історії кафедри, є наукове
лурез), «Філософія. Хрестоматія» (О. О. Валуйський, співробітництво. За півстоліття існування налагоджено
М. О. Шкепу, М. В. Ліпін), «Історія України. Практикум» творчі зв’язки з провідними науковими і навчальними
(Ю. Г. Бадах). Всі навчальні посібники вийшли з грифом закладами України та світу, серед яких: Київський націМіністерства освіти і науки України.
ональний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут поВикористання у освітньому процесі лекційної ауди- літичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураторії, яка оснащена сучасним аудіовізуальним супрово- са НАН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди
дженням, а також аудиторії для семінарських занять та НАН України, Центр гуманітарної освіти НАН України.
комп’ютерного класу для проведення занять та тестуван- Інститут історії НАН України, Інститут проблем сучасня студентів дає можливість проводити онлайн-ігри, екс- ного мистецтва Національної академії мистецтв України,
прес-опитування та використовувати інші інтерактивні Інститут культурології Національної академії мистецтв
форми та методи проведення занять.
України, Будинок учених НАН України, Центральний
За ці роки кафедра досягла значних успіхів у науковій державний історичний архів та ін. Разом з цими відороботі: розроблено 37 наукових тем фундаментально- мими осередками науки і культури кафедра працює над
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Круглий стіл «Хосе Марті — персоніфікація вісьового часу
латино-американської історії»

Літературний вечір, присвячений 100-річчю
від дня народження А. Малишка

розробкою наукових тем, підготовкою докторських ди
сертацій, монографій підручників, статей, організації та
проведення наукових конференцій, круглих столів тощо.
Щорічно провідні фахівці цих наукових та навчальних
установ виступають з лекціями серед студентів університету.
Викладачі кафедри беруть активну участь у громадсько-виховній роботі університету, зокрема в організації
та відвідуванні виставок, музеїв, театрів м. Києва. Разом
із студентським активом щорічно проводяться тематичні вечори, літературні читання, зустрічі з діячами науки
і мистецтв України, представниками дипломатичного
корпусу та ін. Лише за останні два роки були проведені
тематичні вечори, присвячені 200-річчю від дня народ-

ження С. Гулака-Артемовського, 100-річчю від дня народження А. Малишка, пройшли літературні зустрічі,
присвячені Л. Українці, І. Франку, В. Сосюрі, П. Тичині,
О. Вишні. На цих зустрічах студенти читали та обговорювали окремі твори української літератури, зокрема,
«Енеїда» та «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, «Мартин Боруля»
І. Карпенка-Карого, «Катерина» та «Наймичка» Т. Шевченка та ін.
Сьогодні кафедра філософських та соціальних наук
на злеті своєї творчої активності. Це згуртований високопрофесійний колектив, здатний вирішувати найскладніші питання реформування сучасної вищої освіти
в Україні.

Колектив кафедри філософських та соціальних наук
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ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА І
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ф

акультет заснований у 1966 р. і діє з моменту
створення Київського торгово-економічного інституту, у 1966–1993 рр. називався торговим. У 1993 р. був перейменований на товарознавчий,
а в 2012 р. — на факультет товарознавства і торговельного підприємництва.
Перший декан торгового факультету — В. Т. Колесников. У подальшому деканами різних років були П. І. Січкар, С. І. Гаєвський, В. А. Фесюк, В. М. Торопков, А. Є. Мірошников, Н. К. Кисляк, Н. В. Притульська, Т. М. Артюх.
Нині факультет очолює В. А. Осика.
У своїй першій структурі факультет мав 5 кафедр: товарознавства промислових товарів (завідувачі Л. І. Безпалий — 1966–1969 рр., Є. А. Мірошников — 1969–1980 рр.,
Н. К. Кисляк — 1980–1987 рр., Н. П. Тихонова — 1989–
2007 рр., Т. М. Артюх), товарознавства продовольчих
товарів (очолювали М. Є. Мельман — 1964–1973 рр.,
В. Т. Колесніков — 1973–1983 рр., В. Ю. Міцик — 1983–
1991 рр., О. Л. Романенко — 1991–1995 рр., М. П. Орлов —
1995–1996 рр., Є. В. Тищенко — 1996–2005 рр., Н. В. Притульська — 2005–2015 рр.), організації та техніки торгівлі
та громадського харчування (завідувачі М. Ф. Дубонос,
І. І. Корольков), хімії (завідувачі І. К. Ушенко, В. Ю. Буряк), медичної підготовки (завідувач М. М. Чумак).
Спершу підготовка спеціалістів здійснювалася лише за
двома спеціальностями — «Товарознавство та організація
торгівлі промисловими товарами» і «Товарознавство та
організація торгівлі продовольчими товарами». Сучасний
факультет товарознавства і торговельного підприємництва — це 4 кафедри: товарознавства та експертизи харчових продуктів (завідувач — професор С. О. Белінська),

товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
(завідувач — професор Н. В. Мережко), торговельного
підприємництва (завідувач — доцент В. М. Торопков), сучасних європейських мов (завідувач — доцент А. Г. Латигіна). Нині на факультеті працює 15 професорів, 43 доценти, 26 старших викладачів, 17 викладачів та 7 асистентів та
навчається близько півтори тисячі студентів.
За роки існування факультет здобув величезний науковий і педагогічний досвід, здійснено фундаментальні
розробки, розроблено сучасні методики і технології викладання, створено міцну професійну команду. Тисячі
випускників — успішні керівники і підприємці, галузеві фахівці по всій Україні та за її межами. На факультеті
підготовлено майже 30 тисяч висококваліфікованих фахівців.
Нині факультет товарознавства і торговельного підприємництва готує спеціалістів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», спеціалізаціями «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі», «Товарознавство і комерційна логістика», «Митна справа»,
«Управління безпечністю та якістю товарів», «Організація оптової та роздрібної торгівлі», «Експертиза товарів
та послуг».
На базі факультету вперше в Україні почала здійснюватися підготовка товарознавців-логістів для великих
торгових фірм з іноземними інвестиціями, товарознавців-експертів для митних органів, товарознавців-експертів у справах захисту прав споживачів, товарознавців-комерсантів з різних груп продовольчих та непродовольчих
товарів в галузі торгівлі та закупок.

Проведення майстер-класу з дисципліни
«Товарознавство. М’ясні товари»

Круглий стіл в рамках проведення Європейських днів торгівлі
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Народився 9 жовтня 1961 р. на Житоня властивостей харчових продуктів
мирщині у с. Ставище Попільнянського
під час зберігання, формування споживрайону. У 1982 р. закінчив Київський торних властивостей продуктів переробки
гово-економічний інститут за спеціальнісфруктів, ягід, овочів та грибів.
тю «Товарознавство і організація торгівлі
Член Українського товариства товапродовольчими товарами». Перший досвід
рознавців і технологів, вченої та метотрудової діяльності здобув у торговельній
дичної рад КНТЕУ, ради з якості та регалузі: з 1982 по 1985 рр. працював стардакційно-видавничої ради КНТЕУ. Голова
шим товарознавцем оптово-роздрібного
вченої ради факультету товарознавплодоовочевого комбінату Жовтневого
ства і торговельного підприємництва.
району м. Києва. У 1985–1987 рр. В. А. ОсиВходив до складу підкомісії з товарозка — старший науковий співробітник нау
навства і торговельного підприємниково-дослідного сектору КТЕІ, упродовж
цтва Науково-методичної комісії з екоОсика
1987–1990 рр. навчався в аспірантурі КТЕІ,
номіки та підприємництва МОН України
Віктор Анатолійович
захистив дисертацію на тему «Товарознав
(2006–2014). Учасник розробки галузевих
Декан факультету товарозча характеристика ферментованих стостандартів вищої освіти України напрянавства і торговельного
лових буряків та продуктів їх обробки».
му підготовки «Товарознавство і торпідприємництва КНТЕУ,
З 1991 р. працював на посаді асистенговельне підприємництво». За рішенням
кандидат технічних наук,
та кафедри товарознавства продовольМОН України неодноразово брав участь
чих товарів, з 1993 р. — на посаді старшо- доцент кафедри товарознав- у ліцензуванні та акредитації спеціальго викладача, з 1996 р. — доцент кафедри ства та експертизи харчових ностей ВНЗ України товарознавчого
продуктів.
товарознавства та експертизи продопрофілю. Член редакційної ради МіжнаВипускник торгового
вольчих товарів КНТЕУ (у 2007 р. переродного науково-практичного журналу
факультету (1982 р.)
йменованої на кафедру товарознавства
«Товари і ринки».
та експертизи харчових продуктів).
Відмінник освіти України Віктор
Тривалий час, із 1992 до 2010 рр., Віктор Анатолійо- Анатолійович також нагороджений почесними грамович обіймав посаду заступника декана товарознавчого тами Міністерства освіти і науки України, Державної
факультету КНТЕУ. З 2010 р. очолює факультет, який митної служби України, Київського міського голови, Деру 2012 р. було перейменовано на факультет товарознав- жавної пробірної служби, Міністерства фінансів Україства і торговельного підприємництва.
ни; подяками Київської міської державної адміністрації,
У колі наукових інтересів В. А. Осики — досліджен- голови Деснянської районної державної адміністрації
ня впливу пакувальних матеріалів і тари на збережен- в м. Києві.

Факультет товарознавства і торговельного підприємництва є піонером серед споріднених навчальних закладів України у відкритті нових спеціальностей, спеціалізацій, у забезпеченні студентів навчально-методичною
літературою, в тому числі інноваційного характеру.
Професорсько-викладацький склад з року в рік працює над тим, щоб фахівці спеціальностей факультету
були найкращими в Україні. Нині студенти-випускники
працюють у різних державних установах, галузях націо-

нальної економіки, в структурних підрозділах посольств
України, комерційних структурах, у навчальних закладах
вищої та середньої спеціальної освіти тощо.
Факультет посідає провідне місце серед споріднених факультетів інших вишів України. Сформовано наукові школи з таких напрямів досліджень, як розробка
нових лакофарбових матеріалів та покриттів — доктор
технічних наук, професор Н. В. Мережко; формування
асортименту і дослідження властивостей текстильних

Рада студентського самоврядування звітує про проведені заходи

День університету, 2014 р.
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Молодіжний центр «Об’єднання споживачів активістів»

матеріалів — доктор технічних наук, професор Г. Ф. Пугачевський; фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та властивостей шкіряних, хутрових
матеріалів та взуття — доктор технічних наук, професор
О. Р. Мокроусова; наукові засади формування властивостей паперу, картону та виробів з них — кандидат технічних наук, доцент Т. Г. Глушкова; розроблення системних
підходів до управління асортиментом, якістю й безпечністю харчових продуктів на основі фруктів, ягід, овочів
і грибів — доктор технічних наук, професор Н. Я. Орлова;
розробка нових оздоровчих продуктів спеціального призначення, в тому числі для дитячого і профілактичного
харчування в умовах порушеної екології, а також для
військовослужбовців — доктор сільськогосподарських
наук, професор Г. Б. Рудавська; проблеми управління
безпечністю та якістю товарів — доктор технічних наук,
професор Н. В. Притульська; управління безпечністю та
якістю харчових продуктів на основі гідробіонтів — доктор технічних наук, професор О. В. Сидоренко.
Наукова школа професора А. А. Мазаракі з проблем
розвитку сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління є найефективнішою та найрезультативнішою у своїй галузі не тільки у КНТЕУ та Україні в цілому, а й користується заслуженим авторитетом
у відповідних наукових колах за кордоном.
Щорічно факультет товарознавства і торговельного
підприємництва організовує та проводить ряд заходів
щодо актуальних проблем товарного ринку за участю
представників органів влади, громадських організацій,

науково-освітніх установ, засобів масової інформації
тощо.
Традиційним стало проведення Конcумерського
фестивалю, присвяченого Всесвітньому дню прав споживачів, метою якого є консолідація зусиль держави,
представників бізнесу та громадських організацій для
формування свідомого суспільства, яке здатне забезпечити високі стандарти виробництва товарів та послуг
і захистити права споживачів. Ще одна традиція — робота інформаційно-аналітичної, науково-практичної, дискусійної громадської платформи в рамках Європейських
днів торгівлі в Україні.
Значна увага на факультеті приділяється організації
наукової роботи студентів. Так, упродовж усіх років навчання майбутні фахівці під керівництвом професорів,
доцентів працюють над обраною науковою темою. За
результатами проведеної роботи публікуються наукові статті, студенти беруть участь в науково-практичних
конференціях, в олімпіадах з товарознавства та комерційної діяльності. Про високий рівень підготовки фахівців свідчать результати державних олімпіад з товаро
знавства та конкурсів дипломних робіт. Як правило, це
перші та призові місця.
На факультеті створено досконалу систему студентського самоврядування та профспілки. Студенти факультету мають змогу не тільки навчатися, а й змістовно проводити свій вільний час, беручи участь у «Дебюті
першокурсника», «Днях факультету», іграх КВК, роботі
брейн-клубу, ділових іграх, конкурсах, концертах.

Участь фахівців факультету в телевізійній програмі
«Знак якості»

Круглий стіл, присвячений проблемам захисту прав споживачів
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Святкування Дня факультету

Факультет здобув Кубок КНТЕУ
на університетській спартакіаді, 2014 р.

На факультеті працює студентський театр, до складу факультетами-партнерами закордонних ВНЗ та міжнаякого входять театральний, танцювальний та вокальний родними організаціями.
Важливою віхою в історії факультету стало провеколективи, а також команда КВК. Студентство живе активним спортивним життям: спортивні команди факуль- дення вперше в Україні та КНТЕУ 12–17 вересня 2006 р.
тету є одними з кращих в університеті, студенти мають 15-го Симпозіуму Міжнародного товариства товарозможливість займатися у спортивному комплексі, в ігро- навців та технологів «Глобальна безпека та якість життя»,
вих тренажерних залах на стадіоні, легкоатлетичному в якому взяли участь близько 150 науковців з Польщі,
секторі, на баскетбольному та волейбольному майданчи- Італії, Кореї, Латвії, Німеччини, Австрії, Росії, Молдови,
Білорусі, Японії, Словенії та 178 делегатів з України.
ках, футбольному полі.
Сучасні кабінети та лабораторії кафедр оснащені зразЗавдяки такій багатосторонній підготовці студенти
факультету посідають провідні місця у спортивних зма- ками товарів, приладами та обладнанням для ідентифікаганнях з волейболу (М. Кирчун, М. Гудима, І. Майданик, ції, дослідження та контролю якості й безпечності, проА. Маринченко, О. Ярошенко, А. Селютіна, Д. Краснен- ведення експертизи та визначення фальсифікації товарів,
ко), з аеробіки (Ю. Краснокутська, Д. Ткаченко, А. Па- необхідною нормативною та технічною документацією,
вельчук, О. Зайцева, К. Науменко, І. Пономаренко, сучасними комп’ютерами, ліцензованими та авторськиО. Дейнек, О. Сухотіна, В. Факіра, А. Бондаренко, І. Гри- ми програми для вивчення різних дисциплін. Створена
щенко, О. Ляшко), з настільного тенісу (О. Нерослик, виставка фальсифікованих продовольчих товарів.
Викладачі факультету як експерти є постійними
Л. Кацевич). Студенти В. Нанаєв та Д. Іванов є чемпіонами світу серед молоді з панкратіону, П. Гемай є багатора- учасниками зйомок телепрограм «Знак якості», «Ранок
з Інтером», («Інтер»), «Абзац» («Новий канал»), «Ранок
зовим чемпіоном університету з армреслінгу.
Факультет товарознавства і торговельного підприєм- з Україною» («Україна»), «Правила життя» («СТБ»), «Гроництва ефективно інтегрується з європейською та світо- мадська приймальня», «Якісне життя» («Київ»), «Золовою системами освіти. Найбільший зарубіжний партнер тий фонд України» («БТБ») та ін. Крім того, педагоги є
факультету — Польща. Економічні академії Катовіце, експертами МОН України з проведення акредитаційної
Кракова, Познані, Вища морська школа Гдині — ці вищі та ліцензійної експертизи вищих навчальних закладів
навчальні заклади мають тісні стосунки з товарознавчим різних рівнів акредитації, що здійснюють підготовку тофакультетом. Серед інших іноземних колег — Економіч- варознавців.
ний університет Відня (Австрія), Китайський
південно-центральний фінансово-економічний університет (м. Ухань), Московський комерційний університет, Білоруський університет народного господарства, Молдовський
кооперативний університет.
Провідні товарознавці КНТЕУ — активні
члени Українського товариства товарознавців і технологів, яке входить до Міжнародного товариства товарознавців та технологів зі
штаб-квартирою у м. Відні (Австрія). Президентом Українського товариства товарознавців та технологів є професор КНТЕУ, доктор
технічних наук Н. В. Притульська.
Науковці факультету є постійними учасниками міжнародних науково-практичних
Перемога студентів факультету на Дебюті першокурсника
конференцій та симпозіумів, які проводяться
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КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА
ЕКСПЕРТИЗИ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
Офіційною датою створення кафедри вважається
22 вересня 1964 р. Першим
викладачем, а також організатором створення Київської
філії Донецького інституту
радянської торгівлі була Ольга Альбертівна Богинська.
Перший склад кафед
ри:
Л. І. Безпалий — завідувач
кафедри, кандидат технічних
наук, професор; О. А. Богинська — старший викладач;
Н. В. Мережко
Н. О. Дзюбак — лаборант.
Завідувач кафедри,
Наукові розробки Л. І. Без
доктор технічних наук,
палого стосувалися досліпрофесор
дження товарознавчих характеристик та естетики
товарів, він є автором підручника «Ювелірні товари». Як
завідувач, Л. І. Безпалий здійснював зв’язок кафедри з такими визначними фахівцями, як професор Грюндке — Німецька Лейпцизська торговельна школа. За період роботи
складав та затверджував проекти двадцяти двох аудиторій
кафедри в нинішньому корпусі університету.
Важливий внесок у подальший розвиток кафедри зробив професор П. І. Новодерьожкін, який працював на кафедрі з 1966 по 1969 рр. Автор понад 200 праць, у тому числі
підручників та лабораторних практикумів з текстильних,
швейних та трикотажних товарів. П. І. Новодерьожкін налагодив зв’язки з ученими-товарознавцями низки європейських країн: НДР, Польщі, Угорщини, Болгарії, Франції.
У 1969–1980 рр. кафедру очолював Є. А. Мірошніков.
Він значно розширив і поглибив зв’язки кафедри з іншими ВНЗ: Інститутом народного господарства ім. Плеханова, Новосибірським інститутом радянської торгівлі,
Львівським торговельно-економічним інститутом, Московським інститутом хімічної промисловості. Займався підготовкою аспірантів, серед яких В. М. Кравченко,
який понад 20 років очолював Вінницький торговель-

но-економічний інститут КНТЕУ, Н. К. Зіміна — доцент
кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих
товарів; В. М. Панасенко — професор Бєлгородського
кооперативного інституту.
У 1980 р. кафедра промислових товарів була перейменована на кафедру товарознавства непродовольчих товарів. З 1980 по 1987 рр. на посаді завідувача працювала
кандидат технічних наук, доцент Н. К. Кисляк. Згодом,
у 1999–2006 рр., Надія Кирилівна була деканом товарознавчого факультету.
Значний внесок в розвиток товарознавства та підготовку кандидатів технічних наук з товарознавства
промислових товарів зробив доктор технічних наук,
професор Іван Іванович Мороз. Серед його учнів — викладачі кафедри КНТЕУ та Вінницького торговельно-
економічного інституту: З. С. Порядкова, Л. Я. Васильєва,
Н. К. Кисляк, П. Д. Мамонов, С. О. Сіренко, Т. М. Артюх.
Майже 20 років (1988–2007) кафедру очолювала
Н. П. Тихонова, яка також в 1993–2005 рр. була керівником секції товарознавства НМК МОН України напряму
підготовки «Торгівля». Вперше в Україні Надія Петрівна
очолила робочу групу розробників галузевих державних
стандартів вищої освіти напряму підготовки «Торгівля».
Доцент кафедри А. Є. Мірошніков упродовж 1992–
1999 рр. очолював деканат товарознавчого факультету,
був ініціатором відкриття нових спеціальностей: «Товарознавство та експертиза в митній справі»; «Експертиза
товарів та послуг». Встановлював і поглиблював зв’язки
з європейськими країнами: Польщею (Краків, Познань,
Гдиня), Австрією (Віденський економічний університет)
та Бельгією. Був членом Міжнародного товариства товарознавців і технологів, першим президентом Українського товариства товарознавців і технологів.
З 2000 по 2015 рр. на кафедрі працював доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної
академії, віце-президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів Г. Ф. Пугачевський, який зробив
значний внесок у розвиток теоретичного та текстильного
товарознавства.
З 2007 по 2010 рр. кафедру очолювала доктор технічних наук, професор Т. М. Артюх, яка в своїй науковій
роботі значну увагу приділяла діагностиці та експертизі
дорогоцінних металів та коштовного каміння.

Л. І. Безпалий під час роботи зі студентами

А. Є. Мірошніков з доцентами кафедри
Н. К. Кисляк та З. О. Гриненко
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Завідувачем кафедри товарознавства та експертизи
непродовольчих товарів з 2010 р. по теперішній час є
Ніна Василівна Мережко — доктор технічних наук, професор, академік УТА, віце-президент Українського товариства товарознавців і технологів.
На кафедрі проводиться постійна цілеспрямована кадрова політика щодо підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників. На сьогодні викладацький
склад налічує 23 особи, з яких 8 професорів, 11 доцентів,
2 старші викладачі та 2 асистенти. В останні роки збільшилась частка викладачів з науковим ступенем доктора
наук та вченим званням професора завдяки залученню
професорів, докторів наук на умовах повної зайнятості
(професори Л. А. Коптюх, В. В. Індутний) та сумісництва
(професори П. В. Пашко, В. А. Свідерський). Також збільшилася частка доцентів.
У 2014 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу Л. В. Андрієвська. Порівняно з минулими роками
зменшилась частка викладачів без вченого звання.
Постійно здійснюються заходи щодо підвищення рівня кадрового забезпечення навчально-виховного процесу
та наукової діяльності: успішно працює аспірантура, готуються до захисту кандидатські та докторські дисертації
педагогів. У свою чергу, високий професійний рівень викладачів кафедри забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.
Провідними науковцями кафедри товарознавства та
експертизи непродовольчих товарів створено наукові
школи, зокрема: розробка нових лакофарбових матеріалів
та покриттів — доктор технічних наук, професор Н. В. Мережко, фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та властивостей шкіряних, хутрових
матеріалів та взуття — доктор технічних наук, професор
О. Р. Мокроусова, наукові засади формування властивостей паперу, картону та виробів з них — доктор технічних
наук, професор Л. А. Коптюх; експертиза культурних цінностей — доктор геолого-мінералогічних наук, професор

В. В. Індутний. В рамках діючих наукових шкіл за останні п’ять років відбулися
захисти трьох кандидатських дисертаційних робіт.
За 2010–2015 рр. професорсько-викладацьким
складом виконано сім держ
бюджетних НДР: «Формування класифікаційних
принципів та інформаційного забезпечення Великої енциклопедії товарів» (2010–
Н. П. Тихонова
2011), «Експертна оцінка
Кандидат технічних наук,
ювелірних виробів» (2010–
2011), «Теоретико-методо- професор, завідувач кафедри
у 1988–2007 рр.
логічні засади формування
якості лакофарбових матеріалів на основі вітчизняної сировини» (2010–2015), «Комплексна оцінка застосування луб’яних волокон з наночастками срібла та міді для формування нового асортименту
панчішно-шкарпеткових виробів» (2011), «Формування
асортименту непродовольчих товарів на регіональному
ринку» (2012–2014), «Теорії формування і оптимізації
асортименту тканин із природних волокон» (2012–2016),
«Вплив сировинних матеріалів на формування споживних
властивостей керамічних виробів» (2013–2014).
Також виконувалися НДР, фінансовані із спеціальних
фондів: «Споживчі товари і ринок. Розвиток методології
товарознавчої оцінки» (2010), «Інтеграція системи управління якістю КНТЕУ до європейської системи забезпечення якості вищої освіти» (2010–2011), «Розроблення класифікації непродовольчих товарів» (2011–2012),
«Конкуренція та конкурентні відносини на ринку лікарських засобів» (2014), «Маркування електропобутових
та радіотоварів: керівництво для працівників роздрібної
торгівлі» (2014).

Колектив кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, 2014 р.

111

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТО РГО В Е Л Ь Н О-Е КО Н О М І Ч Н И Й
У Н І В Е Р С И Т Е Т

За результатами виконаної в 2014 р. науково-дослідної теми фахівці торговельної мережі «Фокстрот» спільно
з викладачами Київського національного торговельно-економічного університету презентували методичний
посібник «Маркування електропобутових товарів і телерадіотоварів: керівництво для працівників роздрібної
торгівлі» (автори: Н. В. Мережко, Т. А. Караваєв, О. Г. Золотарьова, В. О. Комаха, О. С. Шульга та ін.).
Викладачі кафедри брали участь у симпозіумах, міжнародних, всеукраїнських конференціях, круглих столах,
зокрема, 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Бухарестської академії економічних
наук (Бухарест, Румунія), 21–25 вересня 2010 р.; 18th IGWT
Symposium Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity Science Perspective (Рим, Італія), 24–
28 вересня 2012 р.; 19 th Symposium IGWT «Commodity Science in Research and Practice — Current Achievements and
Future Challenges» (Краків, Польща), 15–19 вересня 2014 р.
Видано ряд підручників та навчальних посібників
серії «Товарознавство». Наукові розробки колективу
активно публікуються у підручниках, монографіях, нав
чальних посібниках та інших науково-методичних виданнях.
За 2010–2015 рр. було опубліковано три підручники
та два навчальних посібники: Н. В. Мережко, В. В. Осієвська, Н.С. Ясинська «Управління якістю»; Н. В. Мережко,
Н. К. Зіміна, О.І. Сім’ячко, С. О. Сіренко «Матеріалознавство і технологія матеріалів»; Н. В. Мережко, Л. С. Кириченко «Основи стандартизації, метрології та управління
якістю»; Л. В. Черняк, О. І. Сім’ячко «Ювелірні товари
і годинники»; «Товарознавство і торговельне підприємництво» (за загальною редакцією А. А. Мазаракі).
За результатами наукових досліджень опубліковані
монографії: Т. Г. Глушкова «Формування властивостей
паперу для друку» (2011); В. Г. Сальник, В. А. Свідерсь
кий, Л. П. Черняк «Фізико-хімічна механіка дисперсійних структур у технології будівельного фарфору» (2012);
І. М. Грищенко, А. Г. Данилкович, О. Р. Мокроусова «Поліфункціональні шкіряні матеріали»; В. Морару, Е. Мокроусова «Электроповерхностные явления в процессах
формирования структуры кожи»; В. Б. Барановський,
О. П. Бондаренко, О. М. Гавриш, О. А. Гончар, Б. М. Даценко, А. В. Дериколенко, Т. А. Караваєв та ін. «Сучасні
українські будівельні матеріали, вироби та конструкції».
У 2014 р. опубліковано три монографії, зокрема професором О. Р. Мокроусовою (у співавторстві) «Hide and Skin
of Mammals» (Part III/Chapter 12), професором П. В. Пашко (у співавторстві) «Формування системи митного ауди
ту в Україні» та доцентом С. В. Галько (у співавторстві)
«Сучасні технології в системі митного регулювання». Видано навчальний посібник «Товарознавство та торговельне підприємництво» за загальною редакцією професора
А. А. Мазаракі, співавторами є викладачі кафедри.
Опубліковано 19 статей, що входять до наукометричних баз даних, зокрема: «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну», «Технологічний
аудит та резерви виробництва», «Вісник Хмельницького
національного університету», «Товари і ринки», «Східно-Європейський журнал передових технологій».
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Викладачі кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів займаються винахідницькою діяльністю — розробляють патенти на винаходи та корисні
моделі. Деякі з них: патент України на корисну модель
UA № 92900 «Тканина з базальтових волокон вогнестійка», патент України на корисну модель «Водно-дисперсійна фарба з максимально щільною упаковкою наповнювачів у покритті», патент України на корисну модель
«Водно-дисперсійна фарба з середнім глянцем», патент
України на корисну модель «Водно-дисперсійна фарба
з підвищеною покривністю і білизною для внутрішніх
робіт», патент України на корисну модель «Спосіб отримання лакофарбового покриття з щільною упаковкою
наповнювачів».
За останні 5 років розроблено 10 державних стандартів України, 2 технічні умови України (ТУУ), 3 патенти на
винахід, 22 патенти на корисну модель та 1 технологічний регламент.

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА
ЕКСПЕРТИЗИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Відлік історії кафедри товарознавства та експертизи
харчових продуктів починається з 1966 р., коли теперішній Київський національний
торговельно-економічний
університет був лише філією
Донецького інституту радянської торгівлі. До 2003 р.
кафедра мала назву товарознавства продовольчих
товарів. Підготовка фахівців на кафедрі з часів заснуС. О. Белінська
вання і до кінця 80-х років
Завідувач кафедри,
здійснювалась лише за надоктор технічних наук,
прямом
«Товарознавство
професор
продовольчих товарів». Розвиток сфери експертної діяльності в незалежній Україні по-новому розкрив багатогранність товарознавчої науки та визначив перспективні
напрями підготовки фахівців. На початку 90-х років кафедра значно розширила перелік спеціальностей та спеціалізацій, зокрема розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг», «Товарознавство
та комерційна діяльність». В подальшому з урахуванням
потреб економіки та ринку праці кафедрою ініційовано
відкриття спеціальності «Управління безпечністю та якістю товарів». У 2003 р. кафедру товарознавства продовольчих товарів перейменовано у кафедру товарознавства та
експертизи продовольчих товарів, а в 2007 р. — у кафедру
товарознавства та експертизи харчових продуктів.
Біля витоків кафедри стояли такі видатні науковці
та фундатори товарознавчої науки, як М. Є. Мельман,
В. Ц. Швіліх, В. Т. Колесніков, Н. М. Чуніхіна, Г. Б. Рудавська, П. О. Січкар, Є. О. Хмельницький, Г. В. Белохонова,
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М. Є. Мельман
Кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри
у 1966–1973 рр.

В. Т. Колесніков
Кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри
у 1973–1982 рр.

В. Ю. Міцик
Доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри
у 1982–1991 рр.

О. Л. Романенко
Кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри
у 1991–1995 рр.

В. П. Гультяєва, Н. І. Павлосюк, О. О. Воробйова, В. І. Власенко, Р. Д. Шаптала, Т. М. Воронцова, Н. Я. Орлова,
Є. В. Тищенко, В. Ф. Шкарупа.
Першим завідувачем, який очолював кафедру протягом 1966–1973 рр., був кандидат технічних наук, доцент
М. Є. Мельман — відомий вчений у галузі товарознавства
продовольчих товарів.
У період 1973–1982 рр. завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент В. Т. Колесніков — відомий
вчений і педагог, який впродовж 1966–1969 рр. очолював
торговий факультет. Кафедра під керівництвом В. Т. Колеснікова отримала звання зразкової. Він був першим
розробником та викладачем дисципліни «Сенсорний
аналіз». Наукові розробки Віктора Тимофійовича у галузі зберігання та транспортування харчових продуктів
у тарі-обладнанні мали широке впровадження у практику торговельних підприємств. Невтомна праця та відданість улюбленій справі В. Т. Колеснікова дозволила сформувати надійне інтелектуальне і наукове підґрунтя для
творчого розвитку, плідної науково-освітньої діяльності
на кафедрі. В цей період колектив кафедри поповнився такими визначними науковцями, як З. В. Коробкіна,
К. Р. Попова, М. П. Орлов, Л. С. Кириченко, В. І. Мандрика, В. С. Михайловський, Н. П. Нечипоренко.
У 1982–1991 рр. кафедру очолював доктор біологічних
наук, професор В. Ю. Міцик — видатний вчений і педагог,

заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член
Української технологічної академії, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки. Його неперевершені організаторські здібності, невтомна енергія, науковий і творчий потенціал відкрили студентам та викладачам нові напрями наукових досліджень, що збагатило
кафедру ґрунтовними результатами наукових робіт щодо
вдосконалення харчового балансу за рахунок нових джерел харчового білка рослинного, мікробного та тваринного походження; використання нових цукрозамінників,
розробки нових лікувально-профілактичних продуктів
на основі крові забійних тварин.
Важливий внесок у подальший розвиток кафедри
зробив заслужений працівник освіти України, кандидат
технічних наук, доцент О. Л. Романенко, який очолював
кафедру в 1991–1995 рр. та був одним із розробників перших в Україні Державних стандартів вищої освіти напряму «Торгівля».
За період 1991–1995 рр. кафедра поповнилась такими науковцями, як В. А. Колтунов, О. В. Сидоренко,
Н. В. Притульська, А. А. Самойленко, Н. С. Ясинська.
Більшість із них донині є відданими своїй справі й колективу, працюють на кафедрі, примножуючи здобутки
вітчизняної товарознавчої науки.
Упродовж 1995–1996 рр. кафедру очолював доктор
технічних наук, професор М. П. Орлов, дослідження

Колектив кафедри товарознавства продовольчих товарів (70–80 рр.)

Засідання кафедри товарознавства продовольчих товарів, 1982 р.
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М. П. Орлов
Доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри
у 1995–1996 рр.

Є. В. Тищенко
Кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри
у 1996–2003 рр.

якого присвячені проблемам технології ферментування
плодів і овочів, — учень відомого вченого та свого попередника на чолі кафедри В. Т. Колеснікова. Микола Павлович є автором оригінальної технології ферментування
овочів у контейнерах, транспортування їх у роздрібну
мережу, зберігання та реалізації.
Кандидат технічних наук, доцент Є. В. Тищенко очолювала кафедру з 1996 по 2003 рр. Видатний педагог,
науковець Євгенія Василівна протягом 20 років виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої
ради КНТЕУ із захисту докторських і кандидатських
дисертацій з технічних наук; з 1997 по 2015 рр. була заступником голови секції товарознавства НМК МОН
України напряму «Торгівля». За її участю розроблені перші в Україні Державні стандарти вищої освіти напряму
«Торгівля». Під керівництвом Є. В. Тищенко кафедра оновилась новою плеядою науковців-товарознавців, серед
яких: Г. А. Толок, С. О. Белінська, Б. О. Голуб, Ю. А. Вітер,
Н. С. Метельська.

З 2003 по 2015 рр. кафедру очолювала доктор
технічних наук, професор
Н. В. Притульська. Вона
сприяла якісно новому рівню розвитку кафедри шляхом налагодження співробітництва зі спорідненими
кафедрами інших навчальних закладів світу: Університет Маямі штату Огайо
(США); Познанський економічний університет (ПольН. В. Притульська
ща); Агроцентр УніверситеДоктор технічних наук,
ту штату Луїзіани (США).
професор, завідувач кафедри
Упродовж 2006–2007 рр.
у 2003–2015 рр.
Н. В. Притульська — декан
товарознавчого
факультету, з вересня 2007 р. — проректор КНТЕУ, президент
Українського товариства товарознавців і технологів, член
Громадської ради при Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики, член
правління Української асоціації споживачів, з 2014 р. —
голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 26.055.02 при КНТЕУ,
заступник голови редакційної колегії журналу «Товари
і ринки», голова підкомітету технічного комітету стандартизації № 118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туристичні та виставкові», член технічного комітету
стандартизації № 93 «Управління якістю та безпечністю
товарів та довкілля», директор навчально-консультативного центру КНТЕУ з управління безпечністю та якістю
продукції, керівник системи управління якістю КНТЕУ.
Завдяки зусиллям Н. В. Притульської науково-педагогічний склад кафедри поповнився такими викладачами:
Т.К. Лебська, С. В. Казаченко, Ю. М. Мотузка, О. В. Романенко, С. П. Вєжлівцева, Н. В. Камєнєва, Р. С. Дончевська,
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К. В. Мостика, О. М. Жукевич, Є. В. Бондаренко, О. В. Хробатенко, Д. П. Антюшко, І. О. Кузьменко, Ю. Б. Міклашевська.
На кафедрі проводиться системна робота щодо підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників. На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів
налічує 27 осіб, у т. ч. 5 докторів наук, професорів, 21 кандидата наук.
Невід’ємною складовою роботи кафедри товаро
знавства та експертизи харчових продуктів є наукова
діяльність. Так, тривалий час на кафедрі функціонують
наукові школи Г. Б. Рудавської, Н. Я. Орлової, Н. В. Притульської, В. А. Колтунова, О. В. Сидоренко.
Наукова школа під керівництвом професора Г. Б. Рудавської проводить роботу по розробці нових оздоровчих продуктів спеціального призначення, в тому числі
для дитячого і профілактичного харчування в умовах порушеної екології, а також для військовослужбовців.
Наукова школа під керівництвом професора Н. Я. Орлової працює над розробленням системних підходів до
управління асортиментом, якістю й безпечністю харчових продуктів на основі фруктів, ягід, овочів і грибів.
Наукова школа під керівництвом професора В. А. Колтунова спрямовує зусилля на розроблення сучасних технологій зберігання плодоовочевої продукції.
Наукова школа під керівництвом професора Н. В. Притульської вивчає проблеми управління безпечністю та
якістю товарів, займається розробленням заходів щодо
ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів, створенням продуктів для людей з підвищеними
фізичними та психоемоційними навантаженнями.
Наукова школа під керівництвом професора О. В. Сидоренко розробляє наукові підходи до управління безпечністю та якістю харчових продуктів на основі гідробіонтів;
займається питаннями методології сенсорного аналізу харчових продуктів; досліджує теоретико-практичні аспекти
оцінки конкурентоспроможності споживних товарів.
Розробки фахівців кафедри відображаються у підручниках, посібниках, монографіях, науково-методичних
виданнях. Найбільш вагомими є серія підручників «Товарознавство»; монографії, присвячені проблемам зберігання харчових продуктів та управління їх безпечністю
та якістю; ТУ, ТІ, патенти. Викладачі кафедри постійно
презентують свої розробки на симпозіумах, які проводяться за ініціативи Міжнародного товариства товаро
знавців та технологів, наукових конференціях різного
рівня, наукових семінарах, круглих столах.
Результати науково-дослідних робіт кафедри впроваджено у діяльність вітчизняних промислових та торговельних підприємств: Марганецької кондитерської
фабрики, ТОВ «Євпаторійський рибзавод», ТОВ «СОВ Гавань», ПП «Дригало», ТОВ «Арті», ТОВ «ВЕК», ТОВ «Рибопереробний завод «Плеяди», СПД Андрусенко Л. М. —
ПП «Тріал», ТОВ «Малинська фабрика спеціального
паперу», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Настуня», ТОВ «ДелМас
ЛТД», ТОВ «Дісконт», ПП «Марина».
Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів плідно співпрацює з ВНЗ України, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством

Г. Б. Рудавська
Доктор сільськогоспо
дарських наук, професор

Н. Я. Орлова
Доктор технічних наук,
професор

аграрної політики та продовольства України, Державною
фіскальною службою України, Комітетом Верховної Ради
України з питань промислової політики та підприємництва, Торгово-промисловою палатою України, Київською
міжрегіональною митницею, Українською асоціацією
якості, Лігою виробників харчових продуктів, Асоціацією морозива та заморожених продуктів, НАК «Акваресурси України», МСРОП «Південьрибцентр», Асоціацією «Укркондпром», торговельними мережами «Ашан»,
«Фуршет», «Новус», «Сільпо», «Фора».
Викладачі кафедри входять до складу Міжнародного
та Українського товариства товарознавців та технологів,
спеціалізованих галузевих дегустаційних комісій з оцінки якості харчових продуктів, активно співпрацюють
з Всеукраїнською федерацією споживачів «ПУЛЬС».
Невід’ємною складовою роботи викладачів кафедри
є експертна оцінка товарів. Науковці надають кваліфіковані поради споживачам щодо раціонального вибору
товарів виступаючи на програмах теле- та радіоканалів:
телеканал «Інтер» — програма «Ранок з Інтером»; телеканал «Ера» — програма «На слуху»; телеканал СТБ — «Все
буде добре»; «1 + 1» — «Територія обману», «Життя без
обману»; ТРК «Київ» — програма «Громадська прий
мальня», «Якісне життя»; ТРК «Україна» — ток-шоу «Говорить Україна», «Ранок з Україною» (87 виступів); «Новий канал» — «АБЗАЦ», ток-шоу «Страсті за ревізором».

Молоді науковці проводять дослідження

115

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТО РГО В Е Л Ь Н О-Е КО Н О М І Ч Н И Й
У Н І В Е Р С И Т Е Т

КАФЕДРА ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Один із провідних підрозділів університету, працює під керівництвом кандидата економічних наук,
доцента В. М. Торопкова.
Відлік історії кафедри
почався у 2009 р., коли вона
виокремилась зі складу кафедри маркетингу та рек
лами. Із часу створення кафедру очолювали: доктор
економічних наук, доцент
Корольчук Олександр Пет
В. М. Торопков
рович (2009–2011), доктор
Завідувач кафедри,
економічних наук, професор
кандидат економічних наук, Мазаракі Анатолій Антонодоцент
вич (2012–2015), кандидат
економічних наук, доцент
Торопков Володимир Михайлович (з 2015 р. по т.ч.).
Створення кафедри було пов’язане, в першу чергу,
з необхідністю посилення та поліпшення якості економічної та організаційно-управлінської складової професійної підготовки товарознавців. Інтенсивний розвиток
торгівлі України цього часу проявився у відкритті нових
торговельних підприємств, збільшенні торговельної площі, формуванні та поширенні мережевого підходу до її організації, впровадженні у практику нових інформаційних
систем і технологій, електронної торгівлі, підвищенні якості торговельного обслуговування населення, посиленні
та розширенні співробітництва підприємств оптової та
роздрібної торгівлі з підприємствами інших галузей тощо.

Перший колектив кафедри торговельного підприємництва

З іншого боку, збільшився вплив на торгівлю факторів зовнішнього середовища, зокрема прискорення
термінів задоволення потреб клієнтів, підвищення їх вимог до асортименту, якості товарів та послуг, посилення
контролю за роботою підприємств торгівлі з боку споживачів, засобів масової інформації, державних органів,
громадських організацій.
Розвиток галузі та динамічні зміни у її бізнес-середо
вищі обумовили необхідність переходу організації торгівлі на новий якісний рівень, з урахуванням вимог
споживачів товарів та послуг, соціально-економічної
політики держави, економічних, технічних, технологічних, інформаційних та інших можливостей торговельних підприємств, що зумовили, у свою чергу, необхідність посилення компетентностей фахівців торгівлі не
тільки комерційного, а й організаційного спрямування,
які б повною мірою забезпечували високу конкурентоспроможність суб’єктів торговельного підприємництва.
В цьому — місія кафедри торговельного підприємницт

Колектив кафедри торговельного підприємництва
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На практичному занятті з дисципліни «Управління
комерційною діяльністю» у комп’ютерному кабінеті

демії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України
в галузі науки і техніки.
Анатолій Антонович — відомий учений у галузі сучасної економічної теорії, зокрема, з проблем товарного
обігу і торговельного підприємництва в ринкових умовах, якому належать розробки механізму державного
регулювання сфери обігу, визначення стратегій розвитку
та структурної переорієнтації внутрішньої і зовнішньої
торгівлі тощо.
Під керівництвом А. А. Мазаракі сформувався висококваліфікований науково-педагогічний персонал ка
федри. Зокрема, у різні роки на ній працювали професори
Н. О. Голошубова та В. А. Фесюк; доценти О. П. Бегларашвілі, А. М. Виноградська, А. І. Зіміна, Н. Б. Ільченко,
О. О. Кавун, Д. В. Кочубей, А. В. Кулік, Т. Д. Москвітіна,
Н. В. Пархаєва, Г. П. Сиваненко, В. М. Торопков, В. В. Черепов, О. А. Чижевська; старші викладачі — кандидати
економічних наук Т. М. Григоренко, С. С. Лиса; асистенти
М. Ю. Бондарчук, М. Р. Кириченко.
Значний практичний та науковий досвід роботи викладачів кафедри, які працюють сьогодні, дає їм змогу
ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять із 26 навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. У своїй роботі з підготовки фахівців професорсько-викладацький склад кафедри
орієнтується на світові стандарти, активно працює над
удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно
до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів навчання; створює умови для комплексної підготовки фахівців, отримання сучасних знань.
Всього за 2010–2015 рр. для забезпечення навчального процесу викладачами розроблено 80 навчально-методичних робіт, у т. ч. 15 підручників та навчальних посібників, 45 програм та робочих програм, 15 опорних
конспектів лекцій. Серед видань — «Торговля: история,

ва, яка є випусковою з підготовки фахівців освітнього
рівня «магістр» за спеціальністю «Організація оптової та
роздрібної торгівлі» та освітнього рівня «бакалавр» (спеціалізація «Організація оптової та роздрібної торгівлі»).
У складі кафедри на момент її створення було 11 викладачів: 1 доктор економічних наук (О. П. Корольчук),
2 професори (Н. О. Голошубова та В. А. Фесюк), 6 доцентів (А. М. Виноградська, Н. Б. Ільченко, О. О. Кавун,
Т. Д. Москвітіна, В. М. Торопков, В. В. Черепов) та 2 асистенти (О. П. Бегларашвілі та Т. М. Григоренко). Обов’язки
завідувача кафедри було покладено на доктора економічних наук, доцента О. П. Корольчука.
Поставлені задачі потребували суттєвого поліпшення усієї навчальної, методичної та наукової діяльності
кафедри. Першими кроками стала підготовка нових навчальних дисциплін відповідно до нової версії галузевих
стандартів вищої освіти з напряму підготовки «Товаро
знавство і торговельне підприємництво»: «Торговельне
підприємництво», «Проектування торговельних об’єктів», «Торговельні мережі», «Управління комерційним
ризиком», «Аналіз бізнес-процесів у торгівлі», «Комерційна логістика». Підвищення якості навчального процесу потребувало також кардинального оновлення
існуючих навчальних дисциплін,
у першу чергу — «Організація торгівлі» «Комерційна діяльність», «Логістика».
У першій половині 2011 р. було
успішно пройдено ліцензійну, а
у 2013 р. — акредитаційну експертизу підготовки здобувачів вищої
освіти зі спеціальності «Організація
оптової та роздрібної торгівлі» та
отримано відповідні підтверджуючі
документи.
Суттєвим поштовхом до підвищення ефективності діяльності
кафедри торговельного підприємництва стало призначення у 2012 р.
її завідувачем ректора КНТЕУ
Науковці кафедри під час проведення Всеукраїнського круглого столу
А. А. Мазаракі — доктора еконо«Розвиток торговельного підприємництва в Україні:
мічних наук, професора, дійсного
стратегії, технології, інновації»
члена (академіка) Національної ака-
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цивилизация, мораль» А. А. Мазаракі, «Проектування торговельних об’єктів» Н. Б. Ільченко та О. О. Кавун,
«Організація торгівлі» Н. О. Голошубової, «Міжнародна логістика» Т. Д. Москвітіної, «Комерційна логістика» А. А. Мазаракі, Т. Д. Москвітіної, В. М. Торопкова
та ін. «Товарознавство і торговельне підприємництво»
А. А. Мазаракі, Н. В. Притульської, В. А. Осики та ін.
У 2014–2015 навчальному році на кафедрі залучено до
навчального процесу один із найсучасніших комп’ютерних кабінетів університету, в якому встановлено новітні персональні комп’ютери-моноблоки, що дають змогу
студентам швидко та зручно розв’яувати завдання з дуже
великими обсягами даних, будувати різноманітні моделі
бізнес-процесів підприємств торгівлі, здійснювати проектування торговельних об’єктів та логістичних систем.
Набуття студентами практичних навичок використання
сучасного спеціалізованого програмного забезпечення,
що реально використовується в практиці торгівлі та логістики, дозволяє суттєво підвищити їх конкурентоспроможність як майбутніх фахівців.
Надзвичайно важливою була робота членів кафедри
у складі Підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва НМК з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України, де вони взяли участь
у розробці галузевих стандартів вищої освіти та програм
нормативних навчальних дисциплін зі спеціальності
«Організація оптової та роздрібної торгівлі». Навчальна
та методична діяльність кафедри постійно забезпечувалася наполегливим науковим пошуком, виконанням
актуальних наукових розробок: як ініціативних, так і за
замовленням Міністерства освіти і науки України.
Тільки за рахунок коштів державного бюджету Украї
ни були виконані такі наукові роботи: «Економіко-організаційні засади формування підприємницьких мереж
в торгівлі» (2009–2010), «Методологічні засади оцінки
та підвищення ефективності логістичної діяльності
торговельних підприємств» (2011–2012), «Розвиток та
структурна переорієнтація сфери товарного обігу як
фактор економічного зростання» (2013–2014). Результати наукових досліджень, крім впровадження у навчальний процес, доповідалися на численних наукових конференціях, публікувалися у наукових виданнях. За цей
період було видано 5 монографій та 70 наукових статей
у фахових виданнях. Щорічно всі викладачі брали участь
у міжнародних наукових конференціях та готували тези
доповідей.
Результати досліджень лягли в основу підготовки
пропозицій до нормативних актів, що регламентують
сферу товарного обігу, які розроблялися відповідними
підрозділами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за участі науковців кафедри.
Науково-педагогічний потенціал кафедри зростав
пропорційно з ефективною науковою діяльністю. Знач
на частина викладачів захистили кандидатські дисертації: доцент Г. П. Сиваненко (2010), старший викладач
С. С. Лиса (2012), доцент Д. В. Кочубей (2012), доцент
О. П. Бегларашвілі (2013), доцент А. В. Кулік (2013), старший викладач Т. М. Григоренко (2015). Працюють над
здобуттям наукового ступеня доцент Н. Б. Ільченко (док-
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торантура); асистент М. Ю. Бондарчук; С. С. Домбровська, М. В. Хомчук та В. О. Швестко (аспірантура).
З кожним роком кафедра розширює коло зв’язків та
рівень співробітництва з кафедрами-партнерами інших
навчальних закладів, провідними суб’єктами торговельного підприємництва, громадськими організаціями та
професійними спілками. Серед них — ГО «Спілка підприємців Київщини», Українська логістична асоціація,
найпотужніші торговельні мережі України: «Ашан»,
«Епіцентр», «Метро», «Новус», «Сільпо», «Фокстрот»,
«Фуршет» та ін.
Сьогодні робота кафедри спрямована, в першу чергу,
на підвищення якості навчально-виховного процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту», забезпечення його кадрового, методичного на наукового супроводження на рівні сучасних вимог.

КАФЕДРА СУЧАСНИХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ
Питання вивчення іноземної мови у КНТЕУ завжди розглядалося як одна
з найважливіших складових
системи підготовки спеціалістів. Відповідно, в числі перших у 1966 р. у складі
Київського торгово-еконо
мічного інституту з’яви
лася кафедра іноземних
мов. Нині вона є найчисельнішою кафедрою уні
верситету. У 2004 р. була
А. Г. Латигіна
перейменована на кафедру
Завідувач кафедри,
сучасних європейських мов.
доцент
У колективі працює понад
50 викладачів, з яких 2 професори, 16 доцентів, старші викладачі, викладачі. Доценти А. Г. Латигіна, Л. І. Бербенець, О. Б. Януш мають звання
відмінників освіти України. З 1994 р. кафедру очолює доцент А. Г. Латигіна.
Варто відзначити, що підготовку до європейської інтеграції КНТЕУ розпочав задовго до офіційного приєднання України до Болонського процесу: більше 15 років
тому до навчальних планів університету увійшла дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування». На
сьогодні вже створено більше 200 підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних публікацій за різними фахами студентів.
Одним із напрямів науково-дослідної роботи кафедри
сучасних європейських мов є здійснення письмових та
усних перекладів. Оскільки КНТЕУ має велику та розгалужену мережу міжнародних зв’язків, викладачі кафедри
активно допомагають ректору, випускаючим кафедрам
та окремим викладачам, виконуючи письмові переклади різних матеріалів (щорічно — до 1000 сторінок друкованого тексту) — ділова документація, наукові статті,
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монографії, матеріали конференцій, науково-методична
література тощо.
Переважна більшість викладачів кафедри пройшла
стажування за кордоном: в університетах Великої Британії, США, Франції, Бельгії, Швейцарії, Німеччини, Греції.
Крім того, передбачено функціонування методичного семінару, метою якого є підвищення методичного рівня викладачів. Теми доповідей, що презентуються на семінарі,
відрізняються різноманітністю та відповідають науковим
інтересам і напрямам досліджень викладачів кафедри.
Постійно здійснюється координація науково-дослідної роботи студентів: працюють три наукові проблемні
групи з іноземних мов. Керівники — старший викладач
А. П. Розум (англійська мова), старший викладач В. Я. Галаган (німецька мова), доцент О. Г. Образ (французька
мова). Протягом навчального року у секціях проводяться робочі засідання, де обговорюються фахові проблеми. З 2014–2015 н. р. для студентів КНТЕУ працює клуб
прихильників англійської мови та туризму «Speak tour»
(керівник — Н. О. Кайда). Засідання клубу проходить
у різних формах виключно англійською мовою: бесіди,
дискусії, круглі столи та виїзні екскурсії з метою вивчення історичної та культурної спадщини України.
Теми для обговорення та дискусій обираються в тісній співпраці викладача та студентів. В канікулярний
період проводяться тури по містах України, під час яких
студенти виступають у якості перекладачів.
За результатами проведеної науково-дослідної роботи щорічно проводяться круглі столи. Студенти проявляють високу активність у цьому напрямку, удосконалюючи навички усного мовлення та розвиваючи власні
професійні якості. У роботі круглого столу французькою мовою беруть участь спеціально запрошені студенти-стажери з Франції.

Розуміючи важливість мовної підготовки студентів,
університет не обмежувався годинами, призначеними на
вивчення іноземної мови за рахунок бюджету, і у квітні
2000 р. розпочав роботу новий підрозділ КНТЕУ «Центр
іноземної ділової мови» (ЦІДМ), концепція розвитку
якого передбачає підготовку спеціалістів напряму «Філологія» («Переклад») на умовах паралельного навчання
студентів КНТЕУ. Однією з передумов створення центру
була наявність висококваліфікованого академічного персоналу кафедри сучасних європейських мов, яка з моменту заснування ЦІДМ стає випусковою.
Після успішного завершення навчання випускники
ЦІДМ отримували диплом бакалавра державного зразка
з філології Київського національного торговельно-економічного університету. Такий підхід зумовлював підвищення конкурентоспроможності випускників КНТЕУ
на ринку праці, де нині різко зростає потреба у фахівцях, які самостійно, без допомоги перекладача, не тільки
читають та перекладають іноземною мовою, а й здатні
встановлювати контакти з представниками інших країн,
успішно співпрацювати, брати участь у міжкультурному
діалозі.
З 2000 р. Центр іноземної ділової мови здійснив 8 випусків бакалаврів загальною кількістю 332 особи. У 2014–
2015 навчальному році вперше в КНТЕУ був здійснений
набір студентів на І курс для навчання за напрямом підготовки «Філологія».
Досягненням 2015 р. є розробка нових робочих програм, котрі мають забезпечити такий рівень знань іноземної мови, який дозволить у перспективі більшості
студентів КНТЕУ пройти міжнародні тестування IELTS
на рівні В2 та отримати відповідний сертифікат для подальшого навчання за кордоном або за англомовними
магістерськими програмами.

Колектив кафедри сучасних європейських мов
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ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

С

творення факультету фінансів та банківської
справи, як інноваційного проекту комерційного
банку «Інко» та Київського торгово-економічного інституту, започатковано у червні 1993 р. згідно
з рішенням вченої ради KTEІ для підвищення ефективності управління навчально-виховним процесом та
вдосконалення якості підготовки спеціалістів. У зв’язку
з цим було утворено факультет банківської справи та
кафедру фінансів і банківської справи. Факультет банківської справи готував спеціалістів зі спеціальностей
«Правознавство» за спеціалізацією «Комерційне право», «Фінанси і кредит» за спеціалізацією «Банківська
справа», «Бухгалтерський облік і аудит» за спеціалізацією «Бухгалтерський облік в банках». Першим деканом факультету був кандидат економічних наук, доцент
І. В. Смолін.
Викладання дисциплін на факультеті банківської
справи здійснювалося викладачами кафедр економіки
підприємства факультету економіки та менеджменту,
бухгалтерського обліку і аудиту та фінансів і банківської
справи обліково-фінансового факультету. За кафедрою
фінансів і банківської справи було закріплено підготовку

спеціалістів за напрямом «Фінанси і кредит» та спеціалізаціями «Бюджет і податкова система» та «Банківська
справа».
У 2007 р. на виконання постанови вченої ради КНТЕУ
про вдосконалення організації структури університету
затверджено нову назву факультету: факультет фінансів
та банківської справи, до складу якого входили кафедра
фінансів, кафедра банківської справи, кафедра філософських та соціальних наук і кафедра психології. Після
внесення зміни у структуру факультету у 2008–2009 нав
чальному році до складу ФФБС також увійшли кафедри:
математики і статистики та економетрії.
Факультет фінансів та банківської справи, який
з 2012 р. очолює декан, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Т. В. Канєва, має у своєму складі
три випускові кафедри: фінансів, банківської справи,
психології, а також кафедри вищої та прикладної математики і статистики та економетрії.
Кадрова політика факультету фінансів та банківської
справи орієнтована на зміцнення науково-педагогічного потенціалу за рахунок поліпшення якісного складу
професорського-викладацького персоналу, підготовки

День факультету, святкування 20-річного ювілею, 2013 р.
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Народилася 21 вересня 1962 р. у м. Еліста (Російська Федерація). Обравши своїм майбутнім фахом облік і аналіз господарської діяльності, вступила у 1980 р.
до Київського торгово-економічного інституту, який в результаті дав старт
усій подальшій професійній діяльності
Тетяни Володимирівни.
Упродовж 10 років Т. В. Канєва працювала на посадах бухгалтера, заступника
головного бухгалтера, головного бухгалтера в Київському кооперативному технікумі. З 1996 р. працювала у КНТЕУ на
кафедрі бухгалтерського обліку. У 2002 р.
захистила кандидатську дисертацію,
у 2004 р. отримала звання доцента.
З 2008 р. — заступник декана факультету фінансів та банківської справи,
доцент кафедри фінансів, викладає дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», «Облік і звітність
бюджетних установ». З 2012 р. обіймає
посаду декана факультету фінансів та
банківської справи КНТЕУ.

Канєва
Тетяна Володимирівна
Декан факультету фінансів та банківської справи,
кандидат економічних наук,
доцент.
Випускниця обліково-
економічного факультету
(1985 р.)

наукових кадрів, опанування викладачами інноваційних
методів навчання з метою забезпечення високої якості
освіти.
На факультеті при кафедрі банківської справи на базі
комп’ютерного класу кафедри та інстальованого в ньому
програмного забезпечення з 2007 р. функціонує «Нав
чальний банк», який дозволяє реалізовувати теоретичні
знання в площині тренажу технологічних банківських
рішень.
За результатами наукової та навчальної роботи професорсько-викладацького колективу факультету постійно видаються монографії, підручники та навчальні
посібники. На базі факультету регулярно проводяться
міжнародні, всеукраїнські і галузеві конференції, фору-

У наукових дослідженнях Тетяна
Володимирівна вивчає напрями бухгалтерського обліку і звітність бюджетних установ, фінансове забезпечення
діяльності бюджетних установ. Автор
близько 70 науково-методичних видань,
особливої уваги заслуговують навчальний посібник «Бухгалтерський облік
у бюджетних установах», інтегрований навчально-атестаційний посібник
«Бухгалтерський облік у бюджетних
установах. Державні фінанси. Том 4»,
монографія у співавторстві «Державне
фінансове регулювання економічних перетворень». Член науково-експертної
ради Державної казначейської служби
України.
Нагороджена почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України,
подякою Міністерства фінансів України,
а також почесною грамотою КНТЕУ.
Улюблений вислів Т. В. Канєвої: «Людина для людини — святиня».

ми, семінари та круглі столи. За їх результатами видаються тези та збірники наукових праць.
Факультет постійно налагоджує і підтримує тісні наукові та практичні зв’язки з партнерами, серед яких є державні і провідні комерційні установи у сфері фінансів та
банківської справи, на базі яких відбуваються виїзні заняття студентів, а також публічні захисти випускових кваліфікаційних робіт, тематика яких розробляється та погоджується безпосередньо із державними організаціями та
установами і підприємствами. Постійний взаємозв’язок
з практичною діяльністю на факультеті фінансів та банківської справи забезпечується завдяки співпраці з Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною

Студентський науковий форум на факультеті, 2015 р.
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«Вступ до фаху» для студентів спеціалізації «Банківська справа» від спеціалістів OTP Bank

Студентська наукова конференція
«Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження фінансового ринку»

Конференція з питань фінансів, 2013 р.
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казначейською службою України, Пенсійним фондом України, Національною комісією, що
здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових
послуг, Національним банком
України, АТ «Райфайзен Банк
Аваль», ПАТ «Державний ощадний банк України», ТОВ «ТАС
ГРУП», ПАТ АБ «Укргазбанк»,
Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв, Інститутом
психології імені Г. С. Костюка
НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, відділами соціально-психологічних служб та
багатьма іншими партнерами.
Весь період свого існування
факультет забезпечує якісну
науково-теоретичну і ґрунтовну практично-професійну
підготовку майбутніх спеціалістів завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному
складу та участі у навчальному процесі провідних фахівців-практиків. З метою покращення організації та якості
навчання на кафедрах факультету широко застосовуються
інноваційні методи навчання,
здійснюється тісна співпраця
з відповідними державними
організаціями та установами
і підприємствами.
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КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Створена
відповідно
до наказу ректора № 817
від 30 червня 1997 р., кафедра банківської справи
розпочала роботу 27 серпня 1997 р. під керівництвом доцента Т. О. Плісак.
З 2006 р. посаду завідувача
кафедри обіймає доктор
економічних наук, професор Н. П. Шульга.
На початку існування
кафедра банківської справи
Н. П. Шульга
була випусковою за спеціЗавідувач кафедри,
альностями «Фінанси і кредоктор економічних наук,
дит», «Облік і аудит» (спепрофесор
ціалізація «Облік і аудит
в банках»), «Маркетинг»
(спеціалізація «Маркетинг у банках»), «Менеджмент»
(спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності у банках»), акредитованих за ІІІ рівнем підготовки. У 2003 р. відбулася акредитація кафедри за ІV рівнем.
Враховуючи попит роботодавців та потреби ринку,
кафедра банківської справи розширювала пропозиції
магістерських та бакалаврських програм, у тому числі
у 2011–2012 навчальному році було створено нові магістерські програми — «Лізингова діяльність», «Маркетинг
фінансових послуг», «Фінансове інвестування».
В наступні роки з урахуванням тенденцій щодо
укрупнення спеціальностей, здійснювалась підготовка
за двома спеціальностями напряму підготовки «Фінанси
і кредит» — «Банківська справа» та «Фінансове посередництво».
Незважаючи на порівняно недовгу історію кафедри,
велика увага завжди приділялась формуванню висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу. Наразі майже 100% викладачів кафедри (16 осіб) працюють
на постійній основі. Серед них — 1 доктор економічних
наук, професор, 10 кандидатів наук, доцентів, 3 старших
викладачі без наукового ступеня, 2 асистенти без наукового ступеня.
З 2010 по 2015 рр. кафедрою підготовлено 444 наукові роботи. Найбільш вагомими навчально-методичними
здобутками кафедри цього періоду є: вихід у світ 10 навчальних підручників та посібників (серед яких «Банківський контролінг», «Маркетинг у банку», «Фінансові
послуги», «Оцінка вартості банку», «Управління ризиками банку»), підготовка та видання 165 науково-методичних розробок, формування англомовної версії дисциплін та видання їх методичного забезпечення, розробка
дистанційного курсу з дисципліни «Гроші та кредит» та
впровадження його в навчальний процес, розробка та
впровадження в навчальний процес кейсу «Процедура
кредитування клієнтів банками», розробка інноваційних навчальних дисциплін — «Банківський контролінг»,
«Управління відносинами з інвесторами», «Захист прав
споживачів фінансових послуг».

Серед наукових здобутків кафедри 2010–2015 рр. —
опублікування 7 монографій, із яких 3 одноосібних («Проблеми теорії і практики організації кредитного процесу
в комерційних банках України», «Механізм грошового забезпечення розвитку інноваційного потенціалу» та «Грошовий механізм формування інноваційного потенціалу»)
та 4 колективних, в тому числі 2 у КНТЕУ — «Управління
вартістю банку», «Торговельне підприємство — стратегія, політика, конкурентоспроможність», 2 в результаті
співпраці з іншими закладами — «Технологія лізингу»,
«Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції». Крім того, опубліковано 29 наукових робіт
у зарубіжних виданнях: США, Великої Британії, Бельгії,
Словаччини, Білорусі, Російської Федерації. Публікація
наукових статей у журналах з імпакт-фактором — 6 статей; 22 наукові публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.
У березні 2013 р. відбувся міжнародний круглий стіл
«Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики
для України». Його учасниками стали 79 гостей з України та зарубіжних країн. Проведення круглого столу було
організовано спільно з Всеукраїнською федерацією споживачів «ПУЛЬС» за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження», Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку. Серед учасників — представники
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України,
Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, провідні спеціалісти та експерти з питань розвитку фінансових ринків, освітяни, науковці, громадські діячі. На круглому столі було обговорено найбільш нагальні
та контроверсійні питання взаємодії учасників інституційної інфраструктури фінансового ринку, уніфікації
договорів між споживачами та фінансово-кредитними
установами, ступеня інформаційної прозорості фінансових послуг, підвищення рівня фінансової грамотності
споживачів.
27 листопада 2015 р. відбувся міжнародний круглий
стіл «Реформи у фінансовому секторі — як відновити довіру», організований КНТЕУ та Українською асоціацією
інвестиційного бізнесу. За результатами дискусії міжнародні експерти, представники фінансово-кредитних
установ та їх саморегулівних організацій, а також академічної науки погодили рекомендації щодо реформування фінансового сектора та відновлення довіри до нього.
Рекомендації спрямовані на адресу Національного банку
України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
У рамках підготовки науково-дослідних робіт за 2010–
2015 рр. досягнуто чимало результатів. Захистили дисертації та здобули науковий ступінь кандидата економічних
наук: Р. П. Кирій — «Стратегії конкуренції банків на ринку
фінансових послуг» (2009); А. С. Шпанко — «Стратегічна
конкурентоспроможність інститутів спільного інвестування» (2010); В. М. Глубокий — «Управління економічним потенціалом банку» (2010); В. А. Сидоренко — «Кредитний процес у комерційних банках України» (2011);
А. О. Слободяник — «Інструментарій оцінки ринкової
вартості банку» (2011); Т. М. Гордієнко — «Фінансове
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планування у лізингових компаніях України» (2012);
О. Г. Поправка — «Формування ефективної структури
банківського нагляду в Україні» (2013); Ю. І. Опанасюк —
«Управління конкурентоспроможністю лізингової компанії» (2013); О. Є. Еркес — «Фінансово-економічний
механізм оздоровлення проблемних банків» (2014);
М. В. Мельничук — «Формування інтегрованої системи
управління ризиками в банку» (2015), О. В. Мельниченко — «Механізм рефінансування банків в Україні» (2015),
Ю. В. Серажим — «Трансформація механізму саморегулювання на міжнародних ринках цінних паперів у сучасних умовах» (2015).
У травні 2015 р. було проведено Всеукраїнський форум студентської науки «Розвиток фінансових послуг
у контексті нової фінансової архітектури». Формат форуму — не лише представлення результатів наукових досліджень студентів, а й спілкування молоді з керівниками
провідних фінансово-банківських установ, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання
ринків фінансових послуг тощо.
Серед інших заходів — міжнародне студентське змагання у сфері банківських операцій, інвестиційного та
корпоративного банкінгу — Acemanager (secondset), за
сприяння BNP Paribas; Всеукраїнський студентський
чемпіонат із вирішення бізнес-кейсів; Всеукраїнська біржова універсіада, яка проходила на Українській біржі
у м. Київ з 1 лютого по 15 березня 2012 р.; студентський

конкурс «Фінансове планування — успішне майбутнє»,
організований компаніями з управління активами «ОТП
Капітал», «Тройка Діалог Україна», «КІНТО», «Драгон
Есет Менеджмент» за підтримки Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ); маркетинговий проект компанії P&G; проект з інвестиційного аналізу CFA.
У березні 2015 р. студенти Н. Броді (науковий керівник доктор економічних наук, професор Н. П. Шульга),
А. Холоділова (науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент Н. О. Маслова) та К. Богданова (науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент
Т. М. Гордієнко) взяли участь у міжнародному конкурсі
«Майбутня Україна 2030» (була подана конкурсна робота англійською мовою з висновками і пропозиціями для
Уряду України). Студенти стали фіналістами ІІ туру конкурсу.
У травні 2015 р. студенти взяли участь у ІІ Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи», де студент В. Провотар (науковий керівник — доктор
економічних наук, професор Н. П. Шульга, ) посів І місце,
а студентка І. Жигун (науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент Н. О. Маслова,) посіла ІІ місце.
4 грудня 2015 р. в ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank)
відбулось урочисте нагородження переможців 11-ої Всеукраїнської студентської «UniОлімпіади». Переможцями
олімпіад стали студенти І курсу магістеріуму спеціальності «Банківська справа» та спеціалізації «Фінансове
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посередництво» — Школьна Марія, Лановенко Оксана та
Коваленко Юлія. Крім традиційних нагород, переможці
отримали місця для стажування у підрозділах банку.
Доброю традицією в науковій діяльності кафедри
стало проведення щорічної внутрішньої студентської
наукової конференції, а також участь у консумерському
фестивалі «Молодь за права споживачів». Також щорічною є участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт
зі спеціальності «Банківська справа», в якому 5 років поспіль з 2010 до 2014 рр. студенти посідали призові місця,
зокрема у 2012 р. студент М. Губай отримав диплом І ступеня (науковий керівник — доктор економічних наук,
професор Н. П. Шульга), у 2013 р. студентка Л. Белянко
отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник — доктор економічних наук, професор Н. П. Шульга,), у 2015 р.
студентка К. Новацька (науковий керівник — кандидат
економічних наук, доцент Т. М. Гордієнко) отримала
диплом І ступеня, а студентка А. Степашова — диплом
ІІІ ступеня (науковий керівник — доктор економічних
наук, професор Н. П. Шульга).
За історію існування кафедри з її стін вийшли багато випускників, які стали в подальшому видатними
особистостями: І. В. Дорошенко — голова правління
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»; Є. Г. Бевз — заступник голови правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»; Р. Кирій —
голова правління ПАТ «ТАВРИКА» (банк ліквідований); В. М. Глубокий — директор ТОВ «Консалтингова
група «Феодал»; В. І. Пархоменко — головний бухгалтер
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»; А. Синиця — народний депутат
Верховної Ради України V скликання; О. Б. Лупін — кандидат економічних наук, заступник начальника управління валютних операцій Департаменту з управління
валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України; Д. Дмитрук —
дипломат з економічних питань Посольства України
у Франції; О. А. Слободяник — фінансовий директор
ТОВ «Юнігран»; Н. Є. Ястремська — директор з фінансового контролю та бюджетування ТОВ «ТАС Груп»;
О. Мельник — партнер Ernst & Young.
Розвинутою є й міжнародна співпраця кафедри. Так,
налагоджено зв’язки з закордонними закладами освіти — Англії, Франції, Німеччини, США, Росії, Білорусі,
Молдови. Особливо корисним було співробітництво
кафедри з закордонними партнерами в межах програми ТЕМПУС «Реструктуризація факультету банківської
справи», яка здійснювалась у 1996–1998 рр. За цією програмою відбулося стажування викладачів та навчання
студентів в університетах Великої Британії та Франції
(університети: м. Бірмінгем, м. Лафборо у Великій Британії; м. Клермон-Ферран у Франції).
Сформовані міцні зв’язки з наукової та практичної
співпраці з установами та організаціями, серед яких
Національний банк України, асоціація «Всеукраїнське
об’єднання лізингодавців», Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Українське товариство фінансових аналітиків, Національна комісія, що здійснює регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, Професійна асоціація
реєстраторів і депозитаріїв.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
На час створення у
1993 р. кафедра мала назву фінансів та банківської
справи, її очолювала кандидат економічних наук, професор С. О. Булгакова. На
той час кафедрою здійснювалася підготовка фахівців
за спеціальністю «Фінанси
і кредит» спеціалізації «Державні фінанси», «Податки
та оподаткування», «Банківська справа», «БухгалтерІ. Я. Чугунов
ський облік і аудит у банЗавідувач кафедри,
ках», «Маркетинг в банках»,
доктор економічних наук,
«Менеджмент зовнішньопрофесор
економічної діяльності у
банках». З 1996 р. кафедра
розпочала здійснювати підготовку фахівців для Державної казначейської служби України. У 1997 р. кафедру було
поділено на кафедру фінансів і кафедру банківської справи. З 1998 р. здійснюється підготовка фахівців зі страхової справи.
З 2011 р. кафедру очолює доктор економічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України
І. Я. Чугунов. Кафедра є випусковою для фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізації «Державні
фінанси», «Страховий менеджмент» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»
та спеціалізації «Державна казначейська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
У процесі роботи кафедрою здійснюється навчальна,
методична, науково-дослідна робота, формами залучення студентів до науково-дослідної роботи є підготовка наукових робіт та виступів на конференціях, участь
у конкурсах та олімпіадах з фахових дисциплін і спеціальності, підготовка наукових статей студентів. Викладачі кафедри фінансів здійснюють керівництво науковими
статтями студентів, за останні сім років опубліковано понад 1300 наукових студентських робіт.
Пріоритетами розвитку кафедри фінансів є запровадження сучасних форм і методів роботи відповідно до
сформованого курсу університету щодо інноваційного
розвитку з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців; забезпечення навчального процесу
відповідно до державних стандартів освіти; здійснення
кадрової політики щодо підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу кафедри; забезпечення
розвитку наукової діяльності на кафедрі, підвищення рівня наукових досліджень відповідно до вимог щодо дослідницького вищого навчального закладу; посилення співробітництва кафедри з органами державного управління,
профільними кафедрами провідних вищих навчальних
закладів, відповідними відділами наукових установ НАН
України; здійснення постійного розвитку системи управління якістю, забезпечення участі співробітників кафедри
в цій роботі; розвиток міжнародного співробітництва.
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У професорсько-викладацькому штаті кафедри працюють 31 викладач, серед них 7 докторів та 22 кандидати
наук. Колектив кафедри бере активну участь у наукових
дослідженнях із питань розвитку державних фінансів,
бюджетно-податкової політики, міжбюджетних відносин, управління державним боргом, страхового менеджменту. Результати досліджень відображено у монографіях, підручниках, навчальних посібниках, наукових
статтях і методичних працях.
На кафедрі фінансів під керівництвом доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки
і техніки України І. Я. Чугунова заснована наукова школа
з питань фінансово-бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку країни. Під керівництвом вченого
підготовлено 8 докторів наук та 34 кандидати наук.
За участю викладачів, докторантів, аспірантів кафедри
було видано понад 30 монографій, у тому числі: «Формування і функціонування бюджетної система Украї
ни» (2003), «Cтраховий ринок України: стан та перспективи розвитку» (2007), «Фінанси України: інституційні
перетворення та напрями розвитку» (2009), «Бюджетна
політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України» (2009), «Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України» (2009),
«Бюджетна система України та Євросоюзу» (2010), «Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи
розвитку» (2012), «Страхування ризиків кредитної сфери» (2013), «Фінанси корпорацій» (2013), «Податкові над-

ходження: методологія прогнозування» (2013), «Фінансовий ринок» (2014), «Державне фінансове регулювання
економічних перетворень» (2015); також опубліковано
понад 20 підручників та навчальних посібників, у тому
числі: «Теоретичні основи системи бюджетного регулювання» (2005), «Теорія фінансів» (2010), «Бюджетна система України» (2011), «Податкова політика України» (2011),
«Бюджетна система» (2012), «Інвестиційна стратегія страхових компаній» (2013), «Місцеві фінанси» (2014).
Методична робота колективу кафедри фінансів спрямована на повне забезпечення закріплених за кафедрою
дисциплін навчально-методичними матеріалами. Серед
основних напрямів навчально-методичної роботи —
створення та постійне оновлення навчально-методичних
комплексів дисциплін; підготовка та проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій та студентських конференцій; підготовка до друку та видання навчальних посібників, підручників; удосконалення
традиційних та впровадження новітніх форм організації
навчального процесу; проведення відкритих занять, взаємне відвідування занять викладачами та обговорення
їх результатів на засіданнях кафедри; аналіз успішності
студентів в межах системи самоаналізу, результати якого
є підставою до удосконалення методичного забезпечення
навчального процесу.
Якість навчального процесу забезпечують підготовлені на кафедрі навчально-атестаційні комплекси: «Фінанси», «Бюджетна система України», «Державна фінансова
політика», «Місцеві фінанси», «Казначейська система ви-
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конання бюджету», «Податковий менеджмент», «Управління державним боргом», «Історія розвитку фінансової
справи», «Страхування», «Соціальне страхування». За
період 2010–2015 рр. видано понад 70 програм та робочих програм, 20 опорних конспектів лекцій, 15 збірників
тестових завдань.
Навчання студентів проводиться за сучасними навчальними планами, профілюючі дисципліни ґрунтуються на новітніх науково-методичних розробках. Навчальні плани забезпечують формування базового циклу
підготовки фахівців, дотримання співвідношення між
загальноосвітніми, фундаментальними і спеціальними
дисциплінами, поєднання обов’язкових та вибіркових
дисциплін, проведення модульного контролю самостійної роботи, що здійснюється за рейтинговою системою
згідно Положення про систему комплексної діагностики
знань студентів.
Підготовка фахівців на кафедрі фінансів здійснюється для системи Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової
інспекції України, Державної фіскальної служби України,
Пенсійного фонду України, страхових компаній, для роботи у фінансово-економічних підрозділах державних
органів управління, місцевого самоуправління, науковій
сфері, системі підготовки фахівців. За роки існування кафедри підготовлено понад 5 тисяч фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит».
У межах науково-дослідної роботи кафедри, зокрема за останні п’ять років, виконано та продовжується
виконання дев’яти науково-дослідних робіт з питань
розвитку державних фінансів, фінансово-бюджетної політики: «Розвиток бюджетної системи України», «Управління державними фінансами як складова соціально-
економічного розвитку країни», «Державні видатки як
складова системи бюджетного регулювання економіки»,
«Формування місцевих бюджетів в умовах економічних
перетворень», «Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку України», «Фінансова політика в умовах економічних перетворень», «Бюджетна
політика в умовах обмеженості фінансових ресурсів»,
«Інституційна архітектоніка формування доходів бюджету у системі фінансово-економічного регулювання»,
«Фінансове забезпечення системи соціального захисту
населення у сучасних економічних умовах».
Студенти постійно беруть участь у всеукраїнських та
міжнародних конференціях, отримують дипломи, відзнаки. Важливе місце у роботі з студентами посідає щорічне проведення олімпіади з дисципліни «Фінанси» для
студентів другого курсу, олімпіад з «Фінансів і кредиту»
для студентів старших курсів, конкурсів наукових та дипломних робіт.
Випускники кафедри мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі. З 2011 р. у
КНТЕУ функціонує спеціалізована вчена рада Д. 26.055.03
із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю
08.00.08 — гроші, фінанси і кредит, вісім членів якої працюють на кафедрі фінансів. У її складі: голова спеціалізованої вченої ради — доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України І. Я. Чугунов,
заступник голови спеціалізованої вченої ради — доктор
економічних наук, професор І. В. Запатріна, вчений секретар — кандидат економічних наук, доцент Г. В. Кучер.
Викладачі, докторанти, аспіранти та здобувачі кафедри захистили 44 дисертаційних роботи, у тому числі на здобуття наукового ступеня доктора економічних
наук: А. М. Єрмошенко, М. В. Тарасюк, С. В. Волосович,
Л. Б. Баранник, Л. С. Селіверстова, Ж. В. Гарбар, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук —
38 дисертаційних робіт.
Кафедра на постійній основі здійснює співробітництво з такими державними органами та організаціями, як
Міністерство фінансів України, Комітет Верховної Ради
України з питань бюджету, Державна фінансова інспекція
України, Державна казначейська служба України, Державна фіскальна служба України, Рахункова палата України,
Пенсійний фонд України, Українська транспортна страхова компанія, НАСК «Оранта». Основними напрямами
співробітництва виступають: наукова робота, підготовка
кадрів, участь фахівців-практиків у проведенні занять зі
студентами, стажування викладачів та проходження практики студентів, здійснення керівництва дипломними роботами студентів, участь у тематичних лекціях, семінарах.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра сформована на
базі кафедри філософських
та соціальних наук і заснована згідно наказу ректора від 26 червня 2007 р.
№ 1625 «Про вдосконалення організації структури
та уточнення назв кафедр»
та
постановою
вченої
ради КНТЕУ від 22 червня
2007 р. «Про вдосконалення організації структури та
уточнення назв кафедр».
М. С. Корольчук
Перший завідувач каЗавідувач кафедри,
федри — доктор психодоктор психологічних наук,
логічних наук, професор
професор
М. С. Корольчук. Перший
набір студентів відбувся
у 2008 р., було розпочато підготовку ОКР «бакалавр» за
спеціальністю «Психологія».
У професорсько-викладацькому складі кафедри психології 16 штатних працівників, з них на постійній основі
працюють 12, з яких 4 доктори наук і 8 кандидатів.
За результатами наукових досліджень за останні
5 років професорсько-викладацьким складом кафедри
захищено 2 докторські дисертації і 7 кандидатських.
Підготовлено і надруковано 4 монографії, 1 підручник,
10 навчальних посібників, які безпосередньо відносяться
до наукових досліджень в галузі організаційної психології, економічної психології.
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З метою забезпечення потреб університету у підготовці кадрів вищої кваліфікації з наукової спеціальності
19.00.10 — організаційна психологія, економічна психологія у 2012 р. кафедрою, за підтримки керівництва університету, відкрито аспірантуру та здійснено перший
набір аспірантів.
З жовтня 2013 р. захищено 11 дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 26.055.04 з організаційної психології,
економічної психології. Запроваджено рубрику «Актуальні проблеми психології» у науковому фаховому журналі «Вісник КНТЕУ».
Наразі на кафедрі функціонують та успішно розвиваються 3 наукові школи: з проблем психологічного
забезпечення діяльності у фінансово-економічній, торговельній та підприємницькій сферах (М. С. Корольчук); з проблем діагностики, корекції та профілактики
професійного стресу і стресостійкості та з питань психологічного професійного відбору (В. М. Корольчук);
з проблем психопрофілактики та психогігієни молоді
(В. І. Берзінь).
За 2009–2011 рр. професорсько-викладацький склад
кафедри виконав державну наукову тему «Методологія психодіагностики та корекції адаптивних можливостей першокурсників в умовах вищого навчального
закладу». Результати роботи викладено у 48 джерелах.
На 2013–2015 рр. обґрунтовано фундаментальну науково-дослідну роботу: «Психологічне забезпечення
професійного довголіття». У травні 2014 р. кафедрою
вперше проведено науково-практичну конференцію

з актуальних проблем організаційної та економічної
психології.
На сьогодні в університеті на кафедрі психології захистилися 11 здобувачів наукового ступеня кандидата наук
за спеціальністю 19.00.10 «Організаційна психологія, економічна психологія», з них достроково — 1 аспірантка
і троє здобувачів КНТЕУ. Кафедрою створено науковий
кадровий резерв, до якого входять 4 аспіранти, 3 здобувачі та 2 кандидати на вступ до аспірантури.
У межах організаційно-методичної роботи розгорнуто діяльність зі створення електронних підручників, текстів лекцій та опорних конспектів дисциплін в електрон
ному варіанті. Широко використовуються такі форми
занять, як ігрове проектування, ділові ігри, вхідні заняття, тренінги.
Результатом роботи стало видання 4 монографій,
1 підручника, 12 навчальних посібників, які безпосередньо належать до наукових досліджень в галузі організаційної психології та економічної психології, а саме:
«Психологія стресостійкості особистості» (2009), «Управління процесом подолання наслідків катастрофічних повеней» (2009), «Мобільні формування державної служби
медицини катастроф як механізм управління процесом
подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних
ситуацій» (2009), «Психофізіологія діяльності» (2011),
«Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах» (2010), «Психологічне
забезпечення психічного і фізичного здоров’я» (2009),
«Психологія: схеми, опорні конспекти, методики» (2010),
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«Психодіагностика» (2010, 2012), «Теорія і практика професійного психологічного відбору» (2012), «Психологія
сімейних взаємин» (2010), «Історія психології» (2010)»,
«Політична психологія» (2013), «Методологічні та теоретичні проблеми психології» (2013), «Психологічні
особливості віддалених наслідків стресогенних впливів» (2014), «Юридична психологія» (2015).
Наявні авторські підручники та навчальні посібники
дали змогу впровадити в підготовку бакалаврів та магістрів такі дисципліни, як: «Психологія торгівлі», «Економічна психологія», «Психологія бізнесу», «Психологія
підприємництва», «Організаційна психологія», «Антикризова психологія», «Вступ до психоаналізу», «Психологічне забезпечення професійної діяльності», «Психо
корекція та реабілітаційна психологія», «Психологія
кар’єри», «Психологія особистісного зростання».
Значного прогресу досягнуто у використанні передових навчальних технологій. Зокрема, для читання лекцій
викладачами кафедри були розроблені опорні конспекти
та навчальні посібники з основних навчальних дисциплін, які активно використовуються студентською аудиторією. Це дозволило перейти на новий рівень викладання, інтенсифікувати навчальний процес, акцентувавши
увагу на найбільш проблемних та дискусійних моментах.
Майже всі викладачі кафедри взяли участь у дистанційному навчанні, яке проводилося в період з 1 лютого
по 7 березня 2015 р. В результаті впровадження системи
дистанційного навчання було розроблено та розміщено
навчально-методичні матеріали з 28 дисциплін.
Упродовж 2014–2015 навчального року проводилася
робота з підвищення якості наповнення навчальних програм дисциплін за рахунок їх уніфікації та аґреґування.
Відповідно, було розроблено навчальні плани і ОПП за
новими вимогами.
Важливим механізмом співпраці зі студентами став
інститут кураторства, який розглядається кафедрою
психології як основна ланка виховного впливу. Для проведення занять на кафедру запрошуються відомі науковці — доктори наук, професори, члени-кореспонденти
НАПН України В. І. Берзінь, В. В. Клименко, що значно
підвищує науковий рівень навчального процесу.
Триває налагоджена наукова та науково-практична співпраця з такими установами, організаціями та
підприємствами: Інститут психології ім. Г. С. Костюка
НАПН України; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; Експертна рада ДАК МОН України;
Експертна рада НМР МОН України; медіакомпанія «Альфа»; Лабораторія екстремальної та кризової психології
Національного університету цивільного захисту України; Європейська спілка психологів травматичного стресу
м. Амстердам (Голландія); Європейська спілка «Сек’юритології» (Польща); Всеукраїнська асоціація «Організаційних психологів» (Україна); Інститут державного
управління у сфері цивільного захисту МНС України;
Університет цивільного захисту України; Інститут соціології НАН України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Волинський національний
університет ім. Лесі Українки; Рівненський університет
«Україна»; Миколаївський державний педагогічний уні-

верситет; Мукачівський державний університет; Національний університет оборони України.
Наукове співробітництво з партнерами здійснюється
у формі обміну науковою інформацією, практичних
консультацій, проведення круглих столів, розробки
нормативної документації, підготовки наукових кадрів
участь у наукових конференціях.

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМЕТРІЇ
Кафедра створена у
1969 р., перша назва — кафедра галузей народного
господарства і статистики,
в 1993 р. була перейменована на кафедру статистики та
економетрії. Кафедра здійснює підготовку фахівців,
спроможних ефективно використовувати методи збору,
обробки та аналізу статистичної інформації, здійснювати економетричне модеС. І. Пирожков
лювання та прогнозування
Завідувач кафедри,
явищ та процесів в усіх сфедоктор економічних наук,
рах діяльності, рівень профепрофесор
сійної підготовки яких відповідає світовим стандартам.
З середини 90-х років викладачами кафедри активно
розроблюються нові для країни напрями наукових досліджень та дисципліни — економетрія, статистика якості,
банківська, фінансова та міжнародна статистика, за якими видаються навчально-методичні розробки.
Тривалий час, хоч і в різні періоди, — 1973–1978,
1985–2003 та 2007–2015 рр. — завідувачем кафедри був
кандидат економічних наук, доцент, відмінник освіти
України, автор численних науково-методичних робіт
з теорії статистики І. І. Попов. З лютого 2015 р. кафедру
очолює академік Національної академії наук України,
доктор економічних наук, професор С. І. Пирожков.
Науково-викладацький колектив кафедри на сьогодні
складається із 8 фахівців, які здійснюють навчальну, науково-дослідну, навчально-методичну та виховну роботу:
2 професори, 4 кандидати наук. Усі мають вчені звання
доцента, також є старший викладач і асистент, на постійній основі здійснюється підготовка аспірантів денної та
заочної форм навчання.
Упродовж 1998–2002 рр. кафедра брала активну
участь у проекті міжнародного співробітництва КНТЕУ
з Університетом Маямі (Огайо, США) «Якісні методи
вдосконалення бізнесу», що дозволило істотно підвищити рівень навчального процесу та якість навчально-методичних матеріалів.
З 2010 р. на кафедрі працює власна комп’ютерна лабораторія, що дозволяє використовувати сучасне обладнання та програмне забезпечення у навчальному процесі
та дослідницькій діяльності.
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Колектив кафедри статистики та економетрії

У своїй роботі кафедра виконує завдання з організації та здійснення навчальної та методичної роботи для
забезпечення навчального процесу за закріпленими дисциплінами кафедри, проведення наукових досліджень за
сучасною тематикою прикладних статистичних та економетричних досліджень. Викладання здійснюється для
студентів денної і заочної форм навчання, аспірантури.
За кафедрою закріплено 12 дисциплін.
За останні роки викладачами захищено 2 докторські
та 5 кандидатських дисертацій, на постійній основі здійснюється робота над двома науково-дослідними темами.
З 2010 по 2015 рр. опубліковано 14 наукових статей та
взято участь у понад 40 наукових конференціях, за якими
видано тези доповідей.
Студенти усіх курсів і факультетів, на яких працюють
викладачі кафедри, беруть участь у підготовці та проведенні студентських наукових конференцій КНТЕУ (зокрема, у 2015 р. 19 студентів виступили з доповідями на
конференції КНТЕУ).
Дисципліни кафедри є професійно орієнтованими,
з наявними комплексами навчально-методичного забезпечення, які є результатом багаторічного досвіду з удосконалення методики викладання відповідної дисципліни викладачами кафедри.
Серед опублікованих друкованих праць останніх років
варто відзначити такі підручники та навчальні посібники:
«Статистика» (2014), «Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація)» (2011),
«Теорія ймовірностей та математична статистика: практикум» (2011), «Статистика якості. Практикум» (2011).
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КАФЕДРА ВИЩОЇ ТА
ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
Кафедра вищої та прикладної математики створена одночасно з заснуванням університету як один
із підрозділів Київського
торговельно-економічного
інституту в 1966 р. Першим
завідувачем кафедри був
доцент Б. М. Білий, який
обіймав посаду до кінця
1970-х рр. Завідувачем кафедри з початку 1980-х рр.
був В. С. Мартиненко.
В. І. Денисенко
З 2002 р. кафедру очоЗавідувач кафедри,
лює кандидат фізико-макандидат фізико-математематичних наук, доцент
тичних наук
В. І. Денисенко, випускник
Київського національного
університету імені Т. Г. Шевченка.
За період існування кафедри у її штаті працювало 5 докторів наук. Нині у професорсько-викладацькому складі
працює 12 викладачів: 1 доктор фізико-математичних
наук, 1 доктор технічних наук, 1 доктор біологічних наук
та 9 кандидатів фізико-математичних наук. Мають звання
професора 2 викладачі, звання доцентів — 8 викладачів.
Колектив кафедри вищої та прикладної математики
спрямовує зусилля на вдосконалення процесу викладан-
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ня вищої та прикладної математики. З метою підготовки
висококваліфікованих фахівців викладачі традиційно
проводять лекційні та практичні заняття зі студентами
усіх факультетів університету з таких курсів: «Математика для економістів», «Вища математика», «Вища та прикладна математика».
Для покращення фахової підготовки фахівців кафедрою розроблено курс «Економіко-математичне моделювання», який викладається з 2009 р. У 2005 р. професор
Г. М. Комаров видав навчальний посібник «Вступ до фінансової математики», на основі якого було розроблено
дисципліну «Фінансова математика». Цей курс викладався спочатку лише для студентів спеціалізації «Фінанси підприємства». Зараз «Фінансова математика» викладається
для студентів усіх спеціальностей факультетів банківської
справи та обліку аудиту і економічної кібернетики.
У 2014 р. було розпочато підготовку фахівців «Програмна інженерія», для яких кафедрою розроблені курси:
«Математичний аналіз», «Лінійна алгебра та аналітична
геометрія», «Комп’ютерна дискретна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика».
Навчальний процес в університеті забезпечений методичними розробками, робочими програмами, конспек-

тами лекцій, завданнями для проведення практичних та
індивідуальних занять. Серед ключових підручників:
«Вища математика для економістів. Підручник. Ч. I»
(В. С. Мартиненко, Т. В. Ковальчук, 2005), «Вища математика для економістів. Підручник. Ч. II» (В. С. Мартиненко, Т. В. Ковальчук, В. І. Денисенко, 2007), «Збірник задач:
Математика для економістів» (С. В. Білоусова, В. О. Борисейко та ін., 2015).
Викладачі кафедри виконують держбюджетні науково-дослідні роботи, беруть активну участь в науковій
роботі, наукових конференціях, у підготовці наукових
публікацій та науково-методичних розробок. До наукової роботи активно залучається студентство: наукові
проблеми обговорюються на студентських конференціях
університету. Щороку проводиться олімпіада з математики для студентів 1-их курсів університету. Переможці
беруть участь у всеукраїнських олімпіадах.
Налагоджено партнерські зв’язки з Інститутом механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, Інститутом
математики НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом гідромеханіки НАН України.
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НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Н

аукова робота в університеті як пріоритетний
напрямок його культурної місії нерозривно
пов’язана з навчальним процесом і підготовкою
науково-педагогічних кадрів. Наукові дослідження є невід’ємною, важливою та органічною складовою його діяльності.
Наукова діяльність КНТЕУ спрямована на вирішення проблем розвитку сфери товарного обігу; управління
розвитком споживчого ринку та формування конкурентного середовища; формування сприятливих соціально-партнерських відносин у сфері торгівлі; ефективності функціонування бюджетної системи; методології
фінансового контролю та аудиту діяльності суб’єктів
підприємництва; удосконалення бухгалтерського обліку
на підприємствах торгівлі та сфери послуг; управління
логістичною діяльністю; формування засад державного
управління в сфері економіки, маркетингу та реклами
на ринку товарів та послуг. Крім того — вивчає питання
розробки механізмів впровадження бренд-менеджменту
на підприємствах торгівлі та управління рекламною діяльністю; розробки механізму страхового захисту економіки; розвитку ринку туристичних послуг та готельно-ресторанного бізнесу в Україні; управління якістю та
безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів;
створення функціональних харчових продуктів для осіб
з високим фізичним та психоемоційним навантажен-

ням; розробки технологій продуктів лікувально-профілактичного харчування; захисту прав споживачів та ін.
В цілому за всіма напрямами в університеті функціонує
28 наукових шкіл.
Щорічно науковцями КНТЕУ здійснюються наукові
дослідження більш ніж зі 150 актуальних наукових тем,
за результатами яких видається понад 5000 наукових та
науково-методичних праць, отримуються патенти, направляються наукові записки та рекомендації органам
державної влади, проводяться конференції, круглі столи,
зацікавленість у роботі яких дедалі активніше проявляють провідні вчені та громадські діячі не тільки України, але й Франції, Польщі, Італії, Молдови, Греції, Грузії,
Болгарії, Словаччини, Білорусі, Росії та інших країн. Науковці університету готують проекти за напрямами «Здоров’я» та «Продукти харчування».
Біля джерел інститутської науки стояли доценти
Т. І. Скирда, В. К. Задорожний, Г. Б. Рудавська, Г. Ф. Асонов, М. С. Столяров, М. Є. Мельман та інші. Проблемам
підвищення ефективності капіталовкладень у галузь була
присвячена дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук В. І. Іваницького; проблеми
бухгалтерського обліку в умовах удосконалення управління економікою внутрішньої торгівлі розглядались у докторській дисертації В. Г. Горєлкіна — це були перші докторські дисертації, захищені викладачами КТЕІ. Згодом

Засідання вченої ради
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докторські дисертації, присвячені актуальним проблемам розвитку торгівлі, успішно захистили М. Д. Виноградський, Г. Б. Рудавська, М. Т. Білуха, М. С. Порядков,
І. І. Корольков, Г. О. Волощук, В. І. Карсекін, І. О. Бланк.
Науковий потенціал професорсько-викладацького
складу інституту знаходив свою реалізацію в підручниках, опублікованих монографіях, брошурах, статтях:
праці професорів В. Ю. Міцика (з питань якості, харчової
цінності м’яса і виробів з нього), Н. М. Ушакової (підвищення ефективності галузі), В. І. Карсекіна, Н.О. П’ятницької (організація громадського харчування) та ін.
Наукова думка вчених КТЕІ розвивалась і збагачувалась у тісних контактах з ученими інших вишів та
наукових закладів — Донецького і Ленінградського інститутів радянської торгівлі, Харківського інституту
громадського харчування, Московського інституту народного господарства. Особливо плідні наукові контакти
підтримував КТЕІ з Українським НДІ торгівлі та громадського харчування.
Згодом коло наукових контактів КТЕІ розширюється:
було встановлено досить тісні зв’язки з ученими Вищої
торгової школи Лейпціга, вищих економічних шкіл Братислави і Варни. Медалями Вищої економічної школи
Братислави було нагороджено професорів Т. І. Скирду,
В. М. Попова, І. І. Королькова.
Одержання КТЕІ статусу університету в 1994 р. зумовило орієнтацію науково-педагогічного колективу
закладу на розширення фундаментальних досліджень,
подальший розвиток КДТЕУ як наукового центру в сфері торгівлі та послуг України. Науково-дослідна робота
університету, відповідно до пріоритетних напрямків
розвитку науки і техніки того часу, спрямовувалась на
розробку актуальних проблем роздержавлення та приватизації, впровадження менеджменту, маркетингу, аудиту,
реформування кредитно-фінансової системи, створення
нових технологій виробництва продуктів дитячого, лікувального та профілактичного
харчування, переробки сільськогосподарської продукції,
оновлення змісту та методів
навчання і виховання.
Університет активно інтегрувався з Європейською
та світовою системами освіти і науки. Серед вагомих наукових тем 1994 р. варто відзначити: «Світовий ринок
товарів та послуг» (керівник:
доктор економічних наук,
професор А. А. Мазаракі);
«Інформаційне забезпечення господарського розрахунку при різноманітних формах власності на роздрібному
торговельному підприємстві»
(керівник: доктор економічних наук, професор В. Г. Горелкін); «Методичні підходи
до оцінки фінансового ста-

ну торговельного підприємства» (керівник: Л. П. Власенко); «Страхування торговельних підприємств в Україні»
(керівник: Є. Я. Холомошичева). В результаті досліджень
була розроблена принципово нова система страхових послуг, яка одержала підтримку Комітету з питань нагляду
за страховою діяльністю Верховної Ради України та внесена до законодавчих актів України (ліцензія № 162/1441 від 05.09.1994 р.).
У 90-х роках Київському державному торговельно-
економічному університету загалом вдалося втримати
науковий потенціал, зберегти від руйнації наукові школи
і навіть забезпечити їх зміцнення молодими науковими
колективами. Вдалося переломити споглядальницькі настрої очікування, а науковій діяльності університету було
надано конструктивний імпульс. Зважаючи на вкрай незадовільне фінансове забезпечення науки, в університеті
була відновлена висока позиція вищої школи — проведення наукових досліджень викладачами в рамках другої
половини робочого дня, заходи з підтримки талановитої
наукової молоді.
У 2000 р. напрями наукових досліджень торкнулися
розвитку сфери товарного обігу, теоретичних засад формування конкурентного середовища в трансформаційних
системах, реформування зовнішньоекономічної діяльності України, теоретичних та практичних проблем якості
товарів, організації та маркетингу системи електронної
комерції. Розглядалася ефективність функціонування
бюджетної системи в умовах фінансово-економічних реформ, а також оптимізація харчової і біологічної цінності
продуктів для масового та лікувально-профілактичного
харчування. Наукові дослідження того часу проводилися
за участі наукових шкіл, які отримали визнання наукової
громадськості держави. Зокрема, такі школи: з проблем
розвитку сфери товарного обігу (керівник — доктор економічних наук, професор А. А. Мазаракі); формування
конкурентного середовища в трансформаційних системах
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Лекція професора І.О. Бланка

(керівник — доктор економічних наук, професор В. Д. Базилевич); стратегія фінансової підтримки економічного
розвитку підприємства (керівники — доктор економічних наук, професор І. О. Бланк, професор Н. М. Ушакова);
проблеми бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, методів контролю господарської діяльності (керівник — доктор економічних наук, професор М. Т. Білуха); оптимізація
харчової і біологічної цінності продуктів для масового та
лікувально-профілактичного харчування (керівник —
доктор технічних наук, професор М. І. Пересічний); нові
технології зберігання плодоовочевої продукції (керівники — доктор сільськогосподарських наук, професор
В. А. Колтунов, доктор технічних наук, професор Н. Я. Орлова); проблеми нових харчових технологій і продуктів
для профілактичного харчування (керівник — доктор
сільськогосподарських наук, професор Г. Б. Рудавська).
У 2000 р. були завершені дві науково-дослідні роботи, які виконувались за пріоритетним напрямом «Наукові проблеми розбудови державності України». Так, за
результатами НДР «Формування конкурентного середовища в трансформаційних системах: теорія і практика
антимонопольного регулювання» (керівник — доктор
економічних наук, професор В. Д. Базилевич) запропоновані концептуальні підходи до вдосконалення конкурентної політики держави, антимонопольного регулювання.
Визначені стратегічні та тактичні цілі, обґрунтована необхідність розробки державної програми формування
конкурентного середовища, показані основні напрямки
та способи її реалізації. Розроблено концепцію формування та розвитку конкурентного середовища в Україні;
пропозиції щодо вдосконалення антимонопольного законодавства.
Зазначені пропозиції та рекомендації надали можливість фахівцям Міністерства економіки України, Антимонопольного комітету України, Комітету з питань
регуляторної політики і розвитку підприємництва розробляти і удосконалювати законодавчі акти, інструктивні матеріали з питань антимонопольного контролю та
розвитку малого і середнього підприємництва, здійснювати раціональну структурну перебудову економіки та
забезпечити її конкурентоспроможність.
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За результатами НДР «Стратегія розвитку лізингових відносин в Україні» (керівник — доктор економічних наук, професор
А. А. Мазаракі) було проведено теоретичне
обґрунтування організації та регулювання
лізингового бізнесу, досліджена стратегія
лізингового бізнесу в комерційних банках
та сфері матеріального виробництва, проаналізовано процес управління ризиками, методологічні засади бухгалтерського
обліку фінансової та операційної оренди
в кредитних установах та підприємствах,
запропоновані нові підходи до класифікації фінансового та оперативного лізингу,
обґрунтовані форми участі банку в лізинговому бізнесі, обґрунтовані методологічні
підходи до оцінки ефективності лізингових
угод у пропозиції лізингоотримувача, розроблені критерії оптимізації управління лізинговими
операціями та моделі використання форфейтингу, франчайзингу в лізингових операціях, розроблені теоретичні
та практичні засади використання страхування як ефективного фінансового механізму захисту від ризиків лізингової діяльності.
Серед найвагоміших монографій, опублікованих
у 2000 р., слід відзначити: «Управление формированием капитала» (І. О. Бланк), «Управление активами»
(І. О. Бланк), «Антикризове управління підприємництвом: теоретико-методологічні засади та практичний
інструментарій» (Л. О. Лігоненко).
Ще одним здобутком у 2000 р. стало укладення довгострокових договорів співдружності про наукове та
науково-методичне співробітництво з Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Інститутом органічної хімії НАН України, Інститутом електродинаміки
НАН України, Інститутом математики НАН України, Інститутом механіки імені С. П. Тимошенка НАН України.
Згідно з умовами договорів виконувались спільні наукові
дослідження за тематикою відповідних кафедр університету. Науково-дослідна тематика робіт, які виконувались
у 2010 р., була спрямована на вирішення таких проблем:
науково-методичного забезпечення навчального процесу, розвитку сфери товарного обігу, конкурентної політики в умовах інтеграції України до світового ринку послуг,
управлінського обліку та фінансового контролю, правового регулювання підприємницької діяльності України,
профілактичного та спеціального харчування, конкурентоспроможності непродовольчих товарів, якості діяльності ресторанів, готельного бізнесу та туризму.
Науково-дослідні теми, що виконувались у 2010 р.,
відповідали науковій, науково-технічній та інноваційній
політиці України, інтеграції вищої освіти до європейського науково-освітнього простору. До пріоритетних напрямів наукових досліджень університету відносилися:
інноваційне вирішення проблем створення мережевого
інформаційного середовища для розробки електронних
підручників та навчальних посібників; дослідження проблем фінансової стратегії підприємств, конкурентної політики, розвитку організацій сфери товарного обігу; пра-
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вове регулювання підприємницької
діяльності, вдосконалення окремих
галузей законодавства України; проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі України, проблеми
інтеграції України до світового ринку послуг, формування ефективного
механізму регулювання зовнішньої
торгівлі в умовах глобалізації; дослідження ефективності системи
управління комерційним банком;
розробка нових рецептур профілактичного та спеціального харчування, забезпечення дієвих гарантій якості та безпечності харчових
продуктів; проблеми розвитку регіРобота наукового товариства молодих науковців
ональної економіки та бізнесу та ін.
У 2010 р. на базі університету
було створено Науково-дослідний фінансовий інститут, тролінг в управлінні торговельними мережами: теорія,
науковцями якого тільки за один рік було опубліковано методологія, практика» (М. В. Тарасюк), «Ціннісно-оріблизько 20 робіт в Україні та за її межами, щороку вико- єнтоване управління в туризмі: концепція, теорія, метонується три науково-дослідні роботи, що фінансуються дологія» (М. Г. Бойко), «Соціально-економічні наслідки
за рахунок державного бюджету.
ринкових реформ в Україні» (В. А. Романенко), «ЕконоЗнаковим для університету було створення в 2011 р. мічний контроль в Україні: системний підхід» (С. В. БарЦентру трансферу технологій, який працює з метою даш), «Інформаційні системи і технології в бухгалтерсприяння творчому пошуку інноваційних і кон’юнктур- ському обліку» (М. М. Бенько), «Економічна безпека
но-економічних розробок; оцінки їх інвестиційної при- національної економіки за умов глобальних викликів»
вабливості; ефективного використання об’єктів інтелек- (А. А. Мазаракі), «Торговельне підприємство: стратетуальної власності; успішного впровадження інновацій гія, політика, конкурентоспроможність» (А. А. Мазаратощо. Того ж року організовано Бізнес-інкубатор, який кі, І. В. Смолін, Д. М. Псешлінський), «Право на житло:
результативно функціонує донині. На високому науково- державне фінансування будівництва» (О. В. Сударенму рівні в університеті діють 28 наукових шкіл, наявність ко), «Державний сектор економіки: теорія, методологія,
яких забезпечує на високому методологічному рівні ви- управління розвитком України» (О. В. Пильтяй), «Страконання тем із зазначених напрямків та сприяє залучен- тегічний розвиток туристичного бізнесу» (А. А. Мазаню до наукових досліджень талановитої молоді.
ракі), «Менеджмент-освіта в Україні: університети, акаРезультати науково-дослідної роботи впроваджен- демії, інститути, кафедри. Професорсько-викладацький
ні у діяльності Міністерства фінансів України, Центру склад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації»
комплексних досліджень з питань антимонопольної по- (А. А. Мазаракі).
літики Антимонопольного комітету України. Викладачі
Нині Київський національний торговельно-еконоКНТЕУ брали участь у робочій групі щодо обговорення мічний університет — навчальний заклад, у якому зопроекту Закону України «Про внутрішню торгівлю» та середжений могутній інтелектуальний потенціал, понадання пропозицій до нього, підготовці аналітичної за- стійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як
писки Департаменту експертизи та аналізу ефективності визначальний фактор професійного, інтелектуального
державної підтримки Міністерства економіки України, а та духовного зростання викладачів і студентів, удоскотакож зауважень та змін до Методичних рекомендацій налення системи управління якістю, забезпечення перез формування складу витрат та порядку їх планування ходу до університету дослідницького типу. Відбувається
у торговельній діяльності від 22 травня 2002 р. (№ 145), це через інтеграцію наукових досліджень і освітньої діу розробці окремих положень Податкового кодексу Укра- яльності, спільну науково-дослідну роботу викладачів,
їни, форм фінансової та податкової звітності для малих аспірантів і студентів, дієве науково-методичне співропідприємств і методичних рекомендацій щодо їх запо- бітництво з вищими навчальними закладами України
внення, у проведенні експертизи законодавчих актів (За- та світу, що відповідає базовим принципам Болонської
кон України «Про захист прав споживачів», «Про вну- декларації.
трішню торгівлю») та рецензуванні стандартів на різні
У КНТЕУ традиційно вирішується задача залучення
групи харчових продуктів тощо.
викладацького складу всіх кафедр до виконання фундаСеред виданих монографій варто відзначити такі: ментальних та прикладних досліджень, які виконуються
«Регуляторна політика у сфері зовнішньої політики» на замовлення підприємств, організацій, установ. З кож(А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник), «Бюджетна система ним роком наукові роботи набувають суспільно значущої
України та Євросоюзу» (А. А. Мазаракі), «Моделювання вагомості через забезпечення актуальності та соціальної
фінансово-економічних процесів» (В. Л. Плескач), «Кон- спрямованості досліджень.

135

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТО РГО В Е Л Ь Н О-Е КО Н О М І Ч Н И Й
У Н І В Е Р С И Т Е Т

Потужний науковий потенціал базується на функціонуванні наукових шкіл, спостерігається цілеспрямоване
формування нових. Запорукою їх розвитку є залучення
молодих дослідників. Усі студенти виконують наукові
роботи, за результатами яких готують статті. Активно функціонує аспірантура та докторантура. У КНТЕУ
працюють спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з економічних, технічних та психологічних наук.
Указом Президента України від 16 травня 2013 р.
№ 279/2013 присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки ректору, доктору економічних наук,
професору А. А. Мазаракі та Указом Президента України
від 27 червня 2013 р. № 355/2013 його нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Указом Президента України від 2 грудня 2013 р. № 659/2013 р. премію
Президента України для молодих учених присуджено
доктору економічних наук, професору М. В. Тарасюку.
У 2014 р. доктору технічних наук, професору кафедри
товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
О. Р. Мокроусовій присуджено Державну премію України
в галузі науки і техніки, а в 2015 р. — кандидату економічних наук, доценту О.А. Романенко — Премію Президента України для молодих вчених.
Для активізації науково-інноваційної діяльності
створені та функціонують наукові осередки, зокрема,
науково-дослідна лабораторія з економічних проблем
та проблемно-орієнтованих статистичних методів, технічний комітет стандартизації Держспоживстандарту
України, науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості, правничий клуб, центр нав
чально-тренінгових фірм, навчально-консультативний
центр з управління безпечністю та якістю продукції, лабораторії реклами, фізико-хімічних методів дослідження, ресторанної справи, юридична клініка тощо.
КНТЕУ інтенсивно розвиває наукове співробітницт
во з ученими національних та галузевих академій, роз-

робляє Положення про Раду з інтеграційної співпраці.
З метою оптимізації організаційних засад наукових досліджень, а також для вирішення конкретних завдань при
дослідженні наукових проблем, що вимагають координації зусиль дослідників різних навчальних закладів, в університеті функціонують мобільні творчі групи науковців.
Склалися стійкі напрями інтеграції університетської
науки і практики, головними з яких є орієнтація досліджень і розробок на потреби суспільства; посилення
впливу ринкових чинників і кон’юнктури на визначення
цілей і стратегій, делегування науковців до громадських
організацій, професійних осередків (галузевих комісій,
технічних комітетів, експертних рад тощо). Представники КНТЕУ очолюють та активно працюють у декількох
науково-методичних комісіях МОН України за відповідними напрямами підготовки фахівців.
У КНТЕУ заохочуються ініціативні наукові розробки,
створене сприятливе творче середовище у співтоваристві учених, що стимулює саморозвиток. На достатньому
рівні налагоджений інформаційний обмін: проведення
різноманітних заходів — регулярних профільних наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, форумів
тощо; видання наукової періодики — журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки». Журнали зареєстровано в міжнародних наукометричних базах даних Index
Copernicus, РІНЦ та Google Scholar. Підготовлено необхідні матеріали та направлено на експертизу щодо включення журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки» до
міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
Сформована база договорів з органами державної
влади, підприємствами, асоціаціями та іншими громадськими організаціями. КНТЕУ бере участь у розробці регіональних науково-технічних, освітніх та інноваційних
програм, орієнтованих на вирішення проблем країни
в цілому, виробленні механізму взаємодії наукових, науково-освітніх та інноваційних структур з регіональним
бізнесом і урядовими структурами.
Науковці Київського націо
нального торговельно-еконо
міч
ного університету продовжували плідну співпрацю з
академічними науковими установами зокрема — з Радою по
вивченню продуктивних сил
України НАН України, Інститутом математики НАН України,
Інститутом гідромеханіки НАН
України, Інститутом радіаційної гігієни і епідеміології НАМН
України, Державним підприємством «Інформаційно-аналітичне агентство» НДІ статистики Держкомстату України,
Державним НДІ інформатизації та моделювання економіки
Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, Науковим
Міжнародна конференція «Блакитна настанова»
центром радіаційної медицини
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Форум молодих вчених

НАМН України, Українським науково-дослідним інстиУ рамках єдиної системи підготовки висококваліфікотутом паперу, Національним науково-дослідним центром ваних фахівців університет всебічно сприяє активізації
оборонних технологій і воєнної безпеки України, Україн- науково-дослідної роботи студентів. Різними формами
ським науково-дослідним інститутом спирту і біотехно- цієї роботи охоплено близько 80% студентів денної форлогії продовольчих продуктів, Інститутом світової еконо- ми навчання. В університеті діє Наукове товариство стуміки та міжнародних відносин НАН України, Державною дентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, метою
установою «Інститут економіки та прогнозування Украї функціонування якого є сприяння розвитку наукової
ни», Інститутом мікробіології вірусології НАН Украї- творчості та формуванню особистості молодих науковців
ни ім. Заболотного, Інститутом екогігієни і токсикології на підставі організації та підвищення активізації зусиль
ім. Л. І. Медведя, Державною установою «Інститут гігієни студентів і молодих вчених КНТЕУ в напрямі здійснення
і медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України», Ін- наукових досліджень; сприяння координації навчальної
ститутом технічної теплофізики НАМН України, Інститу- та науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів
том біохімії, Інститутом високомолекулярних сполук, Ки- усіх факультетів університету; розвиток співробітництва
ївським технологічним інститутом молока та м’яса УААН, з науковими організаціями студентів інших ВНЗ України
Інститутом історії НАН України, Інститутом української та зарубіжжя. Традиційними стали щорічні проведення
археології та джерелознавства НАН України, Інститутом на факультетах університету студентських науково-пракполітичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса тичних конференцій університетського, всеукраїнського
НАН України, Українським дослідним інститутом спеці- та міжнародного рівня. Студенти КНТЕУ стають переальних видів друку, Науково-дослідним інститутом украї- можцями численних міжнародних та всеукраїнських
нознавства, Інститутом філософії НАН України ім. Г. Ско- олімпіад та конкурсів.
вороди, Інститутом обдарованої
дитини НАПН України, Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститутом
соціології НАН України, Інститутом садівництва Української
академії аграрних наук, Київським інститутом вищої освіти НАПН України, НДІ аграрної економіки Національної
академії аграрних наук, Всеукраїнським державним нау
ково-виробничим
центром
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів.
За рейтинговою оцінкою
Міністерства освіти і науки
України університет (серед економічних ВНЗ країни) посідає
чільне місце за результатами
Засідання Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС»
наукового пошуку.
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КУЛЬТУРНО-МАСОВА ТА ВИХОВНА РОБОТА

О

рганізаційно-виховна та культурно-масова робота ректорату, деканатів, кафедр, громадських
організацій в Київському національному торговельно-економічному університеті спрямована не лише
на високий рівень фахової підготовки, а й на виховання гармонійно розвинутої, соціально-активної й національно-свідомої особистості, яка наділена високими морально-духовними якостями і є носієм кращих надбань
національної і світової культури.
Традиційними в університеті стали культурно-мистецькі заходи: Дебют першокурсника, Чемпіонат КВК на
Кубок ректора, який уперше був проведений в 1997 р.,
День Святого Валентина, Містер та Міс факультету, Містер Фото та Міс Фото КНТЕУ, День рідної мови, інавгурації першокурсників, День туризму. Патріотичному,
моральному, громадянському загартуванню студентів
сприяють щорічні огляди-конкурси «Дебют першокурсника», який проводиться з 1995 р. в останню п’ятницю
жовтня.
Важливу роль у формуванні культури, духовності,
естетичних смаків студентів виконує Культурно-мистецький центр (КМЦ) КНТЕУ, який створений у 2005
р. Основні завдання КМЦ — організація та здійснення
художньо-естетичного виховання студентської молоді,
популяризації аматорського руху в системі університету,
координація діяльності факультетів, регіональних навчальних закладів в розвитку художньої самодіяльності.
На сьогодні в КМЦ існують такі художньо-творчі
колективи: студія інструментальної музики, студія сучасного танцю, народний студентський камерний академічний хор, ліга команд КВК КНТЕУ за Кубок ректора,
студія вокалу та сучасної музики.
Першого квітня 2012 р. на Хрещатику в Києві проходив Київський фестиваль гумору. Студенти КНТЕУ проявили великий ентузіазм для представлення свого навчального закладу у флешмобі, в результаті — вибороли
І місце. У листопаді 2012 р. студенти взяли участь у Першому Київському параді вищих навчальних закладів, де
посіли почесне II місце. Команда КВК «Збірна КНТЕУ»

посіла ІІІ місце в Одеській лізі «Взльот» і вийшла до фіналу Київської студентської ліги КВК «Столиця».
Не один рік поспіль КНТЕУ є флагманом соціального
волонтерства в країні. Студентство КНТЕУ активно підключилося до збору коштів пораненим учасникам АТО,
а студенти-митці культурно-мистецького центру виступили з концертом перед пораненими бійцями.
Належне місце у справі виховання студентської молоді посідає газета КНТЕУ «Університет і час», яка виходить
з 2000 р. Видання активно реагує на важливі події у діяльності колективу університету, своєчасно інформує про
них громадськість, сприяє обміну досвідом, поширенню
передових методів роботи, розповідає про заходи виховного процесу, культурно-масової роботи, організації побуту, відпочинку і дозвілля студентів, спортивні події.
У рамках художньої самодіяльності студентів популярністю серед молоді користуються фольклорно-інструментальний ансамбль, студія танцю «Лайт», студія
вокалу та сучасної музики, камерний хор.
Фольклорно-інструментальний ансамбль був заснований у 2010 р., нині працює під керівництвом музиканта
В. О. Щербака. В репертуарі ансамблю — українські народні мелодії, твори сучасних композиторів та власні вокально-інструментальні композиції. Колектив з успіхом
виступає на університетських заходах, концертах, фестивалях та конкурсах. Зокрема, у 2010 р. в місті Ворзель
ансамбль отримав І премію на фестивалі «Золоті ключі»,
а в 2011 р. — ІІ премію. Частими є виступи на благодійних концертах допомоги хворим дітям та дітям з обмеженими можливостями. У травні 2015 р. ансамбль був
запрошений гостем дитячого фестивалю в м. Бровари.
Студія сучасного танцю «Лайт» культурно-мистецького центру КНТЕУ працює з вересня 2012 р. під керівництвом А. С. Кисельової. На початок заснування студії
колектив налічував 8 осіб: 2 хлопці та 6 дівчат. Вже за
місяць їх кількість зросла до 40, й відбувся перший виступ на концерті, присвяченому Дню працівника освіти.
Багатогодинні тренування та виступи на різних заходах
КНТЕУ та м. Києва дозволили колективу вийти на новий

Дебют першокурсника

Ліга КВК КНТЕУ. Кубок ректора
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Студентський камерний академічний хор

Хор «Лапландія»

рівень та захистити честь університету
молоді. Пісні виконуються українською,
на численних хореографічних конкурмолдовською, французькою, німецькою,
сах та фестивалях як всеукраїнського,
англійською, вірменською, болгарською,
так і міжнародного рівня: танцювальгрузинською та іншими мовами.
не шоу-змагання з хіп-хопу між вишаВиступи учасників студії — окраса
ми Києва «Formation University» (2013,
університетських заходів: інавгурація сту2014 рр., призові місця), Перший та Друдентів КНТЕУ, концерт до Дня працівника
гий мiжнародний хореографічний фесосвіти, Міжнародний день студента, Міжтиваль-конкурс «Перлини мистецтва»
народний день рідної мови, Міжнародний
у м. Львів (2014 р., гран-прі та 1 місця
жіночий день 8 Березня, День Перемоги,
у номінаціях «Ансамбль» та «Колектив»),
студентський фестиваль «Барбекю», День
«СтудМіс України» у м. Київ (2014 р.,
Університету та багато інших. Студенти
почесні гості свята). Крім того, багато
з честю беруть участь у благодійних конвиступів студії «Лайт» відбуваються на
цертах, що проходять в дитячих будинблагодійних концертах для дітей-сиріт
ках, в військовому госпіталі тощо.
та дітей з обмеженими можливостями, Хор КНТЕУ на гастролях у Франції
Серед заходів, у яких брали участь
хворих на синдром Дауна та аутизм.
та здобували перемоги й нагороди виУ 2008 р. в університеті була створена студія вокалу хованці вокальної студії КНТЕУ, — фестиваль «Білі
та сучасної музики, яку нині очолює досвідчений педа- озера», конкурс-турнір «Світ чудес Полісся», фестиваль
гог, талановита співачка, артистка, солістка Державного «Натхненні Італією», «Золоті ключі», вокальні конкурси
академічного фольклорного ансамблю «Калина» Н. По- «Україночка», «Миколай і діти», «Кришталевий Жайвір»
хилько. Керівник активно залучає до навчання у сту- та багато інших. Серед популярних телевізійних продії студентів всіх факультетів, впроваджує інноваційні ектів — «Голос країни», «Шанс», «Україна має талант»,
методи роботи в навчально-виховний процес для ви- «Хочу в «ВІА Гру», «Х-фактор», «Життя без обману», «Все
ховання художнього смаку, сценічної культури, вміння для тебе», «Вечірній Київ».
вірно інтонувати, слухати та розуміти ритм. З кожним
Студентський камерний академічний хор КНТЕУ
роком скарбничка студії поповнюється новими пісня- створений у 2006 р. за підтримки ректора університету,
ми. Різножанровий репертуар вихованців студії сприяє доктора економічних наук, професора А. А. Мазаракі. Хупатріотичному, моральному та естетичному вихованню дожній керівник колективу — кандидат педагогічних наук

Вечірній бал в КНТЕУ

Міс КНТЕУ
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Турнір з аеробіки

Флеш-моб зарядка

XIII чемпіонат КНТЕУ з брейн-рингу

Великодня ярмарка

О. О. Сіненко. У репертуарі хору — переважно музичні
твори a cappella різних напрямів: духовна музика, фольклор, хорова мініатюра, спірічуелс, джаз, поп-музика.
На сьогодні університетський хор є активним учасником загальноуніверситетських, районних та міських заходів, лауреатом Всеукраїнських конкурсів, фестивалів,
відзначений почесною грамотою Міністерства культури
і туризму України та почесними дипломами Міністерства
освіти і науки України. На перших етапах існування колектив спільно концертував з народним фольклорним во-

кальним ансамблем «Шатлик» при Всеукраїнському татарському культурному центрі «Туган Тел» у різноманітних
форумах, що проводить Міністерство культури і туризму
України, зокрема: у Культурно-мистецькій акції «Звичаї
і традиції національних меншин України», Всеукраїнському фестивалі творчих родин національних меншин, Татарському народному святі зустрічі зими «Каз Омессе», Культурно-мистецькій акції до Міжнародного дня рідної мови
«Мовна палітра», Першому Всеукраїнському фестивалі
«Суцвіття», у Четвертому Міжнародному тюрко-татарському фестивалі «Київ сандугачи-2007».
Щорічно студентський камерний академічний хор підтверджує свою високу
виконавську майстерність новими здобутками. Так, у 2007 р. було здійснено
запис аудіо диску хору. Відтак учасники
хору неодноразово виступали на конкурсах та фестивалях, де відзначалися почесними грамотами лауреатів і дипломантів,
а саме: Першому Mіському фестивалі хорового мистецтва «Пісня над Дніпром»,
X Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», III Національному фестивалі соціальної реклами, XI Міжнародній виставці навчальних
закладів «Сучасна освіта в Україні»,
X Міжнародному студентському фестивалі-конкурсі «Ялтинські канікули»,
Команда волонтерів-студентів КНТЕУ на Євро-2012
IV Національному фестивалі соціальної
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Шануємо історію Великої Вітчизняної війни

Збір макулатури в рамках екополітики КНТЕУ

Під час облаштування шпаківень у парку Кіото

День донора. КНТЕУ — лідер серед ВНЗ-донорів крові

реклами, ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі аматор- Цікавим був також досвід виступу хору у прямому ефірі
ської творчості «Пісенні візерунки» (диплом лауреата на телеканалі «112 Україна» у різдвяному випуску новин
І ступеня у номінації «Академічний хор»), ІІІ Mіському ранкового шоу «112 хвилин». На запрошення випускника
фестивалі хорового мистецтва «Пісня над Дніпром», КНТЕУ, нині — продюсера телеканалу — Дениса Пінчука
VII Всеукраїнському фестивалі «Наддніпрянські пас- студентський хор привітав український народ найзнамехальні піснеспіви», IV Mіському фестивалі хорового нитішою колядкою — «Щедрик» М. Леонтовича.
Колектив і надалі прагне удосконалювати свою вимистецтва «Пісня над Дніпром», ІІ Всеукраїнському фестивалі духовної музики «Введенські піснеспіви» (диплом конавську майстерність, беручи участь у різноманітних
лауреата І ступеня, спецприз та пам’ятний подарунок від творчих форумах з метою розповсюдження національдепутатської групи «Відродження Ворзеля», приз гляда- них культурних цінностей у різних країнах світу.
цьких симпатій) та численні інші.
Важливою подією у художньо-творчій
діяльності студентського камерного академічного хору було відрядження колективу з концертами до Парижу. Колектив
отримав запрошення від партнерів — Європейської вищої школи менеджменту
з метою спільних виступів хорів у Різдвяних концертах, які відбулись у провідних костелах Франції 2 та 3 грудня 2011 р.
Здобуті враження від поїздки позитивно
вплинули на студентську молодь і стали
неабиякою мотивацією до подальшого
розвитку рівня виконавської майстерності колективу.
Найголовнішою перемогою студентського камерного академічного хору було
ФК «Меркурій-КНТЕУ» — переможець кубка м. Києва
здобуття почесного звання «Народний
серед студентських команд ВНЗ
художній колектив» (2 грудня 2012 р.).
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CТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

З

авдяки можливості студентів самостійно приймати
важливі рішення, впливати на події, які стосуються їхнього майбутнього, відбувається як швидше
опанування професії, так і формування особистостей-лідерів, здатних бути відповідальними і мудрими у своїх
справах. З цією метою в КНТЕУ створено Раду студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету (РСС КНТЕУ) — вищий виконавчий орган студентського самоврядування,
який забезпечує захист прав студентства та працює в інтересах усіх майбутніх фахівців університету. Рада — це
команда молодих, амбітних, цілеспрямованих, життєрадісних та готових до діалогу студентів, які урізноманітнюють студентське життя, роблять його яскравим і незабутнім, розробляють та реалізовують нові проекти й не
залишаються осторонь студентських проблем.
Вперше комплексна система студентського самоврядування в Київському національному торговельно-
економічному університеті була розроблена відповідно
рішень уряду та засідань колегії Міністерства освіти,
наказів міністра освіти, зокрема, № 395 від 4 листопада
1993 р. «Про удосконалення керівництва виховною роботою у навчально-виховних закладах Міністерства освіти
України».
Початок роботи студентського самоврядування університету припав на 1995 р. За 20 років відбулися достатні зміни структури, нині вона діє на якісно новому щаблі.
Студентське самоврядування КНТЕУ здійснюється на
рівні академічної групи, курсу, факультету, гуртожитку
та університету. Структуру становлять Конференція студентів університету та факультетів, ради студентського
самоврядування університету, факультетів і гуртожитків

та старост академічних груп. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Загальна кількість рад самоврядування університету, факультетів та
гуртожитків становить більше 320 осіб.
Конференція студентів університету як вищий орган
студентського самоврядування ухвалює Положення про
студентське самоврядування, обирає голову РСС КНТЕУ,
формує і затверджує склад РСС КНТЕУ, затверджує основні напрями діяльності студентського самоврядування
університету тощо. До складу Ради студентського самоврядування Університету входять голови РСС факультетів, голови РСС гуртожитків, члени, обрані на Конференції студентів університету та представник профспілкового
комітету від студентства.
Метою студентського самоврядування є створення
належних умов для навчання та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї
праці тощо. Діяльність спрямована на забезпечення
гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та
культури, зростання соціальної активності студентської
молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.
В цьому напрямку проводиться робота для вирішення
таких завдань: повсякденна робота щодо захисту прав
і законних інтересів студентів, вивчення та узагальнення позиції студентства щодо соціальних, економічних
та інших проблем сьогодення; координація діяльності
органів студентського самоврядування на рівнях факультету, гуртожитку, затвердження планів роботи відповідних секторів, підготовка різних заходів; сприяння
навчальній, науковій та творчій діяльності студентів
університету. Серед інших —
створення та сприяння діяльності гуртків, клубів, спів
праця з ними, організація та
проведення громадських слухань, семінарів, конференцій,
круглих столів, тренінгів та
інших громадських заходів;
сприяння поліпшенню умов
проживання й відпочинку
студентів. Також Рада спів
працює з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів,
їхніми об’єднаннями районного, міського та державного
рівнів, громадськими організаціями місцевого та всеукраїнського рівня та фондами соціального спрямування тощо.
Представники студентсь
Лідери студентської ради обговорюють нагальні питання з ректором А. А. Мазаракі
кого самоврядування універ-
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ситету беруть участь в організації та проведенні університетських заходів, серед яких: Дебют першокурсника,
Міс КНТЕУ, День закоханих та конкурс «Міс Фото та Містер Фото КНТЕУ», Брейн-ринг, інтелектуальна гра «Що?
Де? Коли?», спартакіада КНТЕУ, тематичні концерти та
низка соціальних заходів. Наймасовішим заходом соціального характеру, що проводиться за підтримки ради
студентського самоврядування, є Дні донора в КНТЕУ.
Донорство — благородна і почесна місія, яка дозволяє
зберегти життя хворим на важкі хронічні захворювання
і потерпілим від опіків, аварій та катастроф. Донорство
символізує безкорисну ідею допомоги іншим людям. Вже
більше 12 років КНТЕУ співпрацює з Київським міським
центром крові, двічі на рік влаштовуючи Дні донорів
у стінах університету. КНТЕУ є лідером цієї сфери, навіть
увійшов до Книги рекордів України в категорії «Масові
заходи» за найбільшу кількість донорів (656 осіб) за підсумками 4 днів проведення акції.
Окрім організації дозвілля студентів, РСС КНТЕУ
завжди піклується про комфорт та ефективність навчання студентів університету. Для поліпшення процесу
навчання було створено електронну скриньку довіри,
де студенти можуть залишати свої обґрунтовані скарги
з приводу організації процесу навчання, якості викладання дисциплін та вносити власні пропозиції щодо покращення даних процесів.
Радою студентського самоврядування була створена
офіційна сторінка КНТЕУ в соціальній мережі ВКонтакті для покращення поінформованості студентів у житті

університету, обговорення спільних питань та проблем
й донесення найсвіжіших новин, які стосуються безпосередньо студентства. Також за підтримки адміністрації
університету було створено і реалізовано такі амбітні
проекти, як перший студентський журнал «Кіото, 19»
та корпоративне телебачення «КНТЕУ-ТВ», функціонування яких допомагає завжди залишатися в центрі подій
студентського життя.
За ініціативою Ради студентського самоврядування
КНТЕУ розпочато процес формування системи рейтингового оцінювання діяльності студентів з метою мотивації
щодо отримання високого рівня знань, соціальної активності та громадської діяльності. Пропозиція була схвалена адміністрацією, згодом Вченою радою КНТЕУ було
затверджено Тимчасове положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти, на основі якого було проведене оцінювання студентів
за підсумками ІІ семестру 2014–2015 навчального року.
Зазначені проекти та роботи у стані планування є
черговими сходинками на шляху розвитку студентського самоврядування в КНТЕУ, яке проникло в усі сфери
функціонування цілісної системи університету. Попереду нові здобутки й нові звершення, які не припиняться
до тих пір, доки в університеті навчаються амбіційні,
креативні, впевнені в собі та зосереджені на досягненні
поставлених цілей студенти. Студентське самоврядування дає можливість таким людям розвиватись, водночас
працюючи на благо університету.

Рада студентського самоврядування
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

З

розвитком зовнішньоекономічних зв’язків України
зростає потреба у підготовці висококваліфікованих
спеціалістів у сфері бізнесу, спроможних впроваджувати економічні реформи, сприяти інтеграції національної освіти у світовий освітній простір. З цією метою
керівництво та професорсько-викладацький склад КТЕІ
спрямували діяльність на вивчення теорії і практики
економічних відносин різних країн світу, проведення
спільних наукових досліджень, розширення обміну вик
ладачами і студентами. У цьому напрямку актуальності
набула можливість навчатися та проходити практику за
кордоном кращим студентам інституту. Керівництвом
інституту було прийнято рішення щодо створення відповідного структурного підрозділу, який міг би організовувати та координувати напрям міжнародної діяльності.
Так, у лютому 1991 р. відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ)
КНТЕУ започаткував свою роботу. На той час подібні
структурні підрозділи існували лише в декількох навчальних закладах України. На старті діяльності було
розроблено Концепцію розвитку міжнародних зв’язків,
нині триває її успішна поетапна реалізація.
З перших днів існування інститут встановлює і розвиває міжнародні зв’язки. Початок діяльності відділу
міжнародних зв’язків припав на 25-річний ювілей тогочасного КТЕІ. На святкування прибули шановані представники закордонних вишів, серед них — Лейпцизька
вища торговельна школа (Німеччина), Братиславська
вища економічна школа (Чехословаччина), Лодзинський
університет (Польща), Варненський університет (Болгарія), Ханойський торговельний інститут (В’єтнам). В ході
зустрічей з представниками цих ВНЗ було укладено перші договори про співробітництво.
Згідно з договором із Ханойським торговельним інститутом вже у 1991 р. вперше у КТЕІ пройшли підвищення кваліфікації 10 керівників торгівлі В’єтнаму за

програмою «Економіка, організація та управління торгівлею в умовах ринкових відносин». Того ж року керівництво інституту відвідало Лодзинський університет, де
було проведено переговори, узгоджено і підписано робочу програму співробітництва, згідно з якою здійснено
обмін групами викладачів з метою проведення спільної
науково-дослідної роботи з проблем регулювання споживчого ринку в перехідний період до ринкової економіки.
Упродовж 1991–1992 навчального року відбувся обмін делегаціями з Лейпцизькою вищою торговельною
школою (Німеччина): професор В. Крамер взяв участь
у науковій конференції нашого інституту, а з відповідним
візитом делегація КТЕІ відвідала Німеччину. Доленосним був 1992 р. для історії відділу та сучасного КНТЕУ —
навчальний заклад було вперше занесено до Державного
реєстру учасників зовнішньоекономічних зв’язків, забезпечувалася спільна робота з фірмою «Київзовнішсервіс»
щодо пошуку респектабельних зарубіжних партнерів для
співробітництва з ряду проблем.
Листи та презентаційні матеріали вишу щодо започаткування співробітництва з університетами, школами
бізнесу та фірмами, були направлені, з-поміж інших, до
Міністерства освіти Китаю, Європейського економічного союзу в Брюсселі, посольств України за кордоном,
низки університетів та коледжів Америки, Європи, Азії,
Послу України при ООН та інших міжнародних організацій та установ.
З метою поширення інформації про університет регулярно надаються рекламно-довідкові матеріали до різноманітних довідників як в Україні, так і за кордоном —
Student Handbook (Council of Europe, 1997), Membership
Directory EAIE (2000), International Handbook (International Association of Universities, 1998), World List of Universities (2000).

Підписання угоди про співпрацю
з Федерацією «Обміни Франція–Україна» (FEFU)

Візит делегації Вищої паризької школи комерції
ESCP Europe (Франція)
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Підписання договору з Академією готельного та
ресторанного бізнесу (м. Познань, Польща)

Переговори з делегацією Університету м. Бремен (Німеччина)

З часом кількість закордонних партнерів, які брали
участь у міжнародних конференціях і семінарах, що проводились університетом, значно зросла. До навчального
процесу КНТЕУ залучились відомі іноземні науковці та
викладачі провідних навчальних закладів світу. У цьому
великою є заслуга колективу відділу міжнародних зв’язків, який виконує підготовчу, протокольно-організаційну
роботу, забезпечує сприятливі умови для перебування та
плідної роботи гостей. Наприклад, у 2002 р. КНТЕУ плідно співпрацював з 52 навчальними закладами 22 країн,
діяли 43 довгострокові угоди з різних напрямів співробітництва. За цими показниками криється напружений
пошук можливостей встановлення ділових контактів
з навчальними закладами світу.
На початку 1990-х рр. темпи налагодження співпраці
не були достатньо швидкими, оскільки Україну, як незалежну державу, майже не знали. Однак, завдяки підприємливості, наполегливості та енергійності колективу на
чолі з ректором А. А. Мазаракі інститут поступово здобув визнання й встановлював партнерські відносини
з профільними навчальними закладами. Підтримувались
дружні зв’язки з Бургаським інститутом туризму «Алеко
Константинов», Варненським університетом (Болгарія),
Кільським інститутом комерційної освіти, Лейпцизькою
вищою торговельною школою (Німеччина), Лодзинським
університетом (Польща), Ханойським торговельним інститутом (В’єтнам), Хейлунцзянським торговельним
інститутом (Китай). У рамках укладених договорів про
партнерство та співробітництво відбувався обмін професорсько-викладацьким складом і студентами з метою
інформування про організацію навчання, розроблення
спільних навчальних програм і методик з таких напрямів, як економіка, бізнес, менеджмент, бухгалтерський
облік, маркетинг, банківська справа тощо.
Згодом розширення міжнародних зв’язків відбулося
у напрямах США та Китаю, зокрема розпочалося партнерське співробітництво з Грейслендським коледжем та
Університетом Юти, було підписано договір про співробітництво в галузі навчання іноземних громадян з Другим
управлінням легкої промисловості провінції Хейлунцзян.
У 1993 р. на навчання на контрактно-комерційній основі прийнято 4 громадян Китаю. Зі свого боку студенти

КТЕІ все частіше почали проявляти інтерес до навчання
за кордоном й інститут сприяв цьому. Уже в 1993–1994
навчальному році в результаті конкурсного відбору було
направлено 8 кращих студентів на навчання за програмою NAFSA в Грейсленд коледж. Дві студентки брали
участь у літніх курсах Інституту економіки і організації
виробництва Віденського університету (Австрія).
Одним із перших кроків діяльності відділу міжнародних зв’язків став набір іноземних громадян для навчання
на підготовчому відділенні. Через деякий час були підписані угоди з вищими навчальними закладами Польщі,
а згодом США, Італії, Бельгії, Фінляндії. Найбільш сталі
і плідні зв’язки університет встановив і розвиває їх сьогодні з Краківським і Познанським економічними університетами (Польща), Університетом д’Овернь (Франція), Вищою паризькою школою комерції (Франція),
Будапештським економічним інститутом (Угорщина),
Молдавською економічною академією (Молдова), Білоруським державним економічним університетом (Білорусь) та іншими.
Динаміка розвитку міжнародних зв’язків університету легко простежується в цифрах — кількість угод про
партнерство, співробітництво і науковий обмін, підписаних КНТЕУ із закордонними партнерами, зросла
з 2 у 1991 р. до 102 у 2015 р. Успішності міжнародної діяльності вишу сприяють чітко сформульовані напрями
роботи: участь у реалізації міжнародних проектів і програм; стажування професорсько-викладацького складу
за кордоном; участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах; запрошення іноземних викладачів
для читання лекцій; стажування, навчання, проходження
практики студентів за кордоном; підготовка в університеті спеціалістів для іноземних країн; проведення спільно із зарубіжними партнерами наукових досліджень;
участь університету у міжнародних професійних асоціаціях, спілках, організаціях, об’єднаннях; запровадження
практики подвійного дипломування з провідними вишами Західної і Центральної Європи; зростання кількості
англомовних магістерських програм тощо.
У галузі розробки і реалізації міжнародних проектів
університет ефективно брав участь у різноманітних проектах. Серед них — підготовка і перепідготовка кадрів
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Урочиста церемонія присвоєння ректору А. А. Мазаракі звання «Почесний доктор Молдавського економічного університету»

для Державного казначейства (у рамках програми співробітництва Державного казначейства України, КНТЕУ
та Міністерства економіки, фінансів і промисловості
Франції), Європейського Союзу «Підтримка Української
ініціативи», Європейської академії ритейлу, Канадського
агентства міжнародного розвитку спільно з Українським
консорціумом університетів щодо формування сучасних
структур управління, Вищої паризької школи комерції
ESCP-EAP (Берлін — Париж — Лондон — Мадрид —
Турин) для країн Центральної Європи — «Магістр бізнес-адміністрування» (СеМВА), в рамках якої у червні
2007 р. відбувся перший випуск слухачів міжнародної
програми МВА, що реалізувалася КНТЕУ за участі Берлінського кампуса Вищої паризької школи комерції.
Більше 10-ти років факультет громадського харчування, готельного господарства і туризму успішно реалізовував співробітництво з вишами Бельгії — Вищою
школою готельного господарства м. Веммель, Університетом Еразмус та Брюссельським вільним університетом
(Бельгія). У 2001 р. делегація КНТЕУ вивчала досвід модульної організації навчання у Бельгії. Викладачі відвідали лекції, ознайомились з організацією торгівлі товарами
та наданням послуг через Інтернет, сучасною організаційною структурою готелів з ресторанами. На виїзних
заняттях викладачі КНТЕУ познайомились з роботою
кращих готелів Брюсселя. Набутий досвід реалізовано
при розробці навчальних планів підготовки фахівців
спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу». Бельгійські викладачі прочитали курси лекцій для
студентів КНТЕУ з актуальних питань розвитку туристичної індустрії. У провідних бельгійських готелях організовано студентську виробничу практику.
КНТЕУ підтримував ділові зв’язки з консорціумом
з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (СSUМЕ),
який разом з Українською асоціацією розвитку менеджмент- та бізнес-освіти працював над розробленням нав
чальних програм, розвитком партнерства між бізнесовими колами та навчальними закладами, організовував
круглі столи, тренінги та семінари, конференції для
викладачів ВНЗ. КНТЕУ за результатами конкурсу став
партнером проекту «Бізнес-менеджмент освіта в Украї
ні» (BMEU), що здійснювався за фінансової підтримки
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Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Університет виявив зацікавленість до проекту BMEU, що
дістало логічне завершення: КНТЕУ потрапив до числа
вищих навчальних закладів України, які отримали можливість скористатися технічною допомогою у рамках
цього проекту.
Усе частіше університет привертає увагу представників вищих навчальних закладів Греції. Активна співпраця
української і грецької сторін стала тією плідною базою,
на якій створено Українсько-грецький науковий форум, що діє під керівництвом професора А. А. Мазаракі.
Спільно з університетом економічних і соціальних наук
Македонії (Салоніки, Греція) розроблений і поданий на
розгляд проект «Греція — Україна. Торговельно-економічні відносини на порозі ХХІ століття». Показником
високого рейтингу університету, міцності й різноманітності форм міжнародного співробітництва КНТЕУ став
виступ з лекцією «Економічні реформи та економіка відкритого ринку» Надзвичайного і Повноважного Посла
Греції в Україні Панайотіса Л. Гумаса.
Успішне навчання студентів КНТЕУ у Клермон-Феррані та добре організоване стажування французьких
студентів на провідних торговельних підприємствах
Києва — ВАТ «ЦУМ», «Дитячий світ», «Киянка», які
є основними партнерами КНТЕУ у справі підготовки
сучасних спеціалістів, стали передумовами створення
Французько-Українського інституту управління. Вагомими аргументами на користь прийняття такого рішення були відповідність освітньо-кваліфікаційних рівнів
і підходів до організації та змісту навчального процесу,
визнання французькою стороною високих професійних
якостей наших викладачів та високих академічних здіб
ностей українських студентів, сучасний рівень організаційно-економічних та соціальних умов навчання і праці,
що створені в КНТЕУ.
Відкриття інституту у 2000 р. стало знаковою подією
для обох сторін. До Києва прибула делегація з Французького університету на чолі з його президентом Фаном
Д. Тюрпаном. З української сторони в церемонії відкриття брали участь численні гості, які представляли офіційні і ділові кола держави, — Міністерство освіти і науки
України, Торгово-промислова палата України та Києва,

A L M A M AT E R

Урочиста церемонія вручення студентам КНТЕУ
державних дипломів Франції

Студенти на обслуговуванні прийому
в Посольстві Франції в Україні

Український союз промисловців та підприємців, власники малих, середніх та приватних підприємств, великі сучасні підприємства-партнери КНТЕУ. Заснування такого
інституту давало реальну можливість одержання європейської освіти у Києві, зокрема отримати державний
диплом Франції.
Лекції та практичні заняття в інституті проводилися
французькими викладачами за навчальними програмами Професіоналізованого університетського інституту
Університету д’Овернь. Студенти проходили практику
на підприємствах Франції та у філіях і представництвах
французьких підприємств в Україні. У зв’язку із зростанням популярності та попиту на навчання у Французько-українському інституті управління відкрито його
відділення у Вінницькому, Чернівецькому, а згодом і у
Харківському торговельно-економічних інститутах.
Враховуючи значний особистий внесок у реформування та вдосконалення вищої освіти, сприяння розвитку
університету та його інтеграції до Європейської освітньої
спільноти, вчена рада КНТЕУ 17 січня 2002 р. присвоїла
звання «Почесний доктор КНТЕУ» директору Професіо
налізованого університетського інституту Університету
д’Овернь, доктору права М. Ж. Шеневуа (Франція), який
разом із ректором КНТЕУ є ініціатором і організатором
Французько-Українського інституту управління (ФУІУ).
За всі роки існування ФУІУ наші студенти отримали
114 магістерських і 269 бакалаврських дипломів.
У зв’язку з об’єктивними причинами, зокрема зі змінами у французькому законодавстві, змінами суті, завдань
та форм функціонування, виникла необхідність транс
формації Французько-українського інституту управління
і створення у 2014 р. як його спадкоємця Центру європейської освіти (ЦЄО). Діяльність центру націлена на реалізацію принципу академічної мобільності та створення
для студентів можливості подвійного дипломування.
Важливою подією у 2014 р. було вручення нинішнім
студентам і випускникам КНТЕУ державних французьких дипломів Університету д’Овернь. Окрім 40 дипломів,
що отримали безпосередньо київські студенти, майже
20 було вручено випускникам Вінницького, Харківського та Чернівецького інститутів, а також партнерам чотирирічної програми Європейського Союзу ТЕМПУС

TEMPUS MODEP «Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін» з вишів Донецька і Полтави.
В урочистій церемонії вручення дипломів взяв участь
Аташе Посольства Французької Республіки в Україні,
директор Французько-українського центру університетського і наукового співробітництва пан Жіль Мамец.
Також у 2014 р. почалася реалізація дистанційної програми навчання спільно з Університетом П’єр Мендес
Франс (Гренобль, Франція), що передбачає можливість
отримання диплому бакалавра з менеджменту за 1 рік
студентам 4–5 курсу КНТЕУ паралельно з основним навчанням.
За сприяння Посольства України в Японії у 2002 р.
підписано договір про співробітництво з Університетом
Сока Гаккай, засновником і почесним президентом якого є видатний миротворець пан Дайсаку Ікеда (Японія).
Пан Дайсаку Ікеда багато років очолює товариство Сока
Гаккай Інтернешнл («Створення світових цінностей»),
яке сповідує гуманістичні ідеали, турботу про людину,
збереження поваги та довіри до неї, утвердження миру
у всьому світі. Вчена рада університету 29 квітня 2002 р.
присвоїла пану Дайсаку Ікеді звання «Почесний доктор
КНТЕУ». Викладач з Університету Сока Гаккай (Японія)
Хірокі Кобаясі 6 років поспіль викладав студентам японську мову. Зараз цю традицію продовжує Йосіо Ябусакі.

Візит делегації Університетського
Агентства Франкофонії (AUF)

147

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТО РГО В Е Л Ь Н О-Е КО Н О М І Ч Н И Й
У Н І В Е Р С И Т Е Т

Ректор КНТЕУ А. А. Мазаракі та президент
Університету д’Овернь Ф. Дюльбеко підписують
угоду про співпрацю

Засновники тристороннього наукового симпозіуму
КНТЕУ — Краківський економічний університет — Університет Мессіни (А. А. Мазаракі, Р. Боровецький, А. Анастазі)

Велика увага спрямована на пошук шляхів приєднання університету до виконання міжнародних проектів
і програм як у рамках Європейського Союзу, так і в межах виконання міжнародних проектів спільно з університетами-партнерами, державними установами і організаціями Греції, Великої Британії, США, Франції, Канади,
Німеччини, Румунії, інших країн. Університет отримав
грант Європейської комісії Трансєвропейської програми
ТЕМПУС — проект «Розвиток курсів «Монетарна економіка» та «Банківська справа» з реконструкцією факультету банківської справи. У рамках цієї програми (1995–1997)
здійснювалася допомога факультету з боку Університету
Центральної Англії м. Бірмінгем, Університету м. Лафборо (Велика Британія) та Університету д’Овернь (Франція). На факультеті було оновлено обладнання загальною
вартістю майже 50 тис. дол.: 17 комп’ютерів, 2 множильні машини, 2 графопроектори, дошки для комп’ютерних
класів, обладнання для лінгафонного кабінету, лекційних
аудиторій. Близько 20 викладачів пройшли стажування
в університетах Великої Британії.
У 1996 р. за програмою Фулбрайта на кафедру статистики та економетрії прибув запрошений лектор Університету Майамі (США) професор Джон Маркус Джоуб для
викладання курсів «Статистика бізнесу» та «Статистика

контролю якості». Також Маркус Джоуб проводив зустрічі зі студентами та викладачами, організовував вечори запитань та відповідей, проводив спеціальні семінари, брав
участь у наукових конференціях, завоював авторитет наставника багатьох студентів, які і нині підтримують з ним
дружні та ділові зв’язки. Він розробив та представив до
Уряду США спільний проект «Методи контролю якості
в бізнесі: вдосконалення навчального курсу в КДТЕУ»,
який успішно діяв упродовж майже 10 років. За цей час
близько 50 викладачів та студентів стажувалися у США.
Організував практику студентів-випускників університету в компанії Procter&Gamble в Києві. Крім того, спільно
з викладачами кафедри статистики та економетрії Маркусом Джоубом було забезпечено переклад на українську мову навчального посібника «Статистичні методи
забезпечення якості», який успішно використовується
у навчальному процесі. Професор безкоштовно передав
у фонд бібліотеки велику кількість підручників зі статистики. Ще й досі, перебуваючи в Україні, професор Маркус
Джоуб відвідує КНТЕУ.
Одним зі шляхів до світового освітянського простору є участь КНТЕУ в реалізації міжнародних проектів та
програм. Зокрема, за підтримки Державного департаменту США здійснювався проект «Якісні методи вдосконалення бізнесу: навчальна розробка для КНТЕУ». В його
рамках відбувався обмін викладачами, удосконалювалися навчальні плани та програми, американські професори прочитали цикл лекцій. Результат наочний: після
тестування та екзаменів 16 студентів КНТЕУ отримали
сертифікати університету Маямі.
З 1999 по 2005 рр. реалізовувалась Програма удосконалення менеджмент-освіти в Україні за підтримки Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні
(CSUME) (США). У 2000–2004 рр. діяв спільний з Університетом Маямі (США) проект «Якісні методи вдосконалення бізнесу: навчальна розробка для КНТЕУ».
У 2001–2007 рр. реалізовувався Проект підготовки і перепідготовки казначеїв на базі КНТЕУ в рамках Програми співробітництва Держказначейства України і Міністерства економіки, фінансів і промисловості Франції.
Упродовж 2007–2010 рр. діє Проект модернізації сис-

Посол Франції в Україні Ж.-П. Везіан вручає А.А. Мазаракі
орден Почесного легіону — Академічну пальмову гілку
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теми управління державними фінансами та бухгалтерським обліком у рамках тієї ж програми співробітництва
з Францією.
Відповідно до програми співробітництва Держказначейства України та міністерств економіки, фінансів
і промисловості Франції на базі КНТЕУ створено навчально-методичний центр з підготовки і перепідготовки казначеїв. У лютому 2001 р. відбувся перший випуск
фахівців зі спеціальності «Казначейська справа».
Серед інших проектів 2004–2012 рр., які реалізовувались в КНТЕУ — Проект SM-SCM — T071B06–2006
(UA) UNIMAN «Удосконалення управління університетом у контексті Європейського освітянського простору;
Програма розвитку ООН – UNDP, ЄС, у рамках проекту
«Спільнота споживачів і громадські організації»; Проект
регіонального навчання та розвитку консультативних
можливостей в Україні разом з Університетом МакГілл
(Канада); Проект Європейського Союзу MTP-IV; проект
технічної допомоги «Потенціал України у сфері регіонального тренінгу і консалтингу» в рамках Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива».
У 2007–2008 р. спільно з Лондонським університетом
Метрополітен КНТЕУ брав участь у проекті «Спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для
підвищення кваліфікації державних службовців України
(II–IV категорії) (TPEU)».
З 2005 по 2010 рр. тривала співпраця з Європейською Академією Ритейлу (ЄАР) (Німеччина). Основна
місія ЄАР полягає в ініціюванні проведення семінарів/
конференцій з метою поширення інформації стосовно
досліджень та освіти в галузі ритейлу та сприянні міжнародному обміну ноу-хау між бізнесом з одного боку та
університетами з іншого.
У 2005–2010 рр. спільно з Університетом штату Луїзіана (США) впроваджується проект «Підтримка харчової
промисловості України», у 2004–2012 рр. успішно реалізовується спільний з ЄС проект «Українська ініціатива»,
програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.
З 2009 по 2010 рр. кафедрою міжнародної економіки
разом із Молдавською економічною академією виконувалась держбюджетна науково-дослідна тема в рамках
проекту науково-технічного співробітництва «Пріоритети українсько-молдавських торговельно-економічних
відносин у контексті стратегії транскордонного співробітництва та євроінтеграції». За результатами досліджень
було проведено 2 спільних круглих столи в Кишиневі та
Києві, підготовлено відповідні публікації, а також пропозиції державним структурам України.
З метою вдосконалення навчального процесу з урахуванням вимог міжнародної і європейської системи стандартів та сертифікації в КНТЕУ протягом 2009–2012 рр.
успішно реалізувався проект Європейського Союзу
TEMPUS MODEP «Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін» (144920 — TEMPUS — 2008 —
FR.JPCR), у якому КНТЕУ виступав координатором
діяльності 5 українських вишів. За підсумками проекту вдалося досягнути значних результатів: придбання

Урочисте підписання угоди про співробітництво між КНТЕУ
та Білоруським торгово-економічним університетом
споживчої кооперації

(за кошти ЄС), встановлення у створеній мультимедійній
лабораторії, використання в навчальному процесі необхідної комп’ютерної техніки; програмного забезпечення
(«TELL ME MORE» — англійською і французькою мовами); програмного забезпечення ділових імітаційних ігор
(Shadow Manager, Mondial Manager), а також отримання
від ЄС 6,5 тис. євро на подальшу реалізацію (мультиплікацію) проекту в КНТЕУ; підвищення кваліфікації викладачів з профільних дисциплін, іноземних мов та адміністраторів і техніків з комп’ютерного обладнання (в тому
числі стажування 5 осіб у м. Клермон-Ферран, Франція);
проходження пілотними групами студентів рівня Лісанс,
Мастер‑1, Мастер‑2 навчальних модулів у Франції під час
реалізації проекту TEMPUS MODEP; розповсюдження
ділових ігор та мовних програм для студентського контингенту поза пілотними групами програми TEMPUS
MODEP; отримання студентами пілотних груп КНТЕУ
дипломів на рівні Лісанс та Мастер 2 (17 одиниць).
З січня 2012 р. в рамках програми Європейського сусідства та партнерства ЄС КНТЕУ бере участь
у проекті ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova)
№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21. За два
роки реалізації цього проекту 7 представників КНТЕУ

Підписання угоди про співробітництво
з Університетом Сока Гаккай, Японія, 2003 р.
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТО РГО В Е Л Ь Н О-Е КО Н О М І Ч Н И Й
У Н І В Е Р С И Т Е Т

Хліб-сіль КНТЕУ делегації Франції на чолі з Послом в Україні
Ж.-П. Везіаном і президентом Університету
д’Овернь Ж. Ф. Дюльбекко

отримали європейські гранти за річною програмою навчання на бакалаврських та магістерських програмах —
до 10 тис. євро на рік кожний.
Традиційним (перший відбувся у Кракові восени
2003 р.) став науковий симпозіум, що проходить щороку в одному з університетів-партнерів в рамках тристоронньої угоди між КНТЕУ, Краківським економічним
університетом та Університетом Мессіни. Цю традицію
започаткували спільно професори — ректор КНТЕУ
А. А. Мазаракі, ректор Краківського економічного університету (КЕУ) Р. Боровецький та відомий італійський
вчений в галузі європейського права з Університету Мессіни А. Анастазі. Відповідно до зазначеної угоди щорічно проводяться симпозіуми з актуальних економічних,
правових і соціальних аспектів становлення і розвитку
економік трьох держав. За результатами симпозіумів
видаються збірники наукових праць, написаних провідними науковцями і практиками трьох університетів. Результати такої співпраці є плідними і багатообіцяючими
для всіх сторін-учасниць. У вересні 2013 р. також було
підписано чотиристоронню угоду про співробітництво:
Краківський економічний університет (Польща), Університет Мессіни (Італія), Університет Крагуєвець (Сербія),
КНТЕУ.
Колектив університету набуває все більшого досвіду
в організації і проведенні міжнародних наукових, науково-методичних і науково-практичних конференцій,
семінарів та інших заходів. Все більше закордонних партнерів беруть участь у конференціях та семінарах, які проводяться на базі КНТЕУ.
З самого початку ректорства (2002) Ришард Боровецький активно включився у процес реалізації Угоди між
Київським національним торговельно-економічним університетом та Краківським економічним університетом.
Його діяльність сприяла реальному втіленню принципів
Болонського процесу в практичну співпрацю університетів-партнерів. Під час його керівництва Краківським
економічним університетом інтенсифікувався обмін
між КНТЕУ і КЕУ науковцями та студентами. Здійснено перше спільне видання фундаментальної наукової
праці «Трансформаційні процеси в Польщі та Україні».
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У 2004 р. започатковано розробку спільних науково-дослідних програм викладачами КНТЕУ та КЕУ в галузі
стратегічного менеджменту та бухгалтерського обліку.
Високою оцінкою внеску Р. Боровецького у розвиток
освіти і науки стало його нагородження у 2006 р. медаллю
ім. Петра Могили та обрання в 2007 р. академіком Академії економічних наук України за спеціальністю «Менеджмент». Вчена рада КНТЕУ 29 листопада 2007 р. присвоїла
Р. Боровецькому звання «Почесний доктор КНТЕУ».
Однією з найважливіших і найяскравіших подій
у міжнародній діяльності університету стало підписання 15 вересня 2006 р. ректором А. А. Мазаракі «Великої
Хартії Університетів», яке відбулося в італійському місті
Болонья у святковому залі одного з найстаріших університетів Європи в присутності ректорів, інших керівників
вищих навчальних закладів 40 країн світу. В урочистій
церемонії підписання Хартії ректорами 26 провідних
університетів світу взяли також участь заступник Генерального секретаря Ради Європи М. де Бор-Буквіччіо, міністр університетів і наукових досліджень Італії Ф. Муссі, інші офіційні посадові особи. Важливо відзначити,
що за 18 років існування «Великої Хартії Університетів»
лише близько 500, в тому числі і КНТЕУ, з багатьох тисяч
вищих навчальних закладів планети були запрошені до
її підписання, що є свідченням зростаючого авторитету
університету і зобов’язує всіх нас забезпечувати досягнення нової якості підготовки спеціалістів.
Надовго запам’ятається колективу університету вересень 2006 р. Вперше в Україні на базі КНТЕУ, під патронатом МОН України відбувся XV Симпозіум Міжнародного товариства товарознавців та технологів
(IGWT) «Глобальна безпека товарів та довкілля. Якість
життя». До його роботи долучилися більше 300 учасників з Польщі, Словенії, Росії, Білорусі, Молдови, Австрії,
Німеччини, Японії, Кореї, Італії, Латвії та України. На
Генасамблеї, яка традиційно відбулася під час симпозіуму, президентом IGWT був обраний професор кафедри
товарознавства і експертизи непродтоварів Г. Ф. Пугачевський (КНТЕУ став дійсним членом зазначеної Асоціації
ще у 1997 р.). IGWT проводить наукові симпозіуми кожні
2 роки у країні, організації якої є її членами. Перший симпозіум відбувся у далекому 1978 р. у м. Відень (Австрія),
де і сьогодні знаходиться штаб-квартира IGWT. Ректор
університету А. А. Мазаракі та професор кафедри товарознавства і експертизи непродтоварів КНТЕУ Г. Ф. Пугачевський є почесними членами IGWT.
У 2007 р. КНТЕУ став членом Університетського
Агентства Франкофонії (AUF), Канада. Щорічно агентство надає гранти КНТЕУ у кілька тисяч євро для стажування франкомовних викладачів та дослідників. Так,
останні чотири роки представники КНТЕУ щорічно
отримували по 2 гранти Університетського Агентства
Франкофонії розміром 1000–1200 євро при щорічному
членському внеску КНТЕУ в цю організацію в розмірі
400–600 євро.
Також КНТЕУ має членство в інших асоціаціях, зокрема: Європейський центр публічного права; Міжнародна
асоціація вищих та середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої кооперації; Навчально-ме-
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тодичне об’єднання вищих навчальних закладів Росії
з освіти в галузі менеджменту; Cвітова асоціація відпочинку та рекреації; Всесвітня організація кулінарних союзів; Європейська академія ритейлу; Міжнародна асоціація вузів з підготовки фахівців харчової промисловості.
Широке коло асоціацій-партнерів надає можливість для
розширення участі в міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах тощо та бути в курсі найновішої інформації з актуальних проблем вищої освіти.
У квітні 2006 р. від імені уряду Французької Республіки Надзвичайний та Повноважний Посол Жан-Поль Везіан вручив ректору КНТЕУ А. А. Мазаракі орден «Palmes
Academique». Цю нагороду щорічно отримують провідні
вчені та викладачі Франції і в окремих випадках — іноземці. Ордена «Palmes Academique» удостоєний у 2007 р.
і проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків В. М. Сай.
Ректор університету А. А. Мазаракі удостоєний звань
багатьох іноземних держав, що підтверджує визнання
авторитету його особистості серед міжнародної науково-педагогічної спільноти: почесний професор Університету Сока Гаккай, Японія (1998); почесний доктор
Білоруського державного економічного університету,
Білорусь (2008); почесний професор Будапештського
економічного інституту, Угорщина (2009); почесний
доктор Краківського економічного університету, Польща (2010); почесний професор Російського державного
торговельно-економічного університету, Росія (2011);
почесний доктор Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації, Білорусь (2011);
почесний доктор Молдавської економічної академії,
Молдова (2013).
У 2012 р. для українських та іноземних студентів започатковано англомовні програми за ОКР «магістр» за
спеціальностями «Менеджмент ЗЕД» та «Менеджмент
організацій і адміністрування» (спеціалізація — «Менеджмент туристичного бізнесу»). З 2013 р. діє англомовна програма за спеціальністю «Фінанси підприємства»,
з 2014 р. — англомовні магістерські програми за спеціальностями «Міжнародна економіка», «Туризмознавство»,
«Менеджмент організації торгівлі», з 2015 р. — 7-ма програма «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу».
Системності набула практика проведення лекцій,
круглих столів (англійською мовою) для студентів КНТЕУ
дипломатами та вченими таких країн, як Франція, Греція, Англія, Нідерланди, Португалія, Угорщина, Ізраїль та
ін. У 2014 р. на одній з англомовних програм навчались
(за обміном) 2 французькі студенти престижної Вищої
школи менеджменту «Ауденсія» м. Нант — Фурньє Арно
та Вінсент Дебенуа.
Четвертий рівень акредитації КНТЕУ, наявність достатньої кількості досвідченого професорсько-викладацького складу, потужна матеріально-технічна база,
оснащення кафедр і лабораторій сучасним обладнанням,
устаткуванням та навчально-методичними посібниками
дає можливість забезпечити високий рівень підготовки
майбутніх фахівців для іноземних країн.

Конференція «Україна — Європейський Союз»

Система навчання іноземних студентів відповідає
вимогам тих держав, студенти яких навчаються в університеті. Навчання здійснюється за єдиними навчальними планами та програмами для обраної спеціальності
для українських і іноземних студентів. До послуг гостей
університету — сучасні навчальні аудиторії та лабораторії, бібліотека, комп’ютерні класи з доступом до мережі
Інтернет, тренажерні та спортивні зали, центр дозвілля,
бази відпочинку на узбережжі Чорного моря. Іноземним студентам гарантуються усі права та свободи відповідно до чинного Законодавства України та Статуту
університету.
На сьогодні в університеті на основних факультетах навчається 188 іноземних громадян з 19 країн світу
(Австрія, Алжир, Азербайджан, Ангола, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія, Туркменістан, Узбекистан, Вірменія,
Ірак, В’єтнам, Екваторіальна Гвінея, Таджикистан, Сирія,
Нігерія, Кот д’Івуар, Конго).
Водночас, вихід університету на європейський простір вимагає активнішого розвитку студентських обмінів, розширення навчання студентів за кордоном.
Відповідно, зростає кількість студентів, які щорічно навчаються у зарубіжних вишах-партнерах. Стабільним
є обмін студентами з польськими ВНЗ: Краківським та
Познанським економічними університетами. Щорічно
в цих університетах упродовж 1 семестру навчаються
по 2 студенти англійською чи польською мовами.
Доброю традицією для факультету ресторанно-
готельного та туристичного бізнесу стало щорічне проходження більш ніж 200 студентами виробничої практики за кордоном, зокрема на провідних підприємствах
готельно-ресторанного бізнесу Греції та готельно-курортних закладах Угорщини. Таку можливість забезпечують укладені угоди про співробітництво та тристоронні трудові угоди.
Міжнародна діяльність КНТЕУ розвивається разом
із навчальним закладом. З роками розширюються горизонти співпраці, все більше стає закордонних колег та
навчальних закладів, що підтверджує престиж університету та його визнання на світовому рівні.
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