
ського і наукового співробітництва 
посольства Франції Алікс де Гассар.

Співпраця КНТЕУ з цим фран-
цузьким університетом розпочалася у 
2013 році. За цей час студентам КНТЕУ 
було вручено 70 бакалаврських дер-
жавних дипломів Франції.

Т. Дупляк,
директор Центру  

європейської освіти

Традиційно цього дня співпало 
відразу декілька подій: зустрічі випус-
кників, День відкритих дверей, що 
зібрав майбутніх вступників, спор-
тивні змагання і творчі конкурси. 

- Наша велика університетська 
родина нарешті рада вітати друзів 
наживо, адже всі ми скучили за рід-
ними стінами alma mater, - відкрива-
ючи святкування, зазначив ректор 
А.А. Мазаракі.

Святковий концерт, конкурси, 
спортивні змагання, фотозони – все 
це створювало драйвову атмосферу. 
Незабутні враження залишили кон-
цертні номери від талановитих ама-
торів, локації факультетів із цікави-
ми активностями: інтелектуальними 
іграми, зонами Tik-Tok, Art-медитації, 
настільних ігор, Art-виставкою 
«Фото-Сушка», музичною грою 
«Вгадай мелодію», вікториною для 
ерудитів, святковою лотереєю і 
фотозонами на будь-який смак.

Та найбільш динамічною части-
ною свята виявилися екскурсії для 
потенційних вступників від представ-
ників приймальної комісії та вистав-
кові стенди факультетів, де кожен 
зміг отримати інформацію щодо 
вступної кампанії - 2021. Частині ж 
абітурієнтів, які приїхали для особи-
стого  знайомства з університетом з 
багатьох регіонів України, пощастило 
зустріти ректора в одній із аудиторій 
та поспілкуватися з ним особисто.

Валерія Прокоф’єва та Яна 
Скрицька, які закінчують 
Житомирський торговельно-еконо-
мічний фаховий коледж КНТЕУ, мрі-
ють про подальше навчання на ФТМ.

- Дуже б хотілося! І зробимо для 
цього все, від нас залежне.

А от Максим Бетін з села Рудня, 
що на Київщині, з напрямом навчан-
ня ще не визначився (це, можливо, 
будуть фінанси чи право), а от з 
місцем навчання – так: обов’язково 
– КНТЕУ. Щоб підтримати хлопця, 
на День відкритих дверей до універ-
ситету завітали всією родиною. І не 
тільки вони. Адже КНТЕУ – це той 
магніт, куди завжди спрямовується 
стрілка життєвого компаса…

В. Обрамбальський

Днями вручено державні дипломи 
Франції студентам КНТЕУ, які успішно 
завершили навчання за програмою 
подвійного дипломування з 
Університетом Гренобль Альпи 
«Бакалавр з економіки та управління». 
В урочистостях взяли участь 
Надзвичайний та Повноважний 
Посол Франції в Україні пан Етьєн де 
Понсен та аташе з питань університет-

ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ 2021

ТРИ ЧВЕРТІ ВІКУ: КНТЕУ ГОТУЄТЬСЯ ДО СВОГО ЮВІЛЕЮ!
СВЯТО В ДОМІ

РЕЙТИНГИ

ПРИЄМНІ НОВИНИ

НА ТОПОВИХ ПОЗИЦІЯХ 

ДЕРЖАВНІ ДИПЛОМИ 
ФРАНЦІЇ 

Нещодавно на сайті ТСН.ua було опубліковано нові рейтинги вишів України 
та Києва. Київський національний торговельно-економічний університет 
зайняв в них лідерські позиції: у рейтингу університетів столиці КНТЕУ посів 
3-тє місце, а у загальнонаціональному -увійшов до п‘ятірки кращих! Основним 
показником, за яким був складений рейтинг, є кількість поданих заяв вступників, 
що відображає зацікавленість молоді.

Непоганий подарунок до 75-річчя університету, чи не так?

Ректору КНТЕУ А.А. Мазаракі присвоєно звання почесного професора 
Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Ректор НТУ 
"Дніпровська політехніка" Г.Г. Півняк подякував йому за багаторічне партнерство 
та підтримку, наукові здобутки та активну участь у розбудові сучасної системи 
вищої освіти в країні.

Інф. «УіЧ»

Довгоочікувана подія року в КНТЕУ, який цьогоріч відзначає своє 75-річчя, – День університету - 
зібрала всю велику університетську сім’ю. 
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Ви хо дить з бе рез ня 2000 ро ку
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ДО 75-РІЧЧЯ УНІВЕРСИТЕТУ

У його межах заклади вищої 
освіти Франції та п’яти країн-членів 
Східного партнерства - 
Азербайджану, Білорусі, Грузії, 
Молдови і України - обговорювали 
можливості розвитку співпраці в 
рамках Програми ЄС Erasmus +. 
Участь Міжуніверситетського агент-

У режимі відеоконференції відбув-
ся круглий стіл "The EU’S 
INTERNATIONAL RELATIONS IN THE 
CURRENT CONTEXT: FOCUS ON THE 
EU-EAP RELATIONS", що проходив у 
межах імплементації проєкту 
Програми ЄС Еразмус+ напряму ім. 
Жан Монне: “ЄС-Східне партнерство: 

Виклики пандемії
На базі кафедри філософії, соці-

ології та політології пройшла 
Всеукраїнська науково-практична 
онлайн конференція «Суспільно-
політичні процеси в умовах панде-
мії: особливості та виклики».

Нинішня світова криза, виклика-
на пандемією коронавірусу, вже 
встигла стати викликом не тільки 
для окремих національних еконо-
мік, а й для глобальної світової сис-
теми в цілому. Тому конференція 
стала майданчиком для обговорення 
поточних проблем, викликаних 
цими подіями, та знайшла жвавий 
відгук серед наукової спільноти. 
Доповіді А.А. Кравченко, О.Б. Га єв-
ської, Я.С. Телешуна, П.В. Бульдовича  
стосувалися соціально-філософ-
ських, соціологічних та політичних 
аспектів сучасних реалій, включали 
глибокий аналіз і наукову рефлексію 
подій, що спіткали людство протя-
гом 2020-2021 років.

Учасники представляли свої дослі-
дження у п’яти секціях: «Світові тренди 

ринку, у тому числі в рамках 
Програми ЄС  Erasmus +, - розпові-
дає проректор з науково-педагогіч-
ної роботи та міжнародних зв’язків 
В.М. Сай. – Вони виступили допові-
дачами на секції «Туризм» та поділи-
лися досвідом підготовки фахівців 
цієї сфери, взяли активну участь в 

день? Які перспективи у 
Східноєвропейського партнерства? 
Про це та багато іншого учасники мали 
змогу поговорити з Mr. Jasenko 
Selimoviс, колишнім членом 
Європарламенту (2015-2019), консуль-
тантом Ради Європи з питань політики 
країн Балканського півострова.

рення питань конференції працюва-
ли 12 дискусійних платформ.

О. Януш,
завідувачка кафедри 

сучасних європейських мов

Засади трансформації 
економічної науки
На кафедрі економічної теорії та 

конкурентної політики пройшов 
круглий стіл «Теоретичні та методо-
логічні засади трансформації еконо-
мічної науки у ХХІ ст.», на якому 
обговорювалися основні концепту-
альні тренди у розвитку економічн ої 
науки.

До нього долучилися науковці з 
НТУ «Дніпровська політехніка», 
Західноукраїнського національного 
університету, Івано-Франківського 
національного технічного універси-
тету нафти і газу, Міжнародного 

ства франкофонії, Національних 
бюро Erasmus та вишів шести країн 
стала важливим елементом для запо-
чаткування та розвитку регіональ-
них проєктів. Учасникам надали 
інформацію щодо календаря заявок 
для участі у проєктах Erasmus + та 
методологічні матеріали, організува-

майбутні шляхи активізації спільних 
ініціатив академічних та громадян-
ських спільнот в Україні” за підтримки 
програми “EP to Campus” та European 
Parliament Former Members Association. 
Ініційований кафедрою світової еко-
номіки та Українською асоціацією 
викладачів і дослідників європейської 

соціальної взаємодії в умовах панде-
мії», «Соціально-економічні тран-
сформації суспільства в умовах панде-
мії», «Перспективи соціального та 
освітнього розвитку суспільства», 
«Вплив пандемії на політичні процеси 
в Україні», «Політичні трансформації у 
світі». Тематика конференції, співзвуч-
на реаліям сьогодення, які зачіпають 
усіх як на організаційному, так індиві-
дуальному, особистісному рівнях, не 
залишила байдужими нікого. 

У висновках було визначено, що 
пандемія прискорила глобальні 
тенденції сучасного світоустрою. 
Вона виступила водночас і марке-
ром сучасних соціально-економіч-
них трансформацій, і їх каталізато-
ром. Експерти виділили кілька дов-
гострокових тенденцій в економіці, 
політиці і соціальній сфері, які 
виходять на перший план на тлі 

ли 5 тематичних секцій для започат-
кування співпраці, зокрема у галузі 
науки, туризму, франкофонії та хар-
чової промисловості.

- Наші колеги представили 
результати міжнародної діяльності 
та інтернаціоналізації університету 
на європейському освітньому 

інтеграції, він зібрав 74 учасники з 
різних регіонів України.

Відбулася жвава дискусія та гострі 
теми: Україна - майбутній член ЄС чи 
буферна зона з РФ?  Як скоро Україна 
зможе стати повноцінним членом ЄС? 
Чи достатньо зусиль докладає україн-
ське суспільство, щоб наблизити цей 

пандемії, передусім, це слабке 
зростання економік та соціальна 
нерівність, послаблення соціальних 
та економічних зв’язків між країна-
ми, а також значне обмеження гро-
мадянських свобод.  Також було 
акцентовано на проблемі посилен-
ня конкуренції між поколіннями та 
зростання глобальної стурбовано-
сті питаннями клімату.

А. Кравченко,
завідувачка кафедри філософії, 

соціології та політології

Наука XXI століття: 
виклики сьогодення
Кафедра сучасних європейських 

мов у співпраці з кафедрою інозем-
ної філології та перекладу провели 
ІV Всеукраїнську студентську науко-
во-практичну конференцію «Наука 
XXI століття: виклики сьогодення» 
іноземними мовами.

Участь у ній взяли понад 190 здо-
бувачів вищої освіти з 9 ЗВО України, 
серед яких КНТЕУ та його відокрем-
лені підрозділи - Вінницький торго-
вельно-економічний інститут і 
Вінницький торговельно-економіч-
ний фаховий коледж, Харківський 
торговельно-економічний інститут і 
Чернівецьке вище комерційне учили-
ще.

Учасники подали 195 доповідей 
іноземними мовами, а для обгово-

обговоренні напрямів можливої 
співпраці нашого університету з 
вишами Франції щодо програм 
подвійного дипломування та участі 
КНТЕУ в проєктах Erasmus +.

С. Кравцов,
доцент кафедри туризму 

та рекреації

Актуальне дослідження про відно-
шення та очікування громадян країн 
Східноєвропейського партнерства 
щодо ЄС представила наша колега - 
доцент кафедри світової економіки 
Катерина Кравець.

Г. Дугінець,
завідувачка кафедри світової економіки

європейського університету, 
Ужгородського національного уні-
верситету та Національного юри-
дичного університету імені Ярослава 
Мудрого та ін. Вони розглядали 
постнеоліберальну парадигму кон-
структивної трансформації сучасно-
го суспільства, сучасну суспіль-
нознавчу наука як методологічне 
підґрунтя дослідження економічно-
го розвитку суспільства, трансфор-
мацію методології мейнстріму в 
інформаційній економіці, економіч-
ну політику європейських країн в 
умовах глобальної пандемії, концеп-
туальні засади аналізу розвитку кор-
поративного підприємництва у ХХІ 
ст. і забезпечення фінансової безпе-
ки акціонерних товариств, потенці-
ал економічної теорії у дослідженні 
походження права, вплив глобаліза-
ційних процесів на визначення 
предметного поля футурологічних 
досліджень.

В. Лагутін,
завідувач кафедри економічної 

теорії та конкурентної політики

Продовження . Початок на стор. 1

ЧИМ ЖИВЕШ, УНІВЕРСИТЕТЕ?
До 75-річчя КНТЕУ, яке відзначатиметься незабаром, в університеті проводять ряд заходів. 

надає університет щодо обмінів 
Еразмус+, про вимоги до кандидатів, 
участь у конкурсі, підготовку пакету 
документів та відбір учасників на 
мобільність.

- За останні декілька років 
КНТЕУ реалізував 15 проєктів 
Програми Європейського Союзу 
Еразмус+ за напрямом КА1 
«Навчальна (академічна) мобіль-
ність» з ЗВО Франції, Великої 
Британії, Німеччини, Польщі, 
Болгарії, Греції та інших країн, - 
коментує директор Центру євро-
пейської освіти Т.П. Дупляк. - Це 
дало можливість найкращим сту-
дентам університету пройти семе-

строве навчання у провідних 
європейських закладах вищої 
освіти.

- І навіть у вкрай складних епі-
деміологічних умовах КНТЕУ про-
довжує реалізацію відповідних 
проєктів, - додає магістр Ірина 
Вівчар, яка навчалася протягом 
семестру у Великій Британії. - 
Наразі наші студенти проходять 
семестрове навчання в Університеті 
прикладних наук Вюрцбурґ-
Швайнфурт (Німеччина) , 
Варненському економічному уні-
верситет (Болгарія) та 
Краківському економічному уні-
верситеті (Польща).

Навчання та стажування 
у провідних європейських 
університетах
Їх мета - інформування молоді 

щодо можливостей навчання та 
стажування в провідних європей-
ських університетах у межах 
Програми Європейського Союзу 
Еразмус+. Було презентовано інди-
відуальні освітні можливості 
Еразмус+, діяльність неприбуткової 
студентської організації Erasmus 
Student Network Kyiv.

Представники нашого універси-
тету поділилися досвідом реалізації 
проєктів Еразмус+ у КНТЕУ та роз-
повіли детально про можливості, які 

Детально про альтернативні фінанси
У межах проєкту ERASMUS+ за напрямом КА1 «Навчальна (академічна) 

мобільність» викладач Університету економіки (Варна, Болгарія) Янка 
Александрова провела онлайн лекції для студентів КНТЕУ освітньо-професій-
них магістерських програм англійською мовою викладання.

Лекційні заняття були присвячені альтернативним фінансам (біз-
нес-моделі та тенденції розвитку) та моделям машинного навчання 
для прогнозування ризиків на платформах кредитування P2P.

Т. Дупляк, директор Центру європейської освіти

ЕРАЗМУС+ ДНІ ДЛЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Команда Національного Еразмус+ офісу в Україні спільно з Erasmus Student Network Kyiv провела 
онлайн  «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – KYIV».

Ф Р А Н Ц І Я  Т А  С Х І Д Н Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О
Нещодавно представники КНТЕУ взяли участь в онлайн семінарі «Франція та Східне партнерство», 

організованому посольствами Франції, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови і України.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА
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Цьогоріч на Тижні кар’єри були 
представлені компанії різних сфер 
діяльності - фінансової, торгівлі, 
готельно-ресторанного та турис-
тичного бізнесу, ІТ та інші. Участь у 
«KNUTE Career Week-2021» – це мож-
ливість для студентів та аспірантів 
дізнатись про діяльність цих компа-
ній, поспілкуватися з їх провідними 
фахівцями, отримати інформацію 
щодо програм практик, стажувань 
та перспектив кар’єрного зростання.

День перший
Першого дня відбулися чотири 

кар’єрні заходи, у яких взяли участь 
до 400 студентів і аспірантів.

На вебінарі «IT& IT Security: 
partners or competitors?» від ТОВ ЮК 
«КАСЬЯНЕНКО І ПАРТНЕРИ» Євген 
Балютов, директор з інформаційної 
безпеки «Райффайзен Банк Аваль» 
розповів про тенденції сучасних ком-
паній щодо забезпечення їх безпеки, 
про те, які технології найактуальніші 
та з якої сфери варто розпочинати 
кар’єру. Йшлося про розробку у сфері 
IT безпеки, як організована робота 
підрозділів інформаційної безпеки та 
яку цінність несуть експерти з безпе-
ки у бізнес, що в основі будь-якої 
трансформації лежить у першу чергу 
mindset;  що варто шукати можливо-
сті та рішення робочих задач, а не 
говорити відразу «ні».

Під час лекції «БЕЙКЕР ТІЛЛІ 
Україна» «Кар’єра. Стратегії успішно-
го розвитку» Галина Христіанінова 
Senior HR specialist ознайомила слу-
хачів з моделлю ідеальної кар’єри, 
детально прокоментувала складові 
плану її розвитку, розповіла про важ-
ливу роль менторів для випускників.

На презентації «PWC» «Чому 
аудит? Чому PwC?» менеджер відділу 
аудиту Євгенія Швець розповіла про 
компанію, основні етапи відбору в 
PwC. Консультант відділу Владислава 
Чута - про новітні технології в аудиті, 
ключові етапи аудиторського проєк-
ту, забезпечення якісного аудиту. 
Старший рекрутер PWC Анна Годун 
надала детальну інформацію про 
етапи відбору на роботу в компанію 
(реєстрацію на вакансію, он-лайн 
тестування, співбесіду в офісі чи 
он-лайн), охарактеризувала основні 
знання та навички, які необхідні для 
майбутніх співробітників та розпові-
ла про найближчі заходи, запланова-
ні компанією для початківців.

На лекції КРMG «Кар’єра, що нади-
хає» фахівчиня із залучення талантів 
Анастасія Зозуля розповіла про послу-
ги, які надає ця компанія (аудит, подат-
кові, юридичні, консультаційні послу-
ги, IT- консультування), для кого пра-
цює, детально охарактеризувала 
кожен з етапів відбору для роботи в 
компанії (реєстрація, тестування, осо-
биста розмова, job offer), надала 
корисні рекомендації щодо підготов-
ки до зустрічі з роботодавцями. Вона 

освіти дізналися з презентації 
«Лореаль Україна: як ми розвиваємо 
наших співробітників. Стань части-
ною команди!» від менеджера з підбо-
ру персоналу Ярослави Ромашко. 
Відбулося активне обговорення кри-
теріїв ідеального місця роботи. Спікер 
прокоментувала ключові вимоги за 
якими компанія оцінює персонал, та 
запропонувала долучатись до програм 
стажування, що передбачають подаль-
ше працевлаштування. Менеджер з 
навчання і розвитку персоналу Олена 
Шумська наголосила на навичках, які 
цінують в міжнародних компаніях 
(ментальне та критичне мислення, 
здатність до постійного розвитку і 
навчання, стійкість, гнучкість), поділи-
лася  ресурсами, на яких можна безко-
штовно навчатися.

На майстер-класі «Як написати 
резюме та мотиваційний лист для 
міжнародної компанії: tips & tricks» 
Олена Огороднічук (випускниця 
КНТЕУ, рекрутер компанії «Делойт» в 
Україні) акцентувала увагу на особли-
востях роботи в найбільшій міжна-
родній консалтинговій компанії. 
Спікер детально розповіла про скла-
дання резюме, типові помилки та 
наголосила, що опис скілів також 
додасть у рейтингу кандидатам, осо-
бливо без досвіду роботи. Вона запро-
сила здобувачів на стажування та нав-
чання до інтенсив-школи з аудиту, яке 
буде проходити в липні цього року.

Презентуючи програму стажу-
вання «Global Start» у GMS, Senior 
Recruiter Тетяна Деркач та Project 
Manager Анастасія Захарова розпові-
ли про GMS, як міжнародного про-
вайдера месенджингових послуг для 
мобільних операторів, запропонува-
ли стажування для здобувачів без 
досвіду роботи за рядом напрямів 
(взаємодія з клієнтами та партнера-
ми, телекомунікації, інформаційна 
безпека, фінанси, маркетинг). 
Керівник International Accounting Un 
Іван Козак розповів, чим займається 
його група, взаємодію клієнта з 
партнерами, участь у переговорах, 
ведення проєктів, навчання в компа-
нії та програми, якими повинні 
володіти майбутні співробітники.

Студентам і аспірантам запропо-
нували оплачуване стажування в черв-
ні ц.р., часткову зайнятість (30 робо-
чих годин на тиждень у київському 
офісі GMS, а також можливість працю-
вати віддалено), постійний супровід 
ментора, взаємодія з яким допоможе 
стати кваліфікованим спеціалістом 
початкового рівня, рекомендаційні 
листи та працевлаштування.

День четвертий
Цього дня відбувся вебінар 

«Доставка товарів у період каранти-
нів. Побудова доставки з «нуля», на 
якому керівник департаменту тран-
спорту доставки ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» 
Ігор Кобець охарактеризував види 

ДАЙДЖЕСТ «KNUTE CAREER WEEK-2021»

зосередилася на важливості резюме і 
розповіла про підготовку до відеоспів-
бесіди, успішне інтерв’ю та запропо-
нувала слідкувати за відкритими 
вакансіями в соціальних мережах.

Кожна зустріч супроводжувалася 
взаємним інтересом здобувачів і 
стейкголдерів через запитання, від-
повіді і пропозиції. Студенти і аспі-
ранти активно спілкувались зі спіке-
рами в чаті. За найцікавіші запитан-
ня учасники заходу отримали заохо-
чувальні призи від компаній.

День другий
Стейкголдери провели 7 заходів, 

до яких долучилися більше тисячі сту-
дентів і аспірантів. Розпочався другий 
день івентом від ТОВ «ДОМІНОС 
ПІЦЦА ЮКРЕЙН» «Працюй Кайфуй у 
Domino’s Pizza». Протягом дня більше 
700 здобувачів переглянули відеоро-
лик про компанію, взяли участь в 
опитуванні, а найактивніші отримали 
символічні подарунки.

На лекції «Економіст майбутнього. 
Тренди, інсайди» від компанії «Грант 
Торнтон (Україна)» Владислав 
Іконніков, партнер, керівник департа-
менту фінансового консалтингу, член 
комісії з контролю якості послуг Грант 
Торнтон Україна, розповів про важли-
вість професії аудитора, назвав пози-
ції, з яких починають кар’єру студенти. 
Спікер зробив невеличкий екскурс у 
майбутнє професії (інтенсивний роз-
виток цифрового простору, технічні 
досягнення, штучний інтелект, збіль-
шення використання автоматики та 
робототехніки), рекомендував студен-
там систематично здобувати нові 
знання, щоб бути конкурентними, 
орієнтуватися та використовувати 
нові технології, постійно вдосконалю-
ватися  та адаптуватися, розумно 
витрачати наявні ресурси та час.

На презентації ТОВ «Інновер 
Україна» «Впровадження ERP, CRM-
систем та хмарних рішень лінійки 
Microsoft Dynamics 365» HR-менеджер 
Леся Остапишина поінформувала 
про умови, що створює компанія для 
реалізації кар’єрного розвитку випус-
кників, акцентувала увагу на важливо-
сті підтримки менторів, які допомага-
ють адаптуватися в перший рік робо-
ти, розповіла про систему розвитку і 
навчання персоналу та запросила 
здобувачів на стажування.

Презентуючи програму стажуван-
ня «Ближче до ТБ», її куратор - фахі-
вець з навчання та розвитку персона-
лу 1+1 media Наталія Борох - повідо-
мила, з якою метою  створюються 
програми стажування, як вони плану-
ються, критерії відбору стажерів. 
Спікер зазначила: командна робота 
над проєктами під час стажування 
покращить soft skills та сприятиме у 
працевлаштуванні. Вона надала реко-
мендації щодо підготовки відеоре-
зюме та запросила всіх охочих розпо-
чати кар’єру в індустрії телебачення.

На лекції «Beanexpertin RND» 
національний менеджер по роботі з 
клієнтами ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА» 
Олена Лозинська надала детальну 
інформацію про компанію і охарак-
теризувала структуру логістичної 
компанії. Здобувачі дізналися про 
програму my raben, в якій зберіга-
ються документи, інформація, фото-
графії, відслідковується статус 
доставки, контроль виконання зая-
вок та договірних зобов’язань.

Не менш корисною була презен-
тація її колеги - директора з прода-
жів ТОВ «РАБЕН УКРАЇНА» Марини 
Мельник, яка поінформувала про 
тренди комунікацій, розкрила тему 
хвилювання та дала поради з приво-
ду того, як його побороти.

На майстер-класі «Емоційний 
інтелект» фахівець ТОВ «Лайфселл» 
Ганна Бєлих розповіла про емоцій-
ний інтелект і як випускники здатні 
самостійно приймати рішення щодо 
побудови професійної кар’єри, ско-
ригувати у разі потреби цілі і завдан-
ня, впевнено вирішувати проблеми, 
не зупиняючись на невдачах і пере-
шкодах, а розцінювати їх як можли-
вість набуття життєвого досвіду.

А з презентації програми стажу-
вань у компанії «Філіп Морріс Україна» 
від спеціаліста з навчання персоналу 
Романа Гоянюка здобувачі дізналися 
про інновації в компанії, виробничі 
потужності у світі та кар’єрні можли-
вості. Фахівчиня з програм залучення 
талантів Олександра Кривошея - з 
програмою стажування «Incompass».

День третій
Фахівчиня з навчання та розвитку 

персоналу Антоніна Форостяна на 
лекції «Знайомство з міжнародною 
готельною мережею Hilton. Новації в 
сфері гостинності в період нинішніх 
реалій» ознайомила здобувачів вищої 
освіти з історією створення мережі, 
охарактеризувала всі сегменти бренду 
компанії Hilton, розповіла про стан-
дарти та корпоративну культуру. 
Спікер наголосила на важливості ство-
рення виняткового сервісу та пози-
тивних емоцій в сфері гостинності в 
період нинішніх реалій. Було обгово-
рено проходження практики в мережі 
та можливості  працевлаштування.

Керівник людських ресурсів мага-
зину Чернігівське ТОВ «АШАН Україна 
ГІПЕРМАРКЕТ» Ященко Дмитро пре-
зентував проєкт «Комерсант майбут-
нього», участь у якому допомагає 
молоді після університету відразу 
обіймати керівні посади, навчатися та 
зростати в компанії. Менеджер з про-
дажів магазину Рів Гош Олександр 
Рудуман розповів, як випускникам 
побудувати успішну кар’єру в міжна-
родній компанії, які існують пропози-
ції для спеціалістів без досвіду роботи.

Про основні бізнес-напрямки, 
інвестиції, нові технології та соціальні 
проєкти компанії здобувачі вищої 

доставки та розповів про тонкощі 
експрес-доставки. Майбутні фахівці з 
логістики дізнались, що кур’єри «сма-
ковершники», крім доставки товарів 
доставляють емоції та користуються 
великою довірою споживачів. Тож 
чому б випускникам не розпочинати 
свою кар’єру з «СІЛЬПО-ФУД»?

Під час майстер-класу «METRO – 
просто «старт» чи бери вище "МЕТРО 
КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", який про-
водив провідний фахівець з розвит-
ку персоналу Ярослав Герасименко, 
здобувачі ознайомилися з історією 
створення, принципами ведення біз-
несу та особливостями підбору пер-
соналу компанії. Спікер запропону-
вав учасникам долучатись до про-
грам стажування, щоб навчатись у 
досвідчених наставників та вирішу-
вати амбітні бізнес-задачі. І запросив 
випускників на роботу до найкращо-
го міжнародного бізнес-середовища.
На лекції «Nestle Україна» 
«Міжнародний аспект у торгових 
переговорах з міжнародними корпо-
раціями в рітейлі» головний мене-
джер з розвитку клієнтів, випускниця 
КНТЕУ Інна Перебийніс розкрила 
поняття рітейлових корпорацій, між-
народних рітейлів, наголосила на 
важливих аспектах, які слід врахову-
вати при вибудові співпраці з ними. 
На прикладі співробітництва з міжна-
родними та вітчизняними компанія-
ми - Ашан, Метро, Сільпо, АТБ - пані 
Інна розповіла про маркетингову 
стратегію, яка впливає на успіх.

Аліна Шпак та Андрій Хватов 
презентували технологічну компа-
нію «Datarobot», офіси якої знахо-
дяться в Нью-Йорку, Лондоні, Києві, 
Сінгапурі, Токіо та Сіднеї. Здобувачі 
дізналися, що за підтримки видат-
них венчурних інвесторів, таких як 
NEA, Atlas Ventures та TechStars, 
«Datarobot» розробила передову 
автоматизовану платформу машин-
ного навчання. 1200 осіб, які працю-
ють у Datarobot, є професіоналами у 
машинному навчанні, аналітиці 
великих даних, ділових операціях та 
різних технологіях, що забезпечу-
ють управління даними. Анна 
Хмеловська, менеджер з персоналу 
наголосила, що компанія шукає най-
кращі таланти у програмуванні та 
бізнесі, повідомила що згодом будуть 
відкриті вакансії інтернів.

Здобувачі ставили багато профе-
сійних запитань, особливо перейма-
лися етикою штучного інтелекту.

День п’ятий
У формі вебінару «Реалії побудо-

ви кар'єри та репутації юриста» від 
ТОВ «ЮК «КАСЬЯНЕНКО І ПАРТ НЕ РИ» 
помічник юридичного партнера 
Анна Коновалова розповіла про пра-
цевлаштування та можливі шляхи 
розвитку в юридичній сфері, акцен-
тувала увагу на важливих навичках 

Закінчення на стор. 4

У КНТЕУ пройшов «KNUTE Career Week-2021». Протягом тижня здобувачі вищої освіти мали можливість долучатися до майстер-класів, вебінарів,  
презентацій і гостьових лекцій в онлайн-форматі від найкращих спікерів провідних вітчизняних і міжнародних компаній.

"Райфайзен Банк Аваль" - 
Євген Балютов

"Касьяненко і партнери"- 
Анна Коновалова

"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ 
УКРАЇНА"-  

Ярослав Герасименко
ТОВ «КПМГ-Україна» -  

Анастасія Зозуля
Готельна мережа Hilton
Антоніна Форостяна 

"Філіп Морріс Україна"-  
Олександра Кривошея, Роман Гоянюк
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

… і майстер-класи
Перспективи успішного пра-

цевлаштування PR-фахівців – 
такою була тематика майстер-кла-
су Юлії Дрожжиної. Онлайн нав-
чання відкриває для студентів нові 
перспективи, а для викладачів – 
можливість налагодження успішної 
співпраці зі стратегічними партне-
рами. Тому зустріч студентів, які 
вивчають дисципліну «Управління 
персоналом», з PR-фахівцем 
Міжнародного кадрового порталу 
grc була надзвичайно цікавою, 
корисною та актуальною.

Спікер розкрила перспективи 
успішного працевлаштування 
PR-фахівців, розповіла про те, 
яких саме спеціалістів шукають 
роботодавці, навіщо та як саме 
піарнику слід працювати над осо-
бистим брендом, ознайомила з 
сучасними PR-кейсами, інформу-
вала про сукупність навичок, що, в 
першу чергу, необхідно розвива-
ти, про те, як знайти себе у май-
бутній професії.

ххх
Застосування інноваційних мето-

дів просування туристичного продук-
ту, івентів та дестинацій у туристич-
ній галузі нині набуває особливої 

ти найпростіші бюджети і налашту-
вати отримання фактичних даних та 
здійснити план-фактний аналіз. А на 
завершення учасники побудували 
бюджет продажів з веденням плано-

НАВЧАЄМОСЯ  
У РЕЖИМІ ОНЛАЙН

«ПРОКОМ» - ПАРТНЕР НАДІЙНИЙ

Лекції…
Відкрита онлайн лекція 

«Категорійний менеджмент у ритей-
лі: практичні кроки до успіху» кате-
горійного менеджера мережі мага-
зинів одягу, взуття, аксесуарів та 
косметики «ІNTERTOP» Ірини 
Хахалєвої зібрала здобувачів факуль-
тету торгівлі та маркетингу. Вони 
дізналися про суть і складові роботи 
такого працівника та чинники, що 
визначають її ефективність та осо-
бливості в мережі “ІNTERTOP”, від-
мінності між специфікою роботи 
бренд-, продакт- та категорійного 
менеджера. Констатуючи значну 
затребуваність фахівців категорій-
ного менеджменту з боку підпри-
ємств ритейлу, лектор акцентувала 
увагу на передумовах, необхідних 
для успішного старту та успіху в 
даній сфері.

ххх
Відбулася і гостьова онлайн лек-

ція начальника відділу по роботі з 
місцевими громадами та органами 

Навчально-науковий центр біз-
нес-симуляції КНТЕУ продовжує 
активно використовувати можливо-
сті для підвищення digital-компе-
тентностей своїх викладачів та сту-
дентів. Так, днями близько 80 здобу-
вачів вищої освіти за спеціальностя-
ми «Економіка» та «Облік і оподатку-
вання» взяли участь у майстер-класі 
«Можливості підсистеми бюджету-
вання у прикладному рішенні BAS 
ERP для підприємства торгівлі», який 
провела випускниця КНТЕУ, а нині 
викладач Центру сертифікованого 
навчання «Проком» Анастасія 
Знамеровська. Це тим більш дореч-
но, що «Проком» - один з найбіль-
ших та широковідомих центрів сер-
тифікованого навчання в Україні, що 
спеціалізується на роботі з програм-

влади департаменту регіонального 
розвитку АТ «Укргазвидобування» 
Клавдії Яцишиної «Оцінка впливу на 
довкілля в Україні: особливості та 
досвід впровадження» для студентів 
спеціальності «Публічне управління 
та адміністрування».

Лектор зосередилася на тому, що 
будь-яка господарська діяльність 
чинить вплив на довкілля, а відтак 
встановлюються спеціальні природо-
охоронні вимоги до користування 
ресурсами територій. Оцінка цього 
починається зі стадії проектування 
нових господарських об‘єктів, рекон-
струкції та експлуатації діючих під-
приємств і продовжує здійснюватися в 
процесі їх діяльності. Спікер наголо-
сила на екологічних ризиках, відпові-
дальності за правопорушення у сфері 
оцінки впливу на довкілля, а також 
ролі громадськості у здійсненні цієї 
процедури. Зустріч проходила у фор-
маті запитання – відповідь та виклика-
ла жвавий інтерес серед студентів та 
викладачів.

ними продуктами систем автомати-
зації обліку та управління біз-
нес-процесами на підприємстві.

Було продемонстровано можли-
вості підсистеми бюджетування та 
планування в конфігурації «BAS ERP»: 
учасники ознайомилися з концепці-
єю бюджетного планування в типо-
вому рішенні підсистеми бюджету-
вання, аналітикою, статтями і показ-
никами бюджетів та конструктором 
звітних форм.

Майбутні фахівці з продажів, 
маркетингу, планування, фінансово-
го контролінгу та ТОР-менеджерів 
отримали відповіді на питання: для 
чого потрібна підсистема бюджету-
вання та планування та її основні 
можливості, як налаштувати НДІ під-
системи бюджетування, як формува-

актуальності. Велику популярність 
мають віртуальні тури, екскурсії та 
інший контент, який активно просу-
вається у соціальних мережах, на 
відеоплатформах, спеціалізованих 
сайтах тощо. Роль відеопродакшену в 
туризмі зростає також й у зв’язку з 
пандемічними обмеженнями.

Для формування у здобувачів 
вищої освіти сучасних фахових ком-
петентностей у сфері відеомейкінгу 
за ініціативи кафедри туризму та 
рекреації пройшли майстер-класи 
засновника та власника відеопродак-
шену «POZHIDAEV PRODUCTION 
TEAM» Антона Пожидаєва (команда 
якого розробляє відеопродукт від ідеї 
до фінального рендера) і співза-
сновниці Travel Project «Blog 360» 
Мар’яни Романяк.

Вони поділилися власним досві-
дом та тонкощами ведення справ з 
питань ролі відеопракшену в сучас-
ному турбізнесі, актуальних трендів 
відеоіндустрії в туризмі, особливос-
тей технологічного процесу вироб-
ництва контенту, його просування у 
соціальних мережах, на спеціалізо-
ваних сайтах та на відеоплатформах 
і недопустимість плагіату у відеомей-
кінгу, специфіки взаємодії із замов-
никами відеопродукції.

вих показників і використанням 
товарних планів.

О.Трубей,
директор ННЦ 

бізнес-симуляції КНТЕУ

СТАРТАПИ

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ВЛАСНІ БІЗНЕС-ІДЕЇ
У КНТЕУ в онлайн режимі про-

йшов ІІІ Всеукраїнський конкурс 
стартапів «TourSystemUkrChallenge» 
серед студентів закладів вищої 
освіти за напрямами «Start-up. 
Hospitality», «Start-up. Tour», «Start-up. 
Restaurant».

Його мета - презентація іннова-
ційних бізнес-ідей здобувачами 
вищої освіти, позиціювання факуль-
тету ресторанно-готельного та 
туристичного бізнесу як 
комунікаційної бізнес-платформи 
для стимулювання й активізації 
інноваційного підприємництва у 
сфері туризму та гостинності, 
ознайомлення зі стартапами 
стейкхолдерів освітніх програм, 

формування soft skills та hard skills у 
здобувачів вищої освіти.

Вітаючи учасників, ректор 
А.А. Мазаракі відмітив актуальність і 
креативність проведення конкурсу, 
підтримав молодь у прагненні до 
творчого пошуку та окреслив потен-
ційні можливості подальшої співп-
раці переможців конкурсу з інвесто-
рами, партнерами, стейкхолдерами.

Конкурс відбувся у формі 
пітчингу: кожен з 37 здобувачів із 14 
вишів мав п’ять хвилин на презента-
цію власної бізнес-ідеї. Учасники та 
гості подорожували ексклюзивними 
турами з розміщенням у глемпінгах 
Волинської області, отримали насо-
лоду від перебування у концептуаль-

ному готелі «4 FAMILY Resort», пори-
нули у атмосферу історико-культур-
ної спадщини Івано-Франківська, 
відчули велич Коломийського музею 
народного мистецтва Гуцульщини та 
Покуття ім. Й. Кобринського, відпо-
чивали у SPA центрі готелю 
«OZRESORT», спробували корисні 
солодощі «free from», харчові про-
дукти «Organic», відвідали вітамін-
ний бар «Фрутті-Вітамін», оцінювали 
зручність подорожування з домаш-
німи тваринами від агенції 
«Pet&Trip», разом з інтерактивним 
додатком «Кишеньковий гід» подо-
рожували теренами нашої країни.

Дипломом І ступеня відзначено 
стартап студентів КНТЕУ Олександра 

Ходченко і Олександра Агапова 
«Sweet Traditions» (науковий керів-
ник – професор Т.І. Юдіна), ІІ ступе-
ня – «Додаток «JAM» Юлії Ліпатнікової 
(науковий керівник – С.С. Кравцов) і 
Олександри Субботіної (науковий 
керівник – асистент К.Г. Антонюк) і 
«Кишеньковий гід» з Вінницького 
ТЕІ КНТЕУ, ІІІ - «4 Фемелі Резорт» 
студентів КНТЕУ Софії Устименко і 
Вячеслава Балко (науковий керівник 
– Н.Л. Зікій) і «HOTEL SCHEDULE» 
Катерини Грись з Київського торго-
вельно-економічного фахового 
коледжу КНТЕУ (науковий керівник 
–Юлія Гончар).

О. Васильєва,
заст. декана ФРГТБ

для майбутніх юристів та яких 
фахівців з права бракує на ринку 
юридичних послуг.

Для досягнення успіхів у кар’єрі 
спікер рекомендувала здобувачам пра-
цювати над власним розвитком, визна-
чити галузь права, в якій хотіли б пра-
цювати, обрати формат роботи. Пані 
Анна порадила обов’язково скориста-
тись можливостями стажувань, які про-
понують юридичні компанії. Вона 
також розповіла, як необхідно репре-
зентувати себе на ринку юридичних 
послуг та про затребуваність на муль-
тифункціональних спеціалістів з права.

Вебінар «Реалії побудови кар'єри 
та репутації юриста» від АТ «Райф фай-
зен Банк Аваль» став яскравим фіналь-
ним заходом, яким, власне, завер-
шився «KNUTE Career Week-2021».

Підсумовуючи результат
У Тижні кар’єри взяли участь 26 

стейкголдерів, серед яких випускни-
ки КНТЕУ. Вони провели шість лекцій 
(ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» 
«Кар’єра. Стратегії успішного розвит-
ку», ТОВ «КПМГ-Україна» «Кар’єра, що 
надихає», ТОВ «Грант Торнтон 
Україна» «Економіст майбутнього. 
Тренди, інсайди», «Hilton» 
«Знайомство з міжнародною готель-
ною мережею Hilton. Іновації в сфері 
гостинності в період нинішніх реа-
лій», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» «Доставка 
товарів у період карантинів. Побудова 
доставки з «нуля», ТОВ «НЕСТЛЕ 
УКРАЇНА» «Міжнародний аспект в 
торгових переговорах з міжнародни-
ми корпораціями в рітейлі»), два вебі-
нари, дев’ять презентацій (ТОВ 
«Прайс вотер хаусКуперс Ешуренс» 
«Чому аудит? Чому PwC?», ТОВ 
«Інновер Україна» «Впровадження 
ERP, CRM-систем та хмарних рішень 
лінійки Microsoft Dynamics 365», ТРК 
«Студія 1+1» «Стажування в компанії: 
для чого та кому», ТОВ «РАБЕН 
УКРАЇНА» «Майстерність комунікації» 
та «Be an expert in RND», «Програма 
стажування у компанії «Філіп Морріс 
Україна», ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» 
«Лореаль Україна: як ми розвиваємо 
наших співробітників. Стань части-
ною команди!», «Програма стажуван-
ня «Global Start» у GMS», ТОВ «МЕТРО 
КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» «METRO – 
просто «старт» чи Бери вище?!», ком-
панії «Datarobot»), три майстер-класи 
(ТОВ «Лайфселл» «Емоційний інте-
лект», ТОВ «АШАН УКРАЇНА 
ГІПЕРМАРКЕТ» «Комерсант майбут-
нього», ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» 
«Як написати резюме та мотивацій-
ний лист для міжнародної компанії: 
tips & tricks») та івент від ТОВ 
«ДОМІНОС ПІЦА ЮКРЕЙН» «Пра-
цюйКайфуй у Domino’s Pizza».

Протягом Тижня кар’єри більше 
двох з половиною тисяч здобувачів 
відвідали його заходи, під час яких 
представники бізнесу ділилися про-
фесійними знаннями та власним 
досвідом, обговорювали питання 
нетворкінгу, емоційного інтелекту, 
саморозвитку та навчання протягом 
життя, ознайомились з критеріями 
відбору персоналу для компаній з 
різних сфер діяльності та особли-
востями роботи в період карантину, 
дізнались більше про практику, ста-
жування та працевлаштування.

О. Назаренко,
директор Центру 
розвитку кар’єри

КАР'ЄРА

ДАЙДЖЕСТ 
«KNUTE CAREER 

WEEK-2021»
Закінчення. Поч. на стор. 3
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ПРАКТИКИ ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ

Соціальні проєкти 
та комерційний успіх
Студенти ФТМ долучилися до 

Саміту сталого бізнесу, зйомки якого 
проходили у DTEK Academy. Тут роз-
глядалось, як соціальні проєкти впли-
вають не лише на репутацію, але й на 
комерційний успіх, які критерії 
успішного бізнесу існують сьогодні 
та чому сталість - головний з них.

Основними спікерами виступи-
ли власники та СЕО великих компа-
ній, експерти - виконавчий дирек-
тор АО «Фармак» Володимир 
Костюк, генеральний директор BASF 
Україна Тіберіу Діма, президент 
Українського клубу аграрного бізне-
су, генеральний директор ІМК Алекс 
Ліссітса, голова правління Мережі 
Глобального договору ООН в Україні 
Тетяна Сахарук та інші.

Як соціальне підприємництво 
стає частиною глобального бізнесу, 
розповіла голова ГО «Асоціація ліде-
рів сталого розвитку» Олена Зубарєва, 
про національну економічна страте-
гія України – генеральний директор 
групи компаній Advanter Group, спів-
засновник громадянської платформи 
«Нова країна» Андрій Длігач, про те, 
як кризовий кейс зробити успішним 
проєктом, - директор департаменту 
комунікацій та соціальних проєктів 
«Континентал Фармерз Груп» Нонна 
Шмідік, про венчурні інвестиції в 
майбутнє та критерії потенційно 
успішного проєкту існування сьогод-
ні - виконавчий директор венчурно-
го фонду GR Сapital Максим Філліпов.

Після закінчення саміту відбула-
ся церемонія нагородження пере-
можців рейтингу «Лідери сталого 
бізнесу» від журналу «ТОП-100. 
Рейтинги найбільших». 

- Це чудовий нетворкінг, де всі 
мали можливість обговорити інсай-
ти з учасниками та спікерами, - 
діляться враженнями Андрій 
Федотов, Катерина Гнатенко, 
Єлизавета Гришина, Вікторія Данич і 
Татяна Троцюк. - Ми дізналися, який 
світовий досвід побудови сталого 
бізнесу варто запровадити у націо-
нальних компаніях та як це зробити 
з мінімальними витратами, відчули 
дух закадрових зйомок, фотомонта-
жу та начитки закадрового тексту, 
таймінгу та організації реєстрації 
спікерів, відчули особливості веден-
ня подій в онлайн форматі до 10 
тисяч учасників.

Активну роботу та оприлюднен-
ня інформації у соціальних мережах 
з популяризації КНТЕУ проробили 
Ілона Антонюк, Ангеліна Коротич, 
Анастасія Ковальчук, Катерина 
Кащеєва, Яна Токарчук, Аліна Шийка.

Атланти для талантів
Студенти університету взяли 

участь у організації та висвітленні у 
медіапросторі бізнес-конференції 
«PEOPLE MANAGEMENT: АТЛАНТИ 
ДЛЯ ТАЛАНТІВ».

Вона відбулася за участі провід-
них спікерів - засновниці KA Group 
- premium business events Олени 
Жупікової, директорки з управління 
персоналом та побуту ПрАТ 
«Полтавський ГЗК» групи Ferrexpo 
Анни Адом, керівника практики 
People Advisory Services EY в Україні 
Ольги Горбановської, старшого 
віце-президента Global HR Business 
Partner компанії SoftServe Ренати 
Дельпорте, співзасновниці Biasless, 
тренерки з різноманіття та інклю-
зивності Ірини Рубіс, психоаналіти-

ка і сертифікованого тренера Наталії 
Кочергиної, директорки Henkel 
Ukraine Ніни Домбровської, дирек-
торки з управління персоналом і 
розвитку організації Kyivstar Оксани 
Олійник та багатьох інших.

Конференція об'єднала фахівців 
на одній сцені і бізнес-еліту в одно-
му залі у форматі online/ofline, 
надавши можливість здобувачам 
вищої освіти КНТЕУ почути цінний 
контент від експертів: як переосмис-
люється та трансформується роль 
HRD та лідерства, як змінився ринок 
праці у бік віддаленої роботи та роз-
поділених команд, як трансформу-
ється пул талантів та кар’єрна пове-
дінка людей у цифровому світі, як 
автоматизувати функції управління 
та комунікації у гібридному 
workplace, як налаштувати систем-
ний підхід у роботі із корпоратив-
ною культурою, і т.д. Відповіді на всі 
ці «як» і отримала університетська 
молодь.

- Підготовка та офіційне від-
криття конференції, чотири 
блок-виступи експертів та дві 
панельні дискусії «Переосмислення 
та трансформація ролі HR. Як вибу-
довувати road map HR-процесів в 
умовах невизначеності» та Diversity, 
Equity & Inclusion челенджі в управ-
лінні компаній» дали змогу зрозумі-
ти, як розширити лідерські компе-
тенції та застосувати емоційний 
інтелект, адаптувати гнучкі управлін-
ські моделі, продумати новий rod-
map співпраці з командою, проана-
лізувати шляхи усунення конфлік-
тних ситуацій, обґрунтувати альтер-
нативність рішень управлінських 
задач за умов пандемії і зробити 
якісну фотозйомку та монтаж 
«stories» у соціальних мережах, - роз-
повідають члени ТРОС Андрій 
Федотов, Іван Баштовий, Олександра 
Таргоній, Софія Вяткіна та Іван 
Удовіченко. - Особлива подяка 
КАGroup - за надану нам можливість 
взяти участь в акій цікавій події, як 
Оrganize team.

«Антикризовий 
PR марафон #9» 
А як не згадати про конферен-

цію «Антикризовий PR марафон #9», 
яка відбулася вже вдев’яте і зібрала 
топових PR-експертів та директорів 
з комунікацій великих компаній та 

недержавного сектора, з найдієвіши-
ми в умовах кризи PR-кейсами та 
сформували тренди 2022 року.

Про це говорили президент авіа-
компанії "Міжнародні авіалінії 
України" Євгеній Дихне, віце-прези-
дентка Української PR-ліги Олена 
Дерев’янко, PR-директорка SAGA 
Development Наталія Рева, старша 
менеджерка із корпоративних відно-
син компанії Carlsberg Ukraine Олена 
Бабикіна, керівниця департаменту 
комунікацій, PR та GR Kernel Оксана 
Коваль, керівниця напрямку корпо-
ративних комунікацій «Брокард-
Україна» Катерина Гуленок, дирек-
торка із комунікацій Олена Осипчук 
та багато інших.

- Ми дізнались, які інструменти 
допомагають провести моніторинг 
ризиків та запобігти фінансовим та 
репутаційним втратам, навіщо бізне-
су соціальна відповідальність та 
чому це більше ніж іміджева актив-
ність, про цінність корпоративних 
благодійних фондів, - розповідають 
учасники ТРОС Катерина Гнатенко і 
Єлизавета Гришина.

- А ще - про стратегії побудови 
іміджу роботодавця, як бізнесу стати 
надійним партнером державних 
органів та об’єднати зусилля для реа-
лізації ініціатив і актуальні практики 
побудови персонального бренду, 
об’єкт хейту у соціальних мережах, 
- приєднуються до розмови їхні 
колеги Вікторія Данич і Богдан 
Кулинко.

Журналісти та рекламісти 
КНТЕУ на «Forbes 2031»
Бізнес-конференція «FORBES 

2031» теж не залишилася без уваги 
здобувачів вищої освіти КНТЕУ: вона 
пройшла у формі відвертої дискусії 
та обговоренні основних питань: як 
процвітати в двадцять першому сто-
річчі, як традиційні компанії переви-
находять самі себе і свої індустрії — 
монологи CEO, як обʼєднати інте-
лект українців, що досягли успіхів у 
всьому світі, щоб зрушити країну 
вперед. 

Спікерами виступили засновни-
ки TIS Андрій Ставніцер і TA Ventures 
Вікторія Тігіпко, Митрополит УКГЦ 
Борис Ґудзяк, віцепрем'єр-міністр - 
міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров, голов-
ний редактор «Forbes Україна» 

За інформаційної та організаційної підтримки кафедри журналістики та реклами, ТРОС та студентського самоврядування 
за останній час пройшло кілька справді цікавих для студентської молоді заходів. 

Володимир Федорин, генеральна 
директорка Mastercard в Україні та 
Молдові Інга Андреєва, голова прав-
ління Райффайзен Банк Аваль 
Олександр Писарук та багато інших 
непересічних особистостей. Тобто 
люди - науковці та бізнесмені, які 
мислять на глобальному рівні та 
бачать розвиток суспільства і бізнесу 
з неочевидних боків.

- Поспілкуватися з ними – то 
шанс з часом наблизитися до їхньо-
го рівня, - говорить один з активних 
«штики» ТРОС Богдан Кулинко.

Як захищати бізнес 
від IT загроз
Викладачі та студенти КНТЕУ 

змогли відвідати конференцію 
«CYBERSAFE 2021. NEW REALITY: 
захист бізнесу від IT загроз».

Представники кафедр журналіс-
тики та реклами, маркетингу, інже-
нерії програмного забезпечення та 
кібербезпеки, економіки та фінансів 
підприємства та студенти-активісти 
приєднались до  учасників та профе-
сійного нетворкінгу грандіозної 
події, почули виступи 12 спікерів з 
питань протистояння кіберзагрозам, 
опанували практичні інструменти 
від експертів та IT директорів ТОП-
компаній.

- Конференція дала нам  змогу 
дізнатися, як об'єднати людей, про-
цеси і технології в компанії для 
постійного моніторингу та поліп-
шення стану it-безпеки, оцінити 
ризики і сформувати стратегію 
захисту підприємства, - ділиться вра-
женнями студентка Ольга Музика. – 
А ще - визначити, яка частина кор-
поративних даних дійсно знахо-
диться під контролем, організувати 
безпечний і захищений доступ 
команди в віддаленому режимі до 
комп'ютерної системи компанії, 
отримати найбільш ефективні 
інструменти для забезпечення без-
пеки в гібридних корпоративних 
мережах, де особисті дані змішують-
ся з робочою інформацією. Ми від-
чули атмосферу проведення офлайн 
подій, взяти участь у відеозйомках, 
дізналися секрети фотожурналісти-
ки та створення медіадизайну для 
онлайн простору.

Діана Файвішенко,
доцент кафедри журналістики 

та реклами, керівник ТРОС
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ЗДОБУТКИ ФІЛОЛОГІВ КНТЕУ
У ТОП-10 
Цього року організатори на кон-

курс перекладачів України «Львів євро-
пейський 2021» з Full-Cycle Translation 
and Localization Company “Linguistic 

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ЕСЕ
До Дня науки в Україні Інститут 

філології Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка органі-
зував і провів конкурс есе «Особистість у 
науці». У ньому взяли участь студенти 
різних років та спеціальностей з бага-
тьох університетів країни.

1-ше місце тут здобула третьо-
курсниця ФТМ Аліна Буглак (спеці-
альність «Філологія) за есе про класи-
ка українського художнього перекла-
ду ХХ століття Григорія Порфировича 
Кочура, а 3-тє – її колега Олександра 
Смушко з есе про видатного україн-
ського вченого-філолога, переклада-
ча Ілька Вакуловича Корунеця (нау-
ковий керівник обох молодих дослід-
ниць – доцент Л.С. Дячук).

Серед  150 переможців першого 
туру в номінації «Університети: 
англійська» - 10 студентів-філологів 
КНТЕУ. А очолили топ-10 найкращих 
робіт конкурсу наші Анна Олійник, 
Юлія Зюганова та Катерина Кук.

Centre” надійшла рекордна кількість 
робіт– 3108! Як зазначали самі органі-
затори, тексти високої складності, 
непрості теми, потужна конкуренція – 
ніщо не завадило найкращим перекла-
дачам-початківцям потрапити у фінал.

(науковий керівник - професор 
В.Д. Макогон).

ххх
Ще одна переможниця конкурсу 

– цього разу зі спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» - 
магістр факультету економіки, 
менеджменту та психології Людмила 
Бойко. Її робота «Розвиток громад в 
умовах цифровізації» (науковий керів-
ник - завідувачка кафедри публічного 
управління та адміністрування Н.Л. 
Новікова) визнана кращою з-поміж 
105 проєктів, поданих з 55 вишів.

ххх
Четвертокурсниця ФРГТБ 

Олександра Агапова  відзначилася у 
другому турі студентських інтелекту-
альних змагань за спецiальнiстю 
«Харчовi технологiї», що зібрав 60 
студентів та аспірантів столичних та 
регіональних вишів України. Вона 
представила результати наукової 
роботи на тему «Технологія безглюте-
нових кексів з молочно-білковим 
концентратом сколотин», підготовле-
ної під керівництвом професора 
кафедри технології і організації рес-
торанного бізнесу Т. І. Юдіної.

ххх
У фіналі Всеукраїнського кон-

курсу зі спеціалізації «Економіка та 
управління в сфері торгівлі» участь 
взяли 27 здобувачів вищої освіти з 
24 ЗВО. Перемогу виборола четвер-
токурсниця ФЕМП Агата Хмара з 
роботою «Омніканальність продажів 
як фактор зростання доходів під-
приємства торгівлі» (науковий керів-
ник- професор І.В. Височин). 

ххх
На базі Кременчуцького націо-

нального університету імені Михайла 
Остроградського у співробітництві з 
багатьма іноземними вишами про-
йшов фінал міжнародного конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеці-
альності «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність», в якому взяли 
участь студенти з України, Болгарії, 
Канади, Польщі, Білорусі, Німеччини, 
Латвії, Грузії. Перемогу в цих пред-
ставницьких змаганнях здобули чет-
вертокурсниці КНТЕУ Лілія Дидюк і 
Єлизавета Стороженко, які навча ють-
ся за освітньою програмою «Готель-
но-ресторанна справа», з підприєм-
ниць ким проєктом «Startup of a hotel 
comp lex «FORREST» (наукова кері вн-
иця – доцент А.Г. Охріменко).

На базі КНТЕУ відбувся заключний 
етап Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт зі спеціаль-
ності «Міжнародні економічні відно-
сини». Перемогу тут здобув бакалавр 
факультету міжнародної торгівлі та 
права КНТЕУ Тарас Ковтун. Його 
робота на тему «Зовнішньо торго-
вельне співробітництво держав в умо-
вах глобальної економічної рецесії» 
була підготовлена під керівництвом 
професора Н.Г. Калюжної. Тараса 
також визнано кращим за рейтингом 
тих, хто виборов дипломи І ступеня.

ххх
У фіналі конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності 
«Управління у сфері економічної кон-
куренції», на який було подано 118 
наукових робіт від 192 авторів з 47 
вишів, відзначилися дві четвертокурс-
ниці ФЕМП – обидві представниці 10-ї 
академгрупи. Дипломом І ступеня 
нагороджена четвертокурсниця Анна 
Нестерець, ІІ ступеня - Дар’я Золіна.

Це вперше за останні чотири 
роки, коли представники одного 
вишу здобували водночас відразу два 
дипломи. Так що у нас є привід при-
вітати і дівчат, і їх наукового керів-
ника – професора Ю.М. Уманціва.

ххх
Ще один такий конкурс на базі 

нашого університету пройшов зі спе-
ціальності «Інноваційні ресторанні 
технології». Тут дипломом ІІІ ступеня 
відзначена роботи «Емульсійний соус 
для спеціального дієтичного спожи-
вання» Тетяни Євдомахи і Аміни 
Дарміни (науковий керівник – профе-
сор О.В. Грабовська) і «Технологія 
солодких страв з використанням 
крупи кіноа» студентки Чернівецького 
торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ Оксани Кузюк (науковий керів-
ник – викладач О.Л. Романовська).

ххх
На фінал конкурсу з товарознав-

ства було представлено 19 студент-
ських наукових робіт, що надійшли з 
13 ЗВО. Перемогу і диплом І ступеня 
тут здобула наша Марина Бубенко 
(науковий керівник - професор 
С.О. Белінська).

ххх
А у заключному етапі конкурсу зі 

спеціальності «Фінанси і кредит» із 
160 учасників, які представляли 56 
вишів, перемогла магістр факультету 
фінансів та обліку Оксана Конак 

За результатами спеціалізованого освітнього курсу «Економічна конкуренція: 
право, політика, економіка», що реалізувався за сприяння кафедри економічної 
теорії та конкурентної політики спільно з Антимонопольним комітетом України, 
Європейським проєктом «Правозастосування і юридична підтримка АМКУ» за 
програмою Twinning та спільним проєктом USAID і Федеральної торговельної 
комісії США «Конкурентні ринки», 20 студентів, 11 викладачів та 3 аспірантів 
КНТЕУ отримали сертифікати про успішне опанування курсу. Їх привітали пред-
ставники Федеральної торговельної комісії США, Конкурентного відомства Литви, 
Німецького конкурентного відомства, Ради з конкуренції Румунії та інші.

ЗНОВУ СЕРЕД КРАЩИХ

ВАГОМІ СЕРТИФІКАТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Весна – традиційна пора проведення Всеукраїнських студент-
ських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт. І студен-
ти КНТЕУ показують на них найкращі результати.

«Університет і час» пропонує вашій увазі есе переможниці Аліни Буглак.
«ОСОБИСТІСТЬ У НАУЦІ: ВЧЕНИЙ, ЯКИЙ МЕНЕ НАДИХАЄ»

Анна Олійник Юлія Зюганова Катерина Кук

Аліна Буглак Олександра Смушко

Наука – це складна, але неймовірна сфера діяльності 
людини, що прикрашає наше повсякденне життя та 
робить його набагато цікавішим. Якщо замислитися, то 
майже все, що оточує людину в сучасному світі, з'явилося 
завдяки науці. Неможливо навіть уявити, яким би було 
наше життя без багаторічної праці вчених. Наприклад, 
завдяки історії та філософії людина отримала змогу 
краще орієнтуватися в світі, роздумувати не тільки про 
свої злободенні проблеми, а й осмислювати долі цілих 
народів і всього людства, відчувати свою причетність до 
світу і бути відповідальним за майбутнє.

Такі науки, як філологія, мовознавство, лінгвістика, 
літературознавство, допомогли людям зазирнути на сто-
рінки не тільки іноземних праць, а й набагато глибше 
зануритися у вітчизняні дослідження та познайомитися з 
фантастичним світом слова. Україна багата справжніми 
талантами, які прославилися своїми працями на увесь світ.

Я особисто захоплююся багатьма відомими поста-
тями, які поділилися зі світом своїми унікальними дум-
ками та ідеями. Як на мене, люди, які змінили наш світ 
на краще варті уваги та пошани. І особливо хочеться 
згадати про такого видатного вченого, як Григорій 
Порфирович Кочур. Це людина, яка постійно надихає 
мене на нові та захоплюючі звершення в моїй професії. 

Григорій Порфирович – поет, педагог, літературоз-
навець, класик українського художнього перекладу ХХ 
століття. Людина, перекладами якої я захоплююся та 
зачитуюся Перекладач Григорій Кочур - один із тих, кого 
за європейською традицією можна назвати справжнім 
інтелектуалом. Це чоловік, який пройшов радянські 
табори, але ув’язнення стало для нього періодом розкві-
ту творчості. Його переклади охоплюють три конти-
ненти, більш ніж двадцять століть та близько тридця-
ти літератур світу. Парадоксально, але лише багато 
років потому перекладач зміг прийняти іноземні запро-
шення та виступити з власними доповідями на науко-
вих конференціях за кордоном. Тим самим закарбувавши 
ці події у пам’яті всього українського народу.

Майбутній перекладач та поет навчався у Київському 
інституті народної освіти, де його викладачами були 
Микола Зеров, Михайло Калинович, Олександр Білецький та 
інші. Саме університетські професори, а в подальшому 
гарні друзі Григорія, залучили його до перекладацької робо-

ти, зокрема над антологією нової французької поезії, а 
потім хрестоматією «Антична література». Працюючи 
разом над антологією, студент Кочур познайомився з нео-
класиками Михайлом Драй-Хмарою, Павлом Филиповичем, 
Освальдом Бурґгардтом. Григорій Кочур також створив 
потужний перекладацький дует з Максимом Рильським і 
часто згадував про найкращого друга.

Значну увагу він приділяв індивідуальності перекла-
дача, спираючись на доробки відомих письменників. 
Проте завжди застерігав: перекладач повинен намага-
тися максимально чутливо та обережно дослухатися 
до першотвору. Також, на думку вченого, хороший пере-
кладач повинен мати досконалий смак та пильне око. 
Прекрасний педагог, Григорій Порфирович вчив перекла-
дачів позбуватися схвального тону, уникати занадто 
красивих виразів, уважно стежити за рідною мовою, яка 
повинна бути чутливою та прозорою, критично стави-
тися до власних перекладів та самостійно відчувати, де 
переклад дійсно недотягує та не відповідає очікуваному 
результату. Григорій Кочур віддавав перевагу адекват-
ному перекладу при відтворенні тексту іншою мовою.

Григорій Порфирович радив кожному перекладачу 
частіше заглядати до словників, які, на його думку, 
можна читати як захопливу книгу. Сам Григорій Кочур 
справедливо оцінював себе так: «…я маю зухвальство 
вважати себе не тільки перекладачем, а ще почасти й 
істориком та теоретиком перекладу». Погляди Григорія 
Кочура дали змогу виявити такі види перекладів: 
уяскравлений, олітературений та природний. 

Перекладач вразив мене кількістю іноземних мов, 
якими він міг вільно володіти – тридцять одна, а 
також здібністю вправно використовувати все багат-
ство та шарм мови, якою він перекладав. Він неймовір-
но точно вмів передати сенс та певні особливості 
тексту, використовуючи зрозумілі та прості способи 
перекладу для цього.

Взагалі дуже складно описати все те, що надихає 
мене в цій людині. Його професіональність, чесність з 
самим собою, здорове ставлення до своїх перекладів та 
творів зачаровують. Подібна відданість праці захоплює 
та спонукає до рішучих дій. І тому виникає непоборне 
бажання кожного разу вдосконалювати себе та свою 
перекладацьку майстерність.

На Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт студентів закладів 
вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність» було подано 118 магістерських і 44 бакалаврських роботи. Робота 
випускниці КНТЕУ Анастасії Гонтар «Митне оформлення відеореєстрато-
рів як міжнародної технічної допомоги» (науковий керівник – завідувач 
кафедри товарознавства та митної справи Н.В. Мережко) визнана кра-
щою та відзначена дипломом І ступеня.

ххх
У межах ІІ туру Всеукраїнського конкурсу випускних кваліфікаційних 

робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підпри-
ємства» було розглянуто 112 робіт (серед яких домінували магістерські) із 
30 ЗВО. Дипломом ІІІ ступеня відзначено випускну кваліфікаційну роботу 
Артема Терещенка «Управління фінансовим потенціалом підприємства» 
(науковий керівник - доцент І.В. Стояненко). 
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НЮАНСИ ПСИХОЛОГІЇ

МАЙСТЕР-КЛАС

ВИЗНАННЯ

ПОСИЛАЮЧИСЬ НА МУДРІСТЬ ПОКОЛІНЬ

В АТМОСФЕРІ КРЕАТИВУ ТА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

ДИПЛОМИ КНТЕУ ВИЗНАЮТЬСЯ В ЄВРОПІ

Весною вже далекого 2013 року у 
КНТЕУ вперше відбувся Все україн-
ський фестиваль «Мудрість поколінь» 
SAPIENTA GENERATIONES. Його девіз 
– «Мудре поєднання знань та досвіду 
поколінь», а мета - обмін досвідом, 
інтегрування новітніх психологічних 
знань та технологій у навчання та 
практичну діяльність науково-педа-
гогічних працівників, молодих спеці-
алістів, аспірантів, студентів та прак-
тичних психологів.

Запит на подію та актуальну пси-
хологічну тематику став шаленим: 
цього року фестиваль, присвячений 
Всеукраїнському дню психолога, 
який зібрав представників SCSVMV 

Проблеми лідерства 
в управлінні командою
На майстер-класі випускника 

кафедри менеджменту Олександра 
Короговного (нині - співвласника та 
керуючого партнера digital-агенції 
ТОВ «АЙ-ЛАІН») «Командне лідер-
ство» для здобувачів освітніх про-
грам «Менеджмент персоналу» та 
«Управління у сфері економічної 
конкуренції», організованому у 
межах вивчення дисциплін «Групова 
динаміка та комунікації» та 
«Управління персоналом», панувала 
атмосфера креативу та зацікавлено-
сті. Було обговорено проблеми 
лідерства в управлінні командою, 
чинники ефективності функціону-
вання бізнесу в умовах цифрового 
суспільства.

Про аудит спеціального 
призначення – з аншлагом
Онлайн майстер-клас стейкгол-

дера кафедри фінансового аналізу 
та аудиту - провідної аудиторської 
компанії «Сайвена-Аудит» - пройшов 
за умов аншлагу: зібрав більше сотні 

Документ про вищу освіту випус-
книці КНТЕУ і визнаного в світі май-
стра-кулінара Марії Шрамко, яка 
успішно закінчила навчання за 
освітньо-професійною програмою 
«Туристичний та курортно-рекреа-
ційний менеджмент» та отримала 
диплом магістра за спеціальністю 
«Менеджмент», визнаний ісланд-
ським представництвом ENIC-NARIC 
– всесвітньою мережею національ-
них інформаційних центрів з акаде-
мічного визнання та мобільності.

За результатом нострифікації 
(процедури, яка передбачає порів-
няння навчальних програм), цей 
уповноважений орган в Ісландії офі-
ційно визнав диплом випускниці 
КНТЕУ еквівалентним тамтешнім 
документам про вищу освіту. Таким 

зацікавлених темою студентів, аспі-
рантів, викладачів.

Засновник і керуючий партнер 
групи компаній Saivena Group, голо-
ва комітету з міжнародного оподат-
кування Асоціації адвокатів України 
Олена Жукова і випускниця КНТЕУ, а 
нині економіст з трансфертного 
ціноутворення «Сайвена-Аудит» 
Марія Мурашко розповіли про аудит 
спеціального призначення і транс-
фертне ціноутворення.

Смак та запахи Італії 
За угодою про співпрацю між 

КНТЕУ та Асоціацією UCMItaly 

чином, даючи йому законну силу дії 
на території цієї країни без необхід-
ності складання додаткових екзаме-
нів та повторного захисту випускної 
кваліфікаційної роботи.

Чи ж це не свідчення того, що 
освітньо-професійні програми КНТЕУ 

UNIVERSITY, KANCHIPURAM (Індія), 
Університету імені Людвіга-
Максиміліана і школи «Інди ві ду аль-
ної трансистемної психології» 
(Мюн хен, Німеччина).

Упродовж трьох днів більше 100 
учасників долучилися до авторських 
майстер-класів, метою яких було допо-
могти усвідомити та проаналізувати 
власні потреби, відшукати необхідні 
ресурси, так необхідні для непростого 
сьогодення, а також переглянути свої 
запити на особисте щастя у шлюбі.

О.Пасічнюк,
директор Центру педагогічних

та психологічних досліджень

(Італія) розпочалась серія май-
стер-класів для здобувачів вищої 
освіти ФРГТБ, які влітку вирушають 
на виробничу практику до півден-
ної Італії. Їх проводив президент 
Асоціації UCMItaly Паоло Брешиа 
та координатор міжнародної прак-
тики в Україні Олександр Ковбаса. 
До них також залучені здобувачі 
вищої освіти КНТЕУ, які у попе-
редні роки успішно пройшли прак-
тику в закладах готельно-ресто-
ранного бізнесу Італії і наразі 
виступають у ролі тьюторів - Семен 
Коваленко, Олександра Агапова і 
Анатолій Полосін.

повністю відповідають високим євро-
пейським вимогам і дають додаткові 
можливості для випускників при пра-
цевлаштуванні за кордоном?

С. Кравцов,
доцент кафедри 

туризму та рекреації

актуальну тематику, які стосува-
лись проблем формування компе-
тентностей сучасних фахівців еко-
номічного профілю для сфери під-
приємництва, запровадження 
нової економічної політики, участі 
громадських організацій у розвит-
ку підприємництва. Значна увага 
була приділена важливим новим 
напрямам економічного управлін-
ня: формуванню економічної без-
пеки підприємства, антимонополь-
ного регулювання інформацій-
но-комунікаційних платформ, 
використання державного майна 
для розвитку підприємництва, 
роль соціального капіталу в цьому 
процесі.

Г. Блакита,
завідувачка кафедри економіки 

та фінансів підприємства

вості діяльності адвокатури як само-
врядного незалежного інституту, приді-
ливши окрему увагу системі підвищен-
ня кваліфікації адвокатів та підтвердила 
намір і бажання розвивати подальшу 
практичну співпрацю з КНТЕУ.

Голова Ради адвокатів Києва П.К. 
Рябенко також висловив свою повну 
підтримку співпраці з університе-
том, наголосив на ключових викли-
ках у роботі сучасного адвоката та 
розповів про можливості, які відкри-
ваються для здобувачів вищої освіти 
університету за результатами підпи-
сання цього меморандуму.

Декан факультету міжнародної 
торгівлі та права Ю.А. Гончарова 
презентувала його та розповіла про 
сучасні методики підготовки юрис-
тів. Зокрема, розповіла про нововве-
дення в освітньому процесі, специ-
фіку складання випускних кваліфіка-
ційних іспитів на бакалавраті та в 
магістратурі. Окрему увагу було при-
ділено практичним компонентам, 
які університет впроваджує в 
навчальному процесі.

Р. Мельниченко,
в.о. завідувача кафедри право-

вого забезпечення безпеки бізнесу

Вона зібрала більше сотні учас-
ників – наших партнерів з 
Краківського економічного універ-
ситету, представників Міністерства 
освіти і науки України, Регіонального 
відділення фонду держмайна 
України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, Спілки під-
приємців малих, середніх і привати-
зованих підприємств України, гро-
мадських організацій і науковців.

Вітаючи учасників, ректор А.А. 
Мазаракі підкреслив відданість 
КНТЕУ справі підтримки підприєм-
ництва та розбудови економіки кра-
їни, важливість наукових заходів 
такого рівня для обговорення сучас-
них проблем підприємництва, 
пошуку шляхів їх розв’язання.

На пленарних засіданнях було 
представлено низку доповідей на 

За ним здобувачі вищої освіти 
університету проходитимуть там 
практику у структурних підрозділах. 
Він також передбачає обмін інфор-
мацією та досвідом, здійснення нау-
кової та освітньої діяльності у сфері 
забезпечення верховенства права, 
захисту прав та свобод людини і 
громадянина на основі рівноправ-
ності, дотримання загальноприйня-
тих норм і принципів

Ректор А.А. Мазаракі наголосив: 
сьогодні академічна підготовка юрис-
тів повинна базуватись виключно на 
практичній сфері діяльності. З огляду 
на це, для університету вкрай важли-
во залучати до освітнього процесу 
юристів-практиків, а також врахову-
вати останні тренди в правозасто-
совчій діяльності. Недаремно ж 
КНТЕУ одним із перших в Україні 
запровадив як практичну складову 
підготовки майбутніх юристів Школу 
прикладної юриспруденції, а також 
якісно нову міжгалузеву навчальну 
дисципліну «Інформаційні технології 
в юридичній практиці».

Голова Національної асоціації адво-
катів України і Ради адвокатів України 
Л. П. Ізовітова розповіла про особли-

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

АДВОКАТ – ПРОФЕСІЯ ГНУЧКА
ПРАВО

На базі КНТЕУ пройшла XI міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні». 

Підписано довгостроковий меморандум про співпрацю між 
КНТЕУ і Національною асоціацією адвокатів України та Радою 
адвокатів Києва.



8 №3-4 (199-200) 31 травня 2021 року

Сві доц тво про дер жав ну ре єс тра цію — Кі № 474

Зас нов ник—  Ки їв ський на ці о наль ний тор го вель но   
е ко но міч ний уні вер си тет

Точ ка зо ру ав то рів пуб лі ка цій не зав жди спів па дає 
з точ кою зо ру ре дак ції.

Ру ко пи си та фо тог ра фії не ре цен зу ють ся  
і не по вер та ють ся

Ад ре са ре дак ції:
Ук ра ї на, 02156, Ки їв, вул. Кі о то, 19, 

Тел. (097) 9874842
e ma il: gazetaknteu@gmail.com

Електронниа версія

Го лов ний ре дак тор —  
Ва лен тин Об рам баль ський

Над но ме ром пра цю ва ли:

Ди зайн, ма кет і верс тка —  Антон Осьмак
Світ ли на —  Віталій Шапка

ОБ'ЄКТИВ

КРАСА І ШАРМ НА ФОТО

ЛІДЕРИ УНІВЕРСІАДИ 

«Міс Фото КНТЕУ 2021» визнано 
Діану Куксу, «Віце-міс Фото КНТЕУ 
2021» – Анастасію Мовчанюк (ФЕМП). 

За підсумками конкурсу «Міс та 
Містер фото КНТЕУ» відбулось уро-
чисте нагородження фіналістів.

НАШІ ЮВІЛЯРИ
У червні свій ювілей святкують:

50-літній – провідний спеціаліст факультету фінансів та обліку 
Н.А. Ященко, прибиральниця Л.І. Василенко;

60-літній – муляр В.М. Кайстренко, лицювальник-плиточник 
М.Г.  Струмило, підсобний робітник Е.М. Григорян;

70-літній – прибиральниця О.А. Легуш.

Ректорат університету і редакція газети “Університет і час” 
щиро вітають наших колег з цими життєвими подіями і зичать 
міцного здоров’я, благополуччя та подальших успіхів у роботі.

УРОКИ ЧОРНОБИЛЯ

ДИСКУТУВАТИ АНГЛІЙСЬКОЮ

АКТИВНІСТЬ «START IN SCIENCE»

Для підвищення рівня володіння 
англійською мовою та розвитку 
навичок виступу студентів перед 
аудиторією кафедра іноземної філо-
логії та перекладу провела круглий 
стіл «Екологія – тренд 21 століття. 
Уроки Чорнобиля».

Участь в обговоренні взяли 45 
студентів ФТМ, ФМТП та ФРГТБ, най-
більш активними з яких були Марія 
Рачек, Анастасія Шеремет, Богдана 

До 35-річчя Чорнобильської 
катастрофи активісти «Start in 
Science» пройшло засідання кругло-
го столу «Екологічні виклики та без-
печність харчових продуктів в 
постчорнобильський період». До 
його роботи долучилися студенти 
1-го-4-го курсів факультету торгівлі 
та маркетингу - Дар’я Івченко, Дар’я 
Ткачук, Вероніка Петриченко, 
Богдан Бармін, Максим Невесенко - і 
викладачі кафедри товарознавства, 
управління безпечністю та якістю.

Учасники обговорили, наскіль-
ки безпечно перебувати на терито-
рії Чорнобильської зони, чи можли-

Бойко, Марина Кулініч, Анастасія 
Грабазей, Станіслав Поліщук, Дар’я 
Твардієвич, Богдана Бойко, Олександр 
Бардега, Аріна Корж, Анна Мороз, 
Тетяна Горбачова і Альона Гудик.

Що не кажи, а таки приємно, що 
така кількість молодих людей може 
дискутувати англійською…

А. Латигіна,
завідувачка кафедри іноземної 

філології та перекладу

ве повернення до нормальних умов 
проживання на прилеглих терито-
ріях, чи можливо створення запо-
відної зони, які екологічні небезпе-
ки мають наслідки техногенної 
катастрофи. Окремо розглядались 
підходи до використання спеціаль-
них харчових продуктів радіопро-
текторної дії, презентувались нау-
кові наробки у цьому напрямку, 
зроблено акцент на проблематиці 
безпечності води та харчових про-
дуктів з районів, наближених до 
зони відчуження.

Б. Бармін,
голова «Start in Science»

СИМВОЛІКА

КАДУЦЕЙ ВІД МЕРКУРІЯ

Днями у межах чергового етапу реконструкції корпусу Л було оформлено 
нову локацію. Об’ємна назва базового факультету міжнародної торгівлі та 
права і кадуцей – символ покровителя торгівлі Меркурія авторства 
В.В. По тьомкiна відтепер зустрічатимуть всіх його гостей. У стародавньому 
Римі цей атрибут бога торгівлі зображувався як палиця, обвита двома зміями, 
адже торгівля вважалась справою мудрою і в той же час потребувала пильності.

У ХVI літній Універсіаді України 
з легкої атлетика серед ЗВО збірна 
КНТЕУ виборола п’ять медалей, дві з 
яких найвищого ґатунку.

Чемпіонкою Універсіади стала 
випускниця ФФО Вікторія Шкурко, 
яка перемогла у змаганнях з бігу на 
10000 м та повторила свій тріумф з 
бігу на витривалість на дистанції 
5000 м, ставши дворазовою чемпі-
онкою Універсіади 2021 року.

«ATLANTS» - абсолютні лідери 
чемпіонату Києва…
На базі КНТЕУ пройшов відкри-

тий чемпіонат Києва з перетягування 
канату. А де ж йому ще проходити, 
коли найкращі з цього виду спорту 
представляють наш університет?

На змагальному майданчику про-
тистояли 12 чоловічих та 6 жіночих 
команд з різних міст України. Оскільки 
змагання проходили за карантинних 
умов, команди складалися з 4 атлетів 
замість традиційних 8. Цього разу 
«ATLANTS» представили шість складів 
команд - 4 чоловічих та 2 жіночих 
(серед яких були і дебютанти).

На ФРГТБ відбувся масштабний 
рекламний челендж - «WHAT IS KNUTE 
FRHTB?», - де всі бажаючі мали зроби-
ти коротку відеонарізку, використову-
ючи кадри з різних заходів як свого 
факультету, так і всього університету, 
та висловити таким чином своє став-
лення до alma mater.

Переможцем конкурсу з величез-
ним відривом за кількістю переглядів 
стала робота четвертокурсниць спеці-
альності «Міжнародний туризм» 

«Містером Фото КНТЕУ 2021» став 
Андрій Федотов (ФТМ), «Віце-
містером Фото КНТЕУ 2021» - Гліб 

Ще одна випускниця ФФО 
Ярослава Ястреб завоювала срібну 
нагороду з бігу на 10000 м та срібну 
медаль – на 5000 м. І це при тому, що 
цей забіг відбувався під проливним 
дощем!

У технічному (навіть екстре-
мальному) виді змагань – стрибках з 
жердиною - срібло з результатом 4 м 
80 см виборов другокурсник ФІТ 
Нікіта Строгалєв.

У дівчат незмінними лідерами 
залишилася «ATLANTS Girls», яка 
зайняла 1-ше місце, 2-ге – у 
«ATLANTS Wild Cats». Чоловічі ж 
склади збірної КНТЕУ зайняли весь 
п'єдестал: золото чемпіонату забра-
ли «ATLANTS Boss», срібло - «ATLANTS 
Royal», бронзу - «ATLANTS Junior».

… і чемпіонату України
Так само під диктовку «Атлантів» 

пройшов і чемпіонат України з пере-
тягування канату, який прийшовся у 
День Києва. За перемогу боролися 
10 команд дівчат та 13 - хлопців 
представників ЗВО.

Зокрема юнаки з КНТЕУ зайняли 
весь п’єдестал чемпіонату: 1-ше 
місце посіли «ATLANTS Boss», 2-ге - 
«ATLANTS Royal», 3-тє - «ATLANTS 
Bulls» і 4-те - «ATLANTS Junior». У 
жінок чемпіонками вже третій рік 
поспіль залишається команда 
«ATLANTS Girls», а «ATLANTS Wild 
Cats» виборола бронзу.

Як багаторазові переможці зма-
гань, подяки отримали Яна Степанюк 
(ФЕМП), Діана Лавренчук (ФТМ), 
Дмитро Менжезі (ФРГТБ) і випус-
кник ФФО Павло Потапчук.

А. Цибровський,
тренер «ATLANTS» 

Пандемія коронавірусу в будь-якому випадку закінчиться, студен-
ти повернуться до аудиторій. Тож КНТЕУ продовжує покращувати 
матеріально-технічну базу.

СПОРТ

Вікторії Буренко, Марії Волошиної і 
Катерини Стадніченко, яка в загально-
му підсумку набрала 2498 переглядів у 
соціальних мережах. У відеоролику 
відображено емоції, що вирують у їх 
житті напередодні закінчення навчан-
ня на бакалавраті. Популярність відео 
зумовлена престижністю університету 
та затребуваними освітніми програ-
мами ФРГТБ.

В. Жученко,
заст. декана ФРГТБ

Завина (ФЕМП). «Фотопара КНТЕУ 
2021» – Катерина Пуздерко (ФМТП) 
та Андрій Фетодов.

ТІ, ЩО ТРИМАЮТЬ НЕБО

ПРИЗНАТИСЯ В ЛЮБОВІ ALMA MATER


