
ЮВІЛЕЙ

ПАРТНЕРСТВО

Перші дні 2000 року. Людство завмерло в очікуванні: що несе йому злам тисячоліть? А Київський 
торговельно-економічний університет живе своїм життям і прагне подальшого розвитку. 

Нещодавно підписано двосторонній меморандум про співпрацю між 
КНТЕУ та Печерською районною в місті Києві державною адміні-
страцією. Своїми підписами його скріпили ректор А.А. Мазаракі та 
в.о. голови Печерської райдержадміністрації П.М. Бабій.

Співпраця університету з ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» вже 
перевірена часом. 

НАРОДЖЕНА В МІЛЕНІУМ

Саме тоді з’являється ідея універ-
ситетської газети – «Університет і 
час». Щоправда, на розгляд громади 
було подано кілька назв газети, та 
все ж, прагнучи показати розвиток 
університету у часі, спинилися на 
тій, яку ви бачите в «шапці» газети 
ось вже двадцять років.

Спочатку «Університет і час», 
перше число якого побачило світ у 
березні 2000-го, нараховував всього 
чотири чорно-білих полоси. Та уні-
верситет розвився, досягав нових 
висот, став вишем національного 

рівня з численними відокремленими 
підрозділами в багатьох регіонах 
України. Відповідно активність 
колективу зростала, а разом з нею 
росла і кількість новин та об’єм газе-
ти. Завдяки двом небайдужим сту-
денткам, які тоді ще не опановували 
спеціальність «Журналістика» в 
КНТЕУ (бо її тоді ще просто не було, 
але було величезне бажання створи-
ти свій інформаційний ресурс), 
з’явився і студентський додаток - 
«Все про все». Цю назву придумали 
вони самі.

І сьогодні «Університет і час» - це 
повнокольорове видання на вісім 
полос, відзначене золотою медаллю 
Київської організації Національної 
спілки журналістів України. Редакція 
щиро дякує викладачам і співробіт-
никам, які всі ці двадцять років були 
з нами, небайдужим студентам і осо-
бисто ректору А.А. Мазаракі – за 
всебічну підтримку і розуміння. Ми 
працюємо для вас!

В. Обрамбальський,
редактор газети 

«Університет і час»

НОВІ ІДЕЇ 
ТА СПОДІВАННЯ

БІЗНЕСУ ПОТРІБНІ ФАХІВЦІ, 
А УНІВЕРСИТЕТУ –  

КЛАСНІ СТЕЙКГОЛДЕРИ

П.М. Бабій висловив сподівання, 
що цей документ стане черговим 
поштовхом для розробки і впрова-
дження сучасних освітніх програм 
та відкриє нові можливості для сту-
дентської молоді в реалізації цікавих 
проєктів. 

- У цьому меморандумі закладе-
но нові ідеї та сподівання, партнер-
ські відносини з підготовки майбут-
ніх фахівців місцевого самовряду-
вання, участь у навчальному проце-
сі, освітні та наукові дослідження, 
студентська практика та працевлаш-
тування, - зазначив очільник КНТЕУ 
А.А. Мазаракі.

Ця компанія - активний учасник 
Ярмарок вакансій, Днів кар’єри, Днів 
університету, що проходять в КНТЕУ. 
Наразі реалізується спільний проєкт 
з Центром бізнес-тренінгу - «Дизайн 
професійного середовища», вірту-
ального підприємства торгівлі ТОВ 
«Гермес».

Логічним продовженням цього 
співробітництва став договір про 

Сторони обговорили перспекти-
ви співпраці, участі районної влади в 
діяльності КНТЕУ з питань моніто-
рингу ситуації на ринку праці та 
освіти, вивчення потреб професійно-
го середовища, запитів роботодавців, 
підготовки пропозицій щодо від-
криття нових освітніх програм та 
удосконалення існуючих, практичної 
підготовки студентів, проведення 
підсумкової атестації студентів.

Також заплановано проходжен-
ня практики четвертокурсників 
бакалаврату спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» в 
Печерській РДА.

співпрацю, який підписали ректор 
КНТЕУ А.А. Мазаракі і директор з 
управління персоналом МЕТРО І.В. 
Брижак. Підписанти задекларували 
наміри розширити напрями співп-
раці, адже бізнесу не вистачає висо-
кокваліфікованих фахівців, якісну 
підготовку яких здійснює КНТЕУ. 
Університет же зацікавлений у стей-
кголдерах, які на практиці формува-
тимуть необхідні професійні нави-
чки у студентів. А робити це у нашо-
го нового стратегічного папртнера 
є кому і є де: METRO – провідна 
міжнародна компанія, що спеціалі-
зується на оптовій торгівлі у сфері 
продуктового рітейлу. На сьогодні в 
цілому по мережі торговельних цен-
трів «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
працює близько 130 випускників 
КНТЕУ, ще 28 - в штаті офісу під-
тримки МЕТРО.

О. Назаренко,
директор Центру 
розвитку кар’єри
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Система управління якістю КНТЕУ (введена у 2009 році), гармонійною складовою якої є система забез-
печення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, успішно ресертифікована Національним 
органом сертифікації на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Стратегія розвитку вищої освіти 
України передбачає застосування 
європейських принципів і підходів 
до задоволення зростаючих потреб 
потенційних стейкхолдерів послуг 
освіти. Саме тому для вирішення 
цих завдань у КНТЕУ запроваджено 
досвід найкращих фахівців і моде-
лей вищої освіти, створених на базі 
міжнародних стандартів.

Протягом останніх років пере-
завантажено Систему управління 
якістю КНТЕУ: були інтегровані в 
єдину систему вимоги міжнародно-
го стандарту ISO 9001:2015, закони 
України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», а також Стандарти і реко-
мендації щодо забезпечення якості 
вищої освіти в європейському про-
сторі (ESG). З метою реалізації поло-
жень стандартів відповідно до сучас-
них освітніх трендів колектив уні-
верситету наполегливо працював 
над модернізацією навчальних пла-
нів, методичного забезпечення, 
сприяв підвищенню кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів. 

Унікальною особливістю стала роз-
робка другої редакції стандартів 
вищої освіти КНТЕУ за усіма спеці-
альностями та спеціалізаціями пер-
шого, другого і третього рівнів 
вищої освіти відповідно до пропо-
нованої МОН України структури, а 
також з урахуванням Національної 
рамки кваліфікацій.

Розроблені стандарти, поряд із 
затвердженими МОН України за 
спеціальностями, використовуються 
для визначення та оцінювання яко-
сті змісту та результатів освітньої 
діяльності університету.

Це стало можливим завдяки ком-
петентності проєктних груп/груп 
забезпечення спеціальностей, до 
складу яких входили, крім науково-пе-
дагогічних працівників, студенти і 
представники роботодавців. Результат 
засвідчив доцільність запровадження 
практики зовнішнього партнерства 
освітніх програм, оскільки пріорите-
том діяльності КНТЕУ залишається 
їхня професіоналізація. Тобто відпо-
відність запитам роботодавців. 

Зовнішніми партнерами освітніх про-
грам КНТЕУ виступають органи дер-
жавної влади, підприємства, установи, 
громадські та бізнес-організації, 
співпраця із якими оформлюється від-
повідними договорами.

Згідно з діючими процедурами 
проведено повторні семінари для 
учасників процесів щодо особли-
востей функціонування Системи в 
умовах дії ДСТУ ISO 9001:2015.

Весь зазначений комплекс захо-
дів і дозволив наприкінці 2019 року 
успішно пройти ресертифікацію 
Системи управління якістю КНТЕУ 
(системи забезпечення якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої осві-
ти)  на відповідність вимогам міжна-
родного стандарту ISO 9001:2015. 
Незалежний зовнішній аудит, прове-
дений Національним органом із 
сертифікації в грудні 2019 року, під-
твердив ефективність її функціону-
вання на відповідність вимогам.

Серед основних цілей КНТЕУ у 
сфері якості - забезпечення випере-
джального розвитку освітньої та 
наукової діяльності для формування 
гармонійної особистості, стабільно 
висока конкурентоспроможність 
наших випускників як в Україні, так і 
в світі, управління ризиками, розви-
ток системи антикризового менедж-
менту КНТЕУ і, нарешті, найбільш 
повне задоволення вимог і очіку-
вань стейкхолдерів.

Т. Божко,
начальник навчально-

методичного відділу
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Споживач має 
знати свої права
Відкриваючи фестиваль, пер-

ший проректор з науково-педагогіч-
ної роботи Н.В. Притульська наголо-
сила: кожен громадянин країни 
повинен знати свої права, закріплені 
законом «Про захист прав спожива-
чів», навчитися їх відстоювати та 
популяризувати знання. І значну 
роль у цьому відіграє Всеукраїнський 
рух «Молодь за права споживачів», 
народжений у КНТЕУ.

- XІІ консумерський фестиваль 
планувався заздалегідь і мав охопи-
ти значну кількість інтерактивних 
заходів, круглих столів, воркшопів, 
відкритих лекцій, челенджів тощо, 
однак призупинення навчального 
процесу у вишах у зв’язку з епіде-
мічною ситуацією в країні вплину-
ло на їхнє проведення, - говорить 
Н.В. Притульська. - Більшість захо-
дів перенесена і буде проведена вже 
після налагодження епідемічної 
ситуації, а деякі з них ми спробуємо 
провести та висвітлити в 
онлайн-режимі.

Впевнені, що ніщо не стане на 
заваді популяризації консумерських 
знань, адже саме вони дозволяють 
вирішити нагальні проблеми і забез-
печити високі стандарти якості життя.

Розмаїття заходів – 
єдність думок
На відкритті була представлена 

інформаційна панель «Український 
споживач – європейський спожи-
вач», ініційована викладачами кафе-
дри товарознавства, управління без-
печністю та якістю Ю.М. Мотузкою, 
О.В. Бабій та М.В. Котовою.

Вдячних учасників зібрав і квест 
«Обирай – думаючи! Споживай – 
дбаючи!», організований викладача-
ми Л.А. Микитенко і О.О. Коренюк та 
студентами кафедри міжнародного, 
приватного та комерційного права 
ФМТП. Організатори ставили за мету 
сприяння формуванню культури 
споживання на засадах сталості, що 
передбачає підвищення рівня обізна-
ності стосовно якісних та екологіч-
них аспектів споживання, раціональ-
ного використання ресурсів у побуті. 
Студенти з цікавістю та завзято вирі-
шували інтерактивні завдання щодо 
раціонального використання при-

родних ресурсів, охорони навколиш-
нього середовища, енергоефектив-
ності, екологічного маркування, еко-
номії ресурсів та коштів, відповідаль-
ного управління відходами.

Викладачі кафедри банківської 
справи Л.О. Нетребчук, 
І.А. Аванесова, Л.В. Недеря разом із 
завідувачем Н.П. Шульгою та сту-
дентами представили роботу кон-
сультаційного центру з фінансо-
вих послуг, фахівці якого можуть 
запропонувати оптимальні рішен-
ня щодо доходів і витрат, заоща-
джень і інвестицій та розповісти 
про правовий захист у разі пору-
шення прав споживачів у сфері 
фінансових послуг.

Активісти ЕкоКлубу КНТЕУ на 
чолі з Максимом Кіровим предста-
вили стратегію сталого розвитку 
університету та результати своєї 
діяльності в цьому плані.

Система захисних заходів 
у торговій політиці ЄС
Одним з перших у його межах 

став Всеукраїнський круглий стіл 
«Система захисних заходів у торго-
вій політиці ЄС». Завідувач кафедр 
міжнародного публічного права 
Л.М. Дешко акцентувала увагу на 
чотирнадцятому огляді торговель-
ної політики Європейського Союзу, 
що проходив нещодавно у СОТ, 
спільній політиці щодо захисту прав 
споживачів у ЄС, несправедливій 
конкуренції, антидемпінгових та 
компенсуючих заходах, спеціальних 
захисних заходах. Увагу учасників 

круглого столу було сфокусовано на 
«іноземних торгових бар'єрах».

Під час круглого столу учасники 
дискутували щодо питань досягнень 
ЄС у сфері сільського господарства 
(скасування експортних субсидій, 
відміна квотування виробництва 
цукру тощо), високих ставок ввізних 
мит на сільськогосподарську продук-
цію, використання неадвалорних та 
інших видів ставок ввізних мит, а 
також високого рівня внутрішньої 
підтримки сільського господарства, 
адміністрування тарифних квот, про-
цедур застосування ЄС санітарних та 
фітосанітарних заходів (зокрема 
щодо їх наукового обґрунтування, 
відповідності міжнародним стандар-
там, врахування поглядів третіх 
країн), заходів технічного регулю-
вання ЄС. Було акцентовано на 
двосторонніх угодах про взаємне 
визнання стандартів, які ЄС уклав з 
Австралією, Канадою, Ізраїлем, 
Японією, США та іншими країнами.

Жваві дискусії викликали питан-
ня застосування захисного заходу 
щодо сталевої продукції та його від-
повідності вимогам СОТ, особливос-
тей розрахунку розміру антидемпін-
гових та захисних мит.

Смарт-митниця: 
сьогодення та перспективи 
розвитку
Науково-практична нарада 

«Смарт-митниця»: сьогодення та пер-
спективи розвитку» зібрала фахівців 
Державної митної служби України, 
департаменту митної політики 

Міністерства фінансів, Енергетичної 
митниці Держмитслужби, ПТ «Велта 
П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс», викладачів 
факультету товарознавства та марке-
тингу і студентів.

Основні питання, що обговорю-
валися, - складові та напрямки роз-
витку «Нової митниці», новий фор-
мат діяльності Держмитслужби як 
єдиної юридичної особи, «cмарт-
митниця» як процес інноваційного 
вдосконалення процедур митного 
контролю та митного оформлення, 
спрощення митних процедур та 
розвиток партнерства «митниця-біз-
нес». Також розглядалося застосу-
вання механізму «єдиного вікна» під 
час митного контролю і оформлен-
ня товарів як інструменту спрощен-
ня зовнішньої торгівлі та гармоніза-
ції роботи державних контролюю-
чих органів. наближення митного 
законодавства України до передових 
світових стандартів та практики ЄС 
щодо сприяння захисту прав інте-
лектуальної власності, митний аудит 
як форма митного контролю в 
«Новій митниці», створення клієнт-
ських сервісів шляхом запроваджен-
ня digital-рішень, економічні наслід-
ки застосування імпортного мита в 
Україні, підготовка магістрів спеціа-
лізації «Митна справа» англійською 
мовою викладання в КНТЕУ.

Фальсифікат 
на споживчому ринку
Велике зацікавлення викликала 

лекція начальника управління яко-
сті товарів ТОВ «МЕТРО Кеш енд 

Кері Україна» Ірини Хоботні 
«Подолання/зменшення фальсифі-
кацій на споживчому ринку». Спікер 
розповіла про групи товарів, серед 
яких найчастіше зустрічаються 
фальсифіковані товари, згадала про 
випадки масштабних підробок у 
світі. Присутні дізналися, які етапи 
перевірки проводить компанія 
"МЕТРО", щоб уникнути потраплян-
ня фальсифікату. А студенти та аспі-
ранти ставили багато запитань спі-
керу, які стосуються їх майбутньої 
професійної діяльності.

Спеціаліст із залучення талантів 
ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
Людмила Якубенко розповіла про 
умови роботи тут та запросила роз-
почати кар’єру в компанії з європей-
ськими цінностями.

Інтерактивні заходи 
Дотримуючись мети фестивалю, 

організатори підготували і провели 
бліц-інфо «Знай свої права!» (доцент 
кафедри товарознавства, управління 
безпечністю та якістю Д.П. Антюш   
ко), «Безпека харчування: будь уваж-
ним, споживачу!» (доцент кафедри 
технології і організації ресторанно-
го господарства Т.Є. Литвиненко), 
тренінги «Жертва краси» (доцент 
кафедри товарознавства та митної 
справи О.С. Шульга), «Самооцінка 
споживача послуг» (доценти кафе-
дри менеджменту М.І. Волобуєв, 
І.П. Миколайчук), воркшопи «Стань 
фінансовим генієм» (доцент кафе-
дри банківської справи Н.О. Мас  
лова), «Безпека туристів під час спо-
живання туристичного продукту» 
(доцент кафедри туризму та рекреа-
ції Р.Р. Мазурец), майстер-класи 
«Психологія торгівлі» (завідувач 
кафедри психології М.С. Ко рольчук), 
«Людина і громадянин у системі 
публічного управління» (доценти 
кафедри публічного управління та 
адміністрування Н.В. Мірко, 
М.В. Скиба).

Директор Центру профорієнта-
ційної роботи Л.В. Ярошенко інфор-
мувала відвідувачів про порядок 
вступу до КНТЕУ, підготовку до ЗНО, 
навчання та працевлаштування під 
час навчання в КНТЕУ та інші органі-
заційні моменти з наданням реклам-
них матеріалів, після чого учні 
заповнювали анкети.
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ФЕСТИВАЛЬ «ЧАС ДІЯТИ!»

СПОЖИВАЧ - ОСОБА ПОВАЖНА

До Всесвітнього дня прав споживачів у КНТЕУ успішно пройшов XІІ консумерський фестиваль «Час 
діяти!», девіз якого цьогоріч «The Sustainable Consumer». Стале споживання – сталий споживач».

Зусилля організаторів фестивалю, в першу чергу спрямовані на поінформованість молоді, марними не були: XІІ консумерський фестиваль «Час діяти!»  
зібрав кількасот учнів шкіл Києва і студентів Він ницького та Київського торговельно-економічних коледжів КНТЕУ.
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Відкрите заняття для студентів спеціалізацій "Банківська справа", 
"Фінансове посередництво" та "Міжнародні фінанси" провели фахівці АТ 
"ПроКредит банк".

Спеціалісти з питань роботи з бізнес-клієнтами Тетяна Дзюба та Ірина 
Цвілюк презентували основні принципи та напрями діяльності банку, прове-
ли майстер-клас та воркшоп ведення переговорів із партнерами. Тож студенти 
ознайомилися з основними етапами ділових переговорів, а також оволоділи 
навичками та психологічними прийомами, які необхідно використовувати 
під час зустрічей з різними типами клієнтів та партнерів. Представники банку 
відповіли на запитання студентів, запросили їх до проходження практики та 
стажування, зокрема в представництві банку в Сербії.

Н. Шульга, завідувач кафедри банківської справи

РЕАЛЬНІ КЕЙСИ  
ВІД ПРИВАТНИХ 

ВИКОНАВЦІВ

НОВІ ГОРИЗОНТИ 
СПІВПРАЦІ

ПЕРСПЕКТИВНІ РОБОТОДАВЦІНЮАНСИ 
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Відкриту лекцію для студентів ФМТП провели приватні виконавці Ольга 
Юхименко і Анатолій Телявський. Вони говорили про особливості роботи 
приватного виконавця в Україні і процес стягнення проблемних активів 
боржників. На прикладах реальних виконавчих дій студенти та діючі вико-
навці розібрали проблему примусового входження до приміщень боржника 
і вилучення транспортних засобів, арешту і вилучення транспортних засо-
бів, співпрацю з правоохоронними органами.

Особливий інтерес у молоді викликали відеоматеріали і паралельне 
коментування своїх дій Анатолієм Телявським та дій осіб, які були на боці 
боржника. Це дозволило присутнім відчути себе на місці події та зрозуміти 
особливості цієї нелегкої роботи.

С. Фурса,
професор кафедри міжнародного, комерційного та цивільного права

Представники лізингової компа-
нії "BEST LEASING" провели відкриту 
лекцію для студентів спеціальності 

Програми стажування 
в "ROSHEN"
У межах проєкту «Майстерня 

професійного зростання» вже відбу-
лося кілька зустрічей студентів 
КНТЕУ з представниками лідирую-
чих компаній. Першою з них стала 
презентація від фахівців корпорації 
"Roshen", виробничі потужності якої 
розташовані в Україні, Литві та 
Угорщині й сертифіковані відповід-
но до вимог міжнародних стандар-
тів, входить до першої тридцятки 
рейтингу "Candy Industry TOP-100".

В.о. керівника відділу підбору та 
адаптації персоналу Наталія 
Волошина ознайомила учасників з 

«Фінансове посередництво». 
Директор з продажів та маркетингу 
Володимир Нечаєв і головний мар-
кетолог Олександра Руденко гово-
рили про основні тенденції розвит-
ку ринку лізингових послуг в Україні. 
Особливу цікавість слухачів викли-
кали питання, пов’язані з перевага-
ми лізингу серед інших форм креди-
тування та сучасний стан вітчизня-
ного ринку лізингових послуг.

Представники "BEST LEASING" 
запросили студентів на стажування 
та висловили зацікавленість у 
подальшій співпраці з КНТЕУ.

Наш кор.

умовами програми стажування, яка 
зараз відкрита в компанії, керівник 
відділу оцінки та навчання персона-
лу Ольга Савкіна детально розповіла 
про етапи відбору на участь у про-
грамі та умови стажування. 
Особливо студентів зацікавила 
інформація про можливість отрима-
ти досвід за такими напрямками, як 
якість, IT, фінанси, HR.

На тестування – 
до перспективного 
роботодавця
Цікавою і фаховою стала і зустріч 

з представником компанії KPMG – 
міжнародної мережі незалежних 
фірм, що надають аудиторські, подат-
кові та консультаційні послуги, а її 

офіси сьогодні відкриті у Києві та 
Львові. Спеціаліст з пошуку талантів 
відділу персоналу КPMG Анастасія 
Дріжук детально розповіла про 
кар'єрні та освітні можливості для 
студентів та запросила пройти тут 
тестування. Під час презентації сту-
денти дізнались, на що потрібно 
звернути увагу під час вибору май-
бутнього кар’єрного шляху, як зроби-
ти своє резюме привабливим для 
роботодавців та ефективно підготу-
ватися до співбесіди, про цікаву та 
різноманітну роботу помічників 
аудиторів, про можливість працюва-
ти неповний робочий день.

О. Луцька,
провідний спеціаліст 

Центру розвитку кар’єри

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

АКТИВНІ СТЕЙКГОЛДЕРИ
Орієнтуємось на потреби сучасного бізнесу

Стейкголдери освітньо-профе-
сійної програми "Фінансовий кон-
троль та аудит" – CIMA – презентува-
ли кваліфікаційну програму Chartered 
Institute of Management Accountants 
(CIMA) світового лідера в царині 
аудиту, обліку та оподаткування. Наші 
партнери розповіли про те, яким 
чином цей інститут забезпечує про-
фесійну підготовку та кваліфікацію з 
фінансового аналізу, аудиту, обліку, 
оподаткуваня та суміжних дисциплін, 
орієнтованих на інформаційне забез-
печення сучасного бізнесу.

- CIMA здійснює професійну 
підготовку студентів, формує ком-

петентності та практичні навички 
стратегічного консультування, 
управління ризиками, обґрунтуван-
ня та прийняття управлінських 
рішень тощо, - наголосила коорди-
натор освітніх проєктів "СІМА 
Україна" Марина Зайцева. - 
Програма спрямована на досягнен-
ня чіткого, послідовно вибудовано-
го розуміння всіх складових бізнесу.

Наступною кваліфікаційною 
програмою майбутнім фінансистам 
та аудиторам була презентована 
«Association of Chartered Certified 
Accountants (АССА)». За офіційною 
інформацією, 93 % роботодавців 

вважають, що АССА – це бренд між-
народного рівня.

Партнери розкрили шлях до 
АССА та схему (порядок) іспитів, 
висвітлили додаткові конкурентні 
переваги та можливості для студен-
тів у межах зарахування блоків іспи-
тів. Менеджер із регіонального роз-
витку Вікторія Волотовська наголо-
сила, що наявність кваліфікації 
АССА допомагає в побудові успішної 
кар`єри в будь-якій галузі: студенти 
можуть працювати в державному 
або приватному секторі, аудитор-
ській фірмі, іноземній компанії або 
займатися власним бізнесом. 

Аудитори з Великої четвірки
А за кілька днів потому ще 

одна команда стейкголдерів цієї 
програми – міжнародна аудитор-
ська компанія KPMG – провела для 
наших студентів відкриту лекцію 
на тему «Due Diligence. Світовий 
досвід». Аудитори компанії Великої 
четвірки Марія Корж та Людмила 
Мороз підкреслили, що запити на 
проведення Due Diligence зроста-
ють з кожним роком. Це іннова-
ційний аудиторський тренд, який 
представляє собою ґрунтовну ана-
літично-аудиторську експертизу 
діяльності суб'єкта господарюван-
ня, що дозволяє отримати досто-
вірну структуровану інформацію 
про об'єкт дослідження. Гості роз-

крили особливості проведення 
Due Diligence на реальних прикла-
дах. На окрему увагу заслуговує 
активний двосторонній диспут 
між аудиторами і студентами з 

актуальних питань аудиторської 
діяльності.

К. Назарова,
завідувач кафедри 

фінансового аналізу та аудиту
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БАКАЛАВРІВ-ЗАОЧНИКІВ 
ПО КІНЦЮ ЗИМИ РАХУЮТЬ

Майже третина випускників (біль-
ше 480) - з факультету ресторанно-го-
тельного та туристичного бізнесу за 
спеціальностями «Туристичний ме-
неджмент», «Готельний і ресторанний 
менеджмент», «Готельно-ресторанна 
справа», «Ресторанні технології» та 
«Туризм». Наступний за ФРГТБ за 
чисельністю випускників – 262 - 
факультет торгівлі та маркетингу. 
Саме стільки бакалаврів випустив 
ФТМ за спеціальностями «Підпри єм-
ництво, торгівля та біржова діяль-
ність» (спеціалізація «Товарознавство 
і комерційна логістика»), «Журналісти-
ка» (спеціалізація «Реклама і зв'язки з 
громадськістю»), «Маркетинг» (спеці-
алізація «Маркетинг»).

Отримали диплом бакалавра і 
195 здобувачів заочної форми нав-
чання факультету фінансів та обліку: 
106 за спеціальністю «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» (спе-
ціалізації «Державні фінанси» і 
«Банківська справа»), ще 89 - "Облік і 
оподаткування" (спеціалізації "Облік 
і оподаткування" та "Фінансовий 
контроль").

На факультеті міжнародної торгів-
лі та права 182 випускники - за спеці-

альностями «Економіка» (спеціалізація 
«Міжнародна економіка»), «Міжнародні 
економічні відносини» (спеціалізація 
«Міжнародний бізнес»), «Менеджмент» 
(спеціалізація «Менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності»), «Міжна-
род не право», «Право» (спеціалізації 
«Фінансове право», «Правове забезпе-
чення безпеки підприємницької діяль-
ності», «Цивільне право і процес» та 
напрям підготовки «Міжнародне пра-
во»), «Правознавство» (спеціалізація 
«Правове забезпечення безпеки під-
приємницької діяльності»), «Менедж-
мент» (спеціалізація «Менедж мент зов-
нішньоекономічної діяльності»).

148 бакалаврів випустив факуль-
тет економіки, менеджменту та пси-
хології - за спеціальностями "Еко-
номіка", "Менеджмент" і "Публічне 
управління та адміністрування". На 
факультеті інформаційних техноло-
гій 25 випускникам вручили дипло-
ми бакалавра за спеціальністю 
«Економіка» (спеціалізація 
«Економічна кібернетика») та 1 - 
магістра з відзнакою за спеціальніс-
тю «Економіка» (спеціалізація 
«Економічна кібернетика»).

К. Заровна

ВИПУСКНИКИ

Днями отримали дипломи 1303 випускники бакалаврату заочної 
форми навчання, 9 з яких - з відзнакою (половина з них з ФМТП).

«ЗОЛОТО» ШТУТГАРТА
У Штутгарті (Німеччина) відбу-

лася Всесвітня кулінарна олімпіа-
да-2020, організована Всесвітньою 
асоціацією кулінарів та кондитерів 
(WACS). У цих представницьких зма-
ганнях, що проводяться один раз на 
чотири роки, демонстрували свою 
майстерність близько 2 тисяч куха-
рів і кондитерів із 52 країн світу.

Честь України захищали майс-
три-кондитери із різних регіонів. І 
серед них - аспірантка кафедри тех-
нології і організації ресторанного 
господарства КНТЕУ Лариса Рибчук 
- золота призерка багатьох вітчиз-
няних та міжнародних кулінарних 
конкурсів, володарка золотої наго-
роди в номінації арт-класу з конди-

терського мистецтва попередньої 
олімпіади. Вона відзначилася і цього 
разу: здобула золоту медаль в номі-
нації арт-класу "Квіти з цукру".

- Моє розуміння професіоналіз-
му багато хто, ймовірно, назве одер-
жимістю, - коментує свій успіх наша 
колега. - З 2012 року я розвиваю 
навики створення декоративних 
елементів для оформлення конди-
терських виробів, з 2014 – беру 
активну участь у різних кулінарних 
чемпіонатах, де отримала більше 20 
золотих медалей…

М. Кравченко,
завідувач кафедри технології 

і організації ресторанного 
господарства

МАЙСТРИ

Нещодавно студенти Олексій Жакун та Дар’я Шаран повернулися з семестрового навчання в Бізнес-
школі «Ауденсія» (Нант, Франція), де навчалися за програмою «Міжнародний магістр з менеджменту». 
Натомість Дарина Погоріла поїхала навчатися туди на другий семестр за магістерською програмою 
«Медіа та комунікації».

ФРАНКОФОННІ ПОДІЇ У КНТЕУ

ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ «ISC PARIS»

ЗА СТУДЕНТСЬКИМ ОБМІНОМ

КРАЩА СЕРЕД ЗНАВЦІВ ТУРИЗМУ

Університет відвідала французь-
ка делегація а чолы з аташе посоль-
ства Франції в Україні Аліксом де 
Гассар.  

Було підписано угоду про спів-
робітництво з Міжнародною 
французькою школою. Директор 
Спеціалізованого інституту фран-

Ще одна французька делегація -  
бізнес-школи «ISC Paris», на чолі з 
заступником її генерального директо-
ра Сирілом Нуартеном (Париж) - 
днями завітала з діловим візитом в 
КНТЕУ. Цей навчальний заклад акре-
дитований двома міжнародними орга-
нізаціями - AACSB і AMBA. Було визна-
чено перспективи подальшої співпра-
ці. Гості ознайомилися з діяльністю 
нашого університету, його науковими 
розробками, навчальним процесом та 
матеріально-технічною базою, зокре-
ма SMART-бібліотекою, VR-студією та 
спеціалізованими лабораторіями.

Інф. УіЧ.

кофонії з адміністрування та 
менеджменту в м. Софія (ESFAM) 
Ніколя Менетті провів для фран-
кофонних студентів та викладачів 
КНТЕУ презентацію магістерських 
програм навчання та стипендіаль-
них можливостей. Відбулася також 
робоча зустріч французьких гос-

тей з проректором з науково-пе-
дагогічної роботи та міжнарод-
них зв’язків В.М. Саєм: сторони 
обговорили перспективні напря-
ми співпраці.

Т. Дупляк, 
директор Центру 

європейської освіти

Нагадаємо: «Ауденсія», за рейтин-
гом HappyAtSchool®2020, що оцінює 
якість умов студентського життя, 
посіла перше місце серед французь-
ких бізнес-шкіл. Цей провідний 
навчальний заклад Європи має акре-
дитацію трьох міжнародних органі-
зацій - EQUIS - EFMD, AACSB, AMBA. 
За останні роки співпраці більше 50 
студенів КНТЕУ на безкоштовній 
основі взяли участь у програмах між-
народної академічної мобільності, 
що пропонує ця бізнес-школа.

Щорічно «Ауденсія»організовує 
зимову та літню школи з економіки, 

Всеукраїнський конкурс нау-
кових студентських робіт зі спеці-
альності «Туризм», який проходив 
на базі Харківського національно-
го економічного університету 
імені Семена Кузнеця, зібрав біль-
ше сотні учасників. Тим приємні-
ше, що за високої конкуренції 

менеджменту та маркетингу. Двоє наших 
студенток – Ірина Андрієшин та Поліна 
Ладига - успішно закінчили у січні тиж-
невий курс «Брендинг та інновації» зимо-
вої школи «Winter Programme-2020», що 
проходила у Парижі.

Варто відзначити, що студент-
ський обмін є двостороннім. У мину-
лому семестрі три французькі студен-
ти навчалися в КНТЕУ за магістер-
ськими програмами англійською 
мовою викладання – «Туристичний та 

наукова робота студентки 4-го 
курсу факультету ресторанно-го-
тельного та туристичного бізнесу 
(спеціальність «Туризм») Валерії 
Лисяної «Посилення атрактивнос-
ті об’єктів туристичного інтересу 
шляхом застосування тривимірної 
візуалізації» (науковий керівник - 

курортно-рекреаційний менеджмент» 
і «Фінансове посередництво». А зараз 
ще двоє аналогічно опановують магіс-
терську програму «Менеджмент зов-
нішньоекономічної діяльності».

А нещодавно представниця  
«Ауденсії» міжнародного відділу 
цього навчального закладу презен-
тувала програми літньої школи 
«Audencia Summer Term-2020», семе-
стрового обміну та подвійного 
дипломування.

доцент кафедри туризму та рекре-
ації С.С. Кравцова) відзначена 
дипломом І ступеня. Так журі оці-
нило високий рівень актуальності, 
новизни, самостійності, якості 
оформлення та практичної 
направленості проєкту.

Т. Ткаченко

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

ОПАНОВУЮЧИ ФАХ
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ВІТАЄМО!

КРЕАТИВ

ФОТООБ'ЄКТИВ

ТРАДИЦІЇ

Студенти ФРГТБ взяли участь у серії майстер-класів з приготу-
вання страв італійської кухні, проведених президентом Асоціації 
UCMItaly Паоло Брешиа. Натхненні традиціями італійської кухні, 
їх учасники готували та презентували середземноморські страви.

КРАСА У КАДРІ

ПРИЙДИ, ВЕСНО, 
ПРИЙДИ, КРАСНА…

Переможцями конкурсу "Міс та Містер Фото КНТЕУ", що проводився цього-
річ серед студентів, стали: «Міс фото» – Анна Самсоненко (ФМТП), «Містер 
фото» – Денис Колесник (ФІТ), віцеміс – Діана Стрельчук (ФФО), віцемістер – 
Данило Сідєльніков (ФРГТБ), «Краща фотопара» -Дмитро Воробйов (ФТМ) та 
Анна Самсоненко.

Доброю традицією в КНТЕУ є зустріч весни разом із факультетом ресто-
ранно-готельного та туристичного бізнесу: в гранд-холі університету відзна-
чали свято Колодія, або Масницю. У програмі - конкурс-презентація традицій 
святкування Колодія, учасниками якого були команди першокурсників ФРГТБ, 
і частування млинцями. Треба сказати, що студенти творчо підійшли до 
оформлення тематичних столів з елементами народної атрибутики святку-
вання Масниці та креативного поєднання сучасної й народної стилістики, 
представлення традиційних святкових страв. У своїх презентаціях вони пока-
зали як кулінарну майстерність, так і знання з історії цього свята, продемон-
стрували творчі номери. За що їх і нагородили цінними подарунками.

Наш кор.

Студенти 3-го курсу ФТМ Анна 
Драпіковська, Надія Ігнатенко, Яна 
Бусел і Юлія Лешик (спеціальність 
«Маркетинг», спеціалізація 
«Рекламний бізнес») взяли участь у 
вирішенні кейсу «INNOVATIVE 
PERFOMANCE IN TRADE» від компа-
нії AB InBev Efes Ukraine. Необхідно 
було сформувати одну промоак-
тивність, відмінну від звичної 

та «звірити годинники» щодо належ-
ної якості їх підготовки. У ньому 
взяла участь наша минулорічна 
випускниця Марія Остапенко, яка 
представила роботу «Система 
командного менеджменту на під-

мали змогу представити їх особи-
сто, розповісти про плани реалізації 
та впровадження ініціатив.

Так, третьокурсник ФТМ Ілля 
Чукін презентував свої напрацюван-
ня щодо реклами університету в 

Всеукраїнський конкурс 
дипломних робіт зі спеціальності 
«Менеджмент» за спеціалізацією 
«Менеджмент персоналу» вкотре 
дозволив оцінити високий рівень 
конкурентоспроможності студентів 

У межах спільного проєкту 
КНТЕУ та "Business 2 Students" з роз-
робки PR-стратегії університету з 
його переможцями зустрівся ректор 
А.А. Мазаракі. Студенти, чиї ідеї та 
пропозиції були визнані кращими, 

знижки, один з методів додаткової 
візуалізації та розміщення товару, 
проаналізувати планові результати 
та розрахувати рентабельність.

Наші дівчата успішно захистили 
свій проєкт в офісі компанії: вони 
посіли 2-ге місце.

А. Кулік,
доцент кафедри  торговельного 

підприємництва та логістики 

приємстві» (науковий керівник - 
доцент кафедри менеджменту І.П. 
Миколайчук). З 57 представлених 
на конкурс робіт із 19 вишів України 
вона посіла 2-ге місце.

Інф. «УіЧ»

соціальних мережах, магістр ФТМ 
Яна Сторожук розповіла про плани 
в посиленні роботи університету зі 
ЗМІ. Команда переможців - третьо-
курсниці ФТМ Катерина Тимченко 
та Валерія Тугарьова - презентували 
ідею проведення серії квестів на 
екотематику із залученням школярів 
старших класів.

Ознайомившись з усіма ідея-
ми, ректор запевнив: всі напрацю-
вання повинні бути реалізовані, і 
для цього адміністрація універси-
тету надаватиме максимальну під-
тримку.

Р. Прищепа

ПРОЄКТ СТУДЕНТІВ КНТЕУ - 
ОДИН З НАЙКРАЩИХ

ЗНАВЧИНЯ КОМАНДНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

СТУДЕНТИ І РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ 
PR-СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ І ОДИН 
З КРАЩИХ ЇЇ МАЙСТРІВ

Своїми враженнями поділився 
першокурсник Сергій Маслій:

- Це було неймовірно! До нас заві-
тав носій італійської мови і прекрас-
ний кухар, з яким ми готували пасту з 
морепродуктами та піцу, яка, до речі, 
вийшла дуже смачною. Ми чудово 
розуміли одне одного, все відбувалося 
в затишній та веселій обстановці. 
Паоло весь час жартував і намагався 
спілкуватися зі студентами україн-
ською мовою. Так що з нетерпінням 
чекаємо наступного майстер-класу.

ТАЄМНИЦІ ПРОФЕСІЇ
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НАВЧАЛЬНІ ПРИСТРАСТІ 
У АРТ-КУЛІНАР-СТУДІЇ

Авторські ресторанні страви: тренди 2020

Кондитерське мистецтво

В Арт-кулінар-студії КНТЕУ від-
бувся майстер-клас «Авторські рес-
торанні страви: тренди 2020» від 
всесвітньо відомого данського 
шеф-кухаря KM Scandinavia, викла-
дача Північно-Європейського 
інституту всесвітньої гастрономії 
Кнуда Еріка Ларсена. Студенти і 
викладачі факультету ресторан-
но-готельного та туристичного біз-
несу ознайомились із сучасними 
трендами авторських ресторанних 
страв данської кухні.

Наш зірковий гість приготував 
сет із трьох ресторанних страв за 
авторськими технологіями, лише 
назви яких спроможні розбудити 
неабиякий апетит навіть у ситої 
людини, - осінній грибний суп з хере-
сом, тунець Альмас з авокадо та ікрою 

Ще один навчальний май-
стер-клас провів майстер світово-
го рівня з пекарського мистецтва 
- Девід Мішель Мізон (Велика 
Британія). Він презентував кла-
сичні і нові техніки роботи з кон-
дитерськими масами Fudge, 

і припущена пікантна груша з кара-
меллю та птіфурою. І все це можна 
було продегустувати! Принагідно 
Кнуд Ерік Ларсен розповідав про осо-
бливості використання сировинних 
інгредієнтів, продемонстрував техні-
ки їхньої підготовки і перероблення 

для приготування заявлених у про-
грамі страв, ознайомив із правилами 
смакової та ароматичної комбінато-
рики, продемонстрував застосування 
сучасних технік food дизайну в 
оформленні і презентації приготова-
них авторських страв.

Nougat Montelimart (нуга), 
Honeycomb (соти).

У майстер-класі взяли участь 
бакалаври (спеціалізація «Ресто-
ранні технології»), магістри (спеціа-
лізація «Крафтові технології») та 
викладачі кафедри технології і орга-

нізації ресторанного господарства. 
Вони отримали можливість підви-
щити рівень професійних навичок 
та ознайомитись із різними техніка-
ми роботи з кондитерськими маса-
ми і виготовленням базових конди-
терських виробів та цукерок із них.

Д. Федорова

СВЯТО ЗАКОХАНИХ 

Рухангіз Гасим кизи, Юсупов Даврон 
Худойназар огли (факультет міжна-
родної торгівлі та права).

Загалом студенти у своїх твор-
чих номерах концертної програми 
представили культуру Азербайджану, 
Афганістану, Нігерії, Марокко, 
Білорусі, Грузії, В'єтнаму, Кот-Д’Івуару, 
Узбекистану та, звичайно ж, України!

Грамотою ректора за 3-тє місце 
у ІІІ (міському) етапі ХX міжнарод-
ного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика нагороджені пер-

шокурсниці ФМТП Юлія Стельмах і 
Анастасія Стремецька, за 3-тє місце 
у ІІІ (міському) етапі Х міжнародно-
го мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка – першокур-
сниці ФТМ Діана Гаркуша, Марія 
Зоря і Вікторія Мохнюк.

За найкращі результати у загаль-
ноуніверситетському диктанті, при-
уроченому до Міжнародного дня 
рідної мови, відзначені спеціаліст 
відділу міжнародних зв’язків Е.Ю. 
Шапран, спеціаліст навчального від-
ділу Г.Є. Ткачук, аспірантка кафедри 
маркетингу Тетяна Романченко, 
першокурсники Марія Зоря, 
Анастасія Дорошенко (ФТМ), Роман 
Крупа (ФЕМП), Марина Шевченко, 
Яна Андреєва (ФРГТБ) і другокурс-
ниця ФЕМП Ірина Медведєва.

К. Заровна

У навчальних корпусах…
День Святого Валентина. Яким він був цьогоріч? На вході головного корпу-

су студентів, викладачів та співробітників зустрічало велике серце факультету 
інформаційних технологій, біля якого можна було зробити яскраві романтичні 
фото. Трохи далі кожну пару, у яку поцілили стріли кохання, факультет фінансів 
та обліку запрошував до зони проведення церемонії розпису: вони мали змогу 
узаконити свої стосунки, отримати свідоцтво про шлюб, відчути себе нарече-
ними та зробити пам’ятне фото молодят у спеціальній фотозоні.

Факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу вдалося вмо-
вити Амура завітати до нас в університет і особисто роздавати валентин-
ки-передбачення, щоб точно знати, як вчинити, коли зустрінеш своє кохання. 
Увагу усіх гостей привертала фотозона «За що я люблю КНТЕУ?», де можна 
було залишити відповідь разом з маленькою частинкою свого серця.

Факультет міжнародної торгівлі та права вкотре організував чудову можли-
вість завести нові знайомства - біля роялю. Відбувались швидкі побачення «Speed 
Dating» у формі спілкування протягом декількох хвилин. А символ факультету 
став головним об’єктом для обіймів, які він дарував усім дівчатам університету.

Зігріти кожного прагнув факультет економіки, менеджменту та психоло-
гії зі своєю акцією «ФЕМП зігріває»: на площі біля корпусу "А" кожен отриму-
вав безкоштовний чай з маленьким романтичним сюрпризом. До нього 
можна було придбати солодощі. Усі кошти від їх продажу будуть передані на 
лікування нашої колишньої студентки Анни Соченко.

Ну а для пар, що вже у стосунках і хочуть перевірити, чи добре вони 
знають одне одного, факультет торгівлі та маркетингу провів цікаву гру в 
читальній залі корпусу «Б», що супроводжувалась веселими конкурсами, 
жартами та романтикою.

… і у студмістечку
День закоханих – це день єднання сердець, романтичних вчинків та 

приємних сюрпризів. Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єд-
нує людей, попри різні характери, смаки та інтереси.

У гуртожитку №3 відбувся конкурс найкращих пар студмістечка. На гляда-
чів чекала цікава програма - веселі конкурси і пристрасні танці, романтичні 
пісні та жарти у форматі Stand Up. А наші пари намагалися здобути перемогу.

"Найхаризматичнішою парою" стали представники гуртожитку № 1, 
"Найталановитішою парою" – гуртожитку № 2, "Найкреативнішою парою" – № 
4, "Найромантичнішою парою" – № 6. А звання «Найкращої пари студмістечка 
КНТЕУ-2020» дісталося закоханим з гуртожитку №3. 

Т. Петровська, голова РСС КНТЕУ

Ректор А.А. Мазаракі, відкриваючи 
концертну програму, йнагородив 
подяками студентів-іноземців і успіш-
них учасників мовно-літературних 
конкурсів та загальноуніверситет-
ського диктанту. Серед них Фан Тхі 
Зиєу Тхюі, Аміна Джафарова (факуль-
тет ресторанно-готельного та турис-
тичного бізнесу), Лука Тавдгірідзе 
(факультет торгівлі та маркетингу), 
Аку Абі Сандрін, Віолетта Пушня, Дева 
Назар, Ель Мансорі Халід, Нана 
Ткесмелашвілі, Одіа Мозес, Рамазанова 

ВІДКРИТІ СЕРЦЯ

УКРАЇНСТВО

МАЙСТЕР-КЛАС

О, МОВО РІДНА!..
Інтернаціональними творчими номерами ознаменувалася в КНТЕУ 
концертна програма до Міжнародного дня рідної мови. Вона об’єд-
нала творчі зусилля представників 25 країн, які здобувають вищу 
освіту в КНТЕУ. Іноземні студенти презентували рідну культуру, а 
згодом і творчі номери з автентичними нотками своїх народів.
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ПРЕКРАСНИЙ КОНЦЕРТ – 
ПРЕКРАСНОМУ СВЯТУ

СЬОГОДНІ В СВІТІ ТРЕНД НА КРАСУ

ВЕРХОВНИЙ СУД 
І ЙОГО ЗАВДАННЯ 

садочку з перемогою, яку я їй обіця-
ла принести.
— Як думаєте, краса в житті – це 
бонус?
— Не можу сказати, що в житті краса 
відіграє головну роль – є речі важли-
віші. Та все ж далеко не останню! 
Тому вважаю це приємним бонусом, 
адже він часто допомагає людині в 
певних ситуаціях. Хоча, правда, в 
деяких випадках навпаки, – усклад-
нює. Тому скажу так: будьте здорові, 
здоров`я – це головне. Хай краса 
буде всередині вас, у вашому став-
ленні до оточуючих, будьте впевнені, 
любіть себе – і вас полюблять інші!
— Сьогодні в світі тренд на красу. 
Чи не переоцінена її роль?
— Так, сьогодні в світі тренд на 
красу. Але й не може не радувати те, 
що на красу не тільки зовнішню, а й 
коли намагаються розгледіти її в 
усьому, в кожній людині, незважаю-
чи на вік, вміння, звички, вроджені 
вади, недоліки, тощо. Кожен з нас 
особливий, індивідуальний та 
по-своєму красивий!
— Чим захоплюєтеся у житті? І 
що надихає? 
— Поза університетом я ще й май-
стер-візажист/бровіст. Отримую 
неабияке задоволення, підкреслюю-
чи красу кожної своєї клієнтки, і 
блиск в їх очах – це найвища похва-
ла для мене. Також професійно 

ознайомив учасників із специфікою 
роботи цього органу, його завдан-
нями та повноваженнями. Особливу 
увагу звернув на те, що єдність судо-
вої практики є способом забезпе-
чення принципу правової визначе-
ності, зауважив, що вона має допо-
могти відновити довіру людей до 
судової влади, сприятиме оператив-
ності та швидкості розгляду судових 
справ. На те він і Верховний Суд…

О. Можайкіна,
доцент кафедри міжнародного 

приватного, комерційного  
та цивільного права

Від імені головного чоловіка 
університету – ректора А.А. Мазаракі 
прекрасну половину привітав про-
ректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних зв’язків В.М. 
Сай. Справжній поціновувач жіно-
чої краси пригадав рубаї Омара 
Хаяма, які прозою звучать десь так: 
сучасні чоловіки мають розстилати 
«барвисті килими» шани, поваги та 
любові перед жінками.

За сумлінну плідну працю та з 
нагоди Міжнародного жіночого дня 
почесними грамотами та листами 
подяки КНТЕУ відзначені викладачі, 
співробітники майже з усіх підроз-
ділів і служб університету.

К. Заровна

виготовляю аксесуари в різних їх 
варіаціях, займаюся фуд-флористи-
кою. Кому цікаво, рада бачити на 
своїй сторінці в інстаграм: @
bartovshchuk_tania – А ще люблю 
організовувати різні заходи, танцю-
вати, щось робити власноруч - лис-
тівки, декорації. Приносить задово-
лення і розслабляє кулінарія. 

А щодо другої частини запитан-
ня, то було б банально сказати, що 
надихають мене батьки. Та все ж не 
можна промовчати, адже вони для 
мене є еталоном, взірцем для наслі-
дування і головними критиками 
всього того, що роблю. А от надиха-
ють мене саме люди, які, незважаю-
чи ні на що, ні на які життєві труд-
нощі і негаразди, не опускають рук, 
крокують до своєї мети. Саме в 
таких я вчуся бути впевненою і ціле-
спрямованою.

І, головне, - це моя дитина, адже 
саме після її появи в житті в мене 
почали проявлятися оці нотки твор-
чості, креативу, бажання творити. 
Ніби воно до часу дрімало десь у 
глибині, а потім просто почало 
виплескувати з величезною швидкі-
стю і нестримним бажанням. 
Хочеться щось робити, творити, 
досягати, ставати кращою та просто 
жити, і насолоджуватися кожним 
днем, адже життя прекрасне!

В. Обрамбальський

— Будь ласка, про себе в двох словах…
— Два роки тому закінчила факуль-
тет фінансів та банківської справи, 
працювала лаборантом на кафедрі 
фінансів, а зараз - спеціаліст першої 
категорії відділу організації та 
контролю діловодства . 
— Чи очікували на перемогу? І хто 
підтримував?
— Люблю всілякі заходи, конкурси. 
Тому дуже хотіла перемогти. 
Підтримували мене батьки та рідні, 
колеги по відділу, друзі в університе-
ті та поза ним. Та головною натх-
ненницею була моя дворічна донеч-
ка Мілана, яка чекала маму ввечері в 

Для сучасної юридичної практи-
ки є важливими постанови та 
роз’яснення Верховного Суду 
України. Саме тому в КНТЕУ і відбув-
ся науково-практичний семінар 
«Верховний Суд і його завдання у 
забезпеченні єдності судової прак-
тики». У SMART-бібліотеці студенти, 
аспіранти, викладачі мали нагоду 
ознайомитися з основними аспек-
тами судової практики загалом та 
роллю Верховного Суду у здійснен-
ні верховенства права зокрема.

Спікер - суддя Великої палати 
Верховного Суду доцент О.С. Ткачук 

СВЯТО В ДОМІ ЗНАЙ НАШИХ!

СУДОВІ ПРАКТИКИ

В університеті пройшов традиційний щорічний конкурс «Фото-Красуня КНТЕУ-2020». Його перемож-
ницею стала Тетяна Бартовщук. І своє перше інтерв’ю в цій ролі вона дала газеті «Університет і час».

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У березні свій ювілей святкують::
50-літній – доцент кафедри іноземної філології та перекладу 
В.В. Сухомлин, провідний спеціаліст факультету торгівлі та 
маркетингу О.О. Тригуб, водій В.О. Дутка;
70-літній – прибиральниці Т.П. Петренко і О.М. Сахневич;
80-літній – прибиральниця Л.М. Черненко.

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.

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати та 
нагрудні знаки лауреатам Премії Президента для молодих вчених 
2019 року. Серед відзначених - наші колеги з кафедри фінансів: 
професори Л.В. Козарезенко, В.Д. Макогон і доцент М.Д. 
Пасічний, які підготували наукову роботу «Державна фінансова 
політика суспільного розвитку».

Найпрекраснішому святу весни - Міжнародному жіночому дню 8 березня – у КНТЕУ присвятили й 
прекрасний концерт. Студенти і колеги вітали жіноцтво КНТЕУ чуттєвими, романтичними, гуморис-
тичними номерами.

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Редакція «Університет і час» 
попросила М.Д. Пасічного – одного 
з цієї чудової трійки - прокоментува-
ти цю, безумовно, пам’ятну подію:

- Поступальне підвищення рівня 
життя суспільства є кінцевою метою 
державної фінансової політики, що 
потребує забезпечення базисних 
передумов для стійкого економіч-
ного зростання та довгострокової 
макроекономічної стабільності. 
Саме такому спектру знань і при-
свячена наша спільна наукова робо-
та. Ми спробували обґрунтувати 
доцільність проведення фіскальної 
консолідації та бюджетно-податко-
вого стимулювання економіки на 
різних фазах економічного циклу, 
здійснити емпіричну оцінку впливу 
основних фінансових інструментів 
на економічний розвиток, запропо-
нували концептуальні засади фор-
мування державної фінансової 
стратегії і розробили напрями від-
повідної політики щодо розвитку 
людського капіталу. І, як виявилося, 

доволі успішно. Дуже приємно, що 
наші дослідження гідно оцінені. 
Основні результати роботи викори-
стано Секретаріатом Кабінету 
Міністрів України, Комітетом з 
питань бюджету Верховної Ради 
України, Міністерством фінансів, 
Державною інноваційною фінансо-
во-кредитною установою 
Державного агентства з інвестицій 
та управління національними про-
ектами України, департаментом 
економічного розвитку і торгівлі 
Київської обласної державної адмі-
ністрації.

Принагідно висловлюємо глибо-
ку вдячність керівництву нашого уні-
верситету, кафедри, деканату фінан-
сів та обліку за надану можливість та 
підтримку в реалізації наукового 
потенціалу. Що побажати нашим 
молодим колегам? Розпочинайте і 
продовжуйте науковий пошук і 
пам’ятайте: SCIENTIA DIFFICILIS SED 
FRUCTUOSA!

Інф. «УіЧ»
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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 —  Катерина Заровна, Віталій Шапка

ЗАХОПЛЕННЯ

СПОРТ

ВІДЧУТТЯ ПРЕКРАСНОГО

У цьому році участь у ньому 
могли брати участь не тільки сту-
денти, а й викладачі та співробітни-
ки університету. Також було змінено 
формат: окрім живопису, приймали-
ся роботи декоративно-прикладно-
го мистецтва: були представлені 

Він складався з 5 раундів за участі 10 гравців - по два представники від 
кожного гуртожитку. Підрахунок здійснювався за швейцарською системою. 
В індивідуальних змаганнях місця розподілились так: 1-ше місце – Владислав 
Циганок (ФТМ, гуртожиток №3), 2-ге - Сергій Пастовенський (ФЕМП, гур-
тожиток №1) і 3-тє – Рустам Фозілов (ФЕМП, гуртожиток №2). У загальному 
ж підсумку трійку лідерів склали команди гуртожитків №№ 3, 2, 4.

Вікторії Шкурко (ФФО) в запеклій боротьбі зовсім трохи не вистачило 
до омріяної перемоги одразу на двох бігових дистанціях. У підсумку вона 
посіла 2-гі місця з бігу на 1500 м (з результатом 4 хв. 31 сек.) та 3000 м (з 
особистим рекордом 9 хв. 31 сек.). 

А Ярослава Ястреб (ФФО) до останнього боролася на своїй коронній 
дистанції. Результат – 2-ге місце  на 2000 м з перешкодами (з результатом 6 
хв. 39 сек.). Тож загалом у скарбничці легкоатлеток три срібні медалі.

Добірку підготував: В.Гамов, завідувач кафедри фізичної культури

малюнки, виконані у різних техні-
ках та на різних матеріалах, 
комп’ютерна графіка, вишивка бісе-
ром, в’язані іграшки, прикраси руч-
ної роботи. Виставка тривала 
декілька днів, і кожен бажаючий міг 
віддати свій голос за автора, роботи 

якого йому найбільше сподобались.
У номінації «Живопис та графіка» 

найбільше голосів дістали студентки 
факультету фінансів та обліку - тре-
тьокурсниця Вікторія Румянцева, 
другокурсниця Ксенія Павлова і 
магістр Надія Куляша.

Переможцями номінації «Декора-
тивно-прикладне мистецтво» стали 
провідний художник-оформлювач 
Центру підготовки навчально-мето-
дичних видань Г.В. Поліщук, заступ-
ник начальника планово-фінансово-
го відділу О.І. Писаренко і завідувач 
гуртожитку №6 І.А. Каніболоцька.

Їхні творчі зусилля ректор 
А.А. Мазаракі відзначив подяками, 
дипломами та подарунками. Та й 
решта учасників без нагород не 
залишились…

Д. Петровська,
голова РСС КНТЕУ

НЕ ПОРВІТЬ КАНАТУ, ХЛОПЦІ!..

"CHEER_KNUTE" – ЧЕМПІОНИ КИЄВА

ШАХОВИЙ ЧЕМПІОН 
ВЧИТЬСЯ НА ФТМ

ТРИ СРІБЛА КОМАНДНОГО 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Цього разу наш університет 
представили дві чоловічі та одна 
жіноча команди, які посіли чільні 
місця. Зокрема, перший склад чоло-
вічої збірної посів 1-ше місце на 
обох чемпіонатах та став шестира-

Збірна КНТЕУ з черлідингу 
"CHEER_KNUTE" підтвердила свою 
першість на чемпіонаті Києва та 
Київської області з цього виду спор-
ту і стали їх триразовими чемпіона-
ми. Наші дівчата феєрично предста-
вили нову програму.

Оновлений склад не завадив 
здобути золото в номінації 
«Спортивний пом». Нині у команду 
виступають Аня Згуровська (капі-
тан), Анастасія Сівіріна, Аліна 
Шматко, Аліна Грицай, Валерія 
Лисенко, Софія Пахно (ФФО), 
Вікторія Купіна, Вікторія Романько 
(ФІТ), Вероніка Годунова, Тетяна 
Коробко, Аліна Дегтярьова 
(ФРГТБ), Леоніла Ляш (ФЕМП), 
Поліна Гутник (ФМТП).

Інф. «УіЧ»

зовим чемпіоном України, жіноча 
збірна "Атлантів" здобула 1-ше місце 
і сьоме «золото», а друга чоловіча 
команда – 2-ге місце на обох чемпі-
онатах. І у цьому велика заслуга їх 
капітанів - Діани Лавринчук, Ми  

хайла Пугача та Артема Циб-
ровського. А протистояли нашим 
чемпіонам суперники аж геть не 
прості - збірні Національного авіа-
ційного універитету, Житомирського 
військового інституту та інші.

Збірні КНТЕУ - знову кращі на чемпіонатах України з перетягування канату серед студентів та 
серед дорослих.

Cеред жителів студмістечка КНТЕУ відбувся шаховий турнір. 

Легкоатлетки КНТЕУ успішно взяли участь у командному чемпіо-
наті України з легкої атлетики (Суми).

В КНТЕУ вже стало традицією проводити виставку-конкурс художніх робіт студентів «KNUTE Art Fest». 


