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КАДРОВА ПОЛІТИКА 
Відповідно до штатного розкладу на кафедрі товарознавства та митної 

справи – 20,25 штатних одиниць, у тому числі: 

 1 завідувач кафедри, доктор наук, 

 4 доктори наук,  

 14 кандидатів наук  

 



НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ 

 Проф. Мережко Н.В. “Розробка нових лакофарбових 

матеріалів та покриттів ” 

 Проф. Мокроусової О.В. “Фізико-хімічні основи 

цілеспрямованого формування структури та 

властивостей шкіряних, хутрових матеріалів та 

взуття”  

 

 



НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ 

 Проф. Коптюха Л.А. «Наукові засади формування 

властивостей паперу, картону та виробів з них» 

 Проф. Індутного В.В. «Товарознавство культурних 

цінностей» 



ДЕРЖБЮДЖЕТНА 

МІЖКАФЕДРАЛЬНА ТЕМА НДР 

 Товарознавча оцінка паперу і пакувальних 

матеріалів різного цільового призначення 

(керівник – проф. Коптюх Л.А.) 

0117U000055  



Підготовлено та захищено 1 дисертація на 
здобуття наукового ступеня доктора технічних 
наук: «Формування якості паперових пакувальних 
матеріалів» – Осика В.А., консультант – проф. 
Коптюх Л.А. 

Видано:  

 1 монографію,  

 1 підручник,  

 опубліковано 6 статей у наукових виданнях, в 
т.ч. 6 статей у індексованих у міжнародних 
науково-метричних базах даних,  

 4 публікації за матеріалами конференцій,  

 5 патентів на винахід та корисну модель 



ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ НДР КАФЕДРИ 

Формування властивостей 

непродовольчих товарів  

(керівник – проф. Мережко Н.В.) 

 

 



Підготовлено та захищено кандидатську 
дисертацію Паламар В.А. на тему «Формування 
безпечності натуральних шкір з використанням 
монтморилоніту».  

Видано:  

 2 підручники,  

 1 навчальний посібник,  

 розділ монографії мовою Європейського Союзу,  

 опубліковано 12 статей у наукових виданнях, в 
т.ч. 3 статті у у міжнародній науково-метричній 
базі даних Scopus, 8 статей у індексованих у 
міжнародних науково-метричних базах даних, 2  
статті в інших зарубіжних виданнях,  

 22 публікації за матеріалами конференцій.  



 Формування асортименту та управління якістю 

постільних виробів 

0117U000060  

(керівник – доц. Михайлова Г.М.) 

 

 



Видано:  

 1 підручник,  

 опубліковано 5 статей у наукових виданнях, в т.ч. 4 статті у індексованих 
у міжнародних науково-метричних базах даних, 1  стаття в інших 
виданнях,  

 6 публікацій за матеріалами конференцій. 

 Отримано акт дослідно-промислового впровадження виробів постільних з 
біоцидною обробкою на ТОВ «Герд Біллербек ГмБХ» від 15.11.2018.  

 Зареєстровано ТУ У 13.9-20012815-005:2018 «Вироби постільні з 
біоцидною обробкою. Технічні умови». 

 



 Формування якості будівельних матеріалів та 

виробів 

(керівник – проф. Мережко Н.В.) 

0117U000059  

 



Підготовлено та захищено кандидатську дисертацію Золотарьової О.Г. 
на тему «Товарознавча оцінка просоченого силоксанами пористого 
природного каменя».  

Видано  

 1 підручник, 

 Розділ монографії мовою Європейського союзу  

 патент на корисну модель,  

 опубліковано 4 статті у наукових виданнях, в т.ч. 4 статті у 
індексованих у міжнародних науково-метричних базах даних,  

 11 публікацій за матеріалами конференцій. 

 Довідка НДР від 06.04.2018 №. 1012/24 . 

 Довідка НДР від 06.04.2018 №. 1014/24 . 

 Отримано акт дослідно-промислового впровадження 
модифікованих зольних мікросфер на ДП «Колоран» НАН України 
від 22.02.2018 та ТОВ «Фасад» від 21.03.2018. 

 Отримано акт дослідно-промислового впровадження просочуючих 
складів для захисту пористого природного каменю на  ТОВ «Фасад» 
від 15.03. 2018 р.  

 Довідка № 1361/22 від 29.05.2018 р. про впровадження в 
навчальний процес результатів досліджень ст. викл. Золотарьової 
О.Г. 



КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ 

 На кафедрі відбулася комерціалізація наукових 

розробок, а саме: згідно договору купівлі-продажу 

науково-технічної розробки від 01.10.2018 р. №886 

ТОВ НТП «БОНУС – П» відбулася купівля патенту 

(на суму 2000 грн). 

 



НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

1.Державна фіскальна служба 

України 

2.Спеціалізована лабораторія з 

питань експертизи і досліджень 

Інститут луб’яних культур НААНУ  

3.ТОВ «Перша взуттєва фабрика 

«Київ»  

4.Українська Технологічна Акаде-

мія ; 

5.ТОВ «Герд Біллірбек ГмбХ» ; 

6.Асоціація транспортно-

експедиторських та логістичних 

операцій України 

«Укрзовніштранс»  

 

 

7.Компанія «Тикаферлюкс»  

8.Краківський економічний 
університет  

9.Київський національний 
університет технологій та 
дизайну  

10.Національний технічний 
університет України «КПІ»  

11.ПрАт ЧВФ «Чернігівська 
взуттєва фабрика 
«Берегиня»  

13.ТОВ  «Епіцентр К»  

14.ТОВ «Гіпермаркет Ашан» 

15. Українська асоціація 
підприємств легкої 
промисловості 

 



НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

НОВІ ДОГОВОРИ 

 Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 Національний музей історії України 



УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 
Науковців кафедри брали участь в:  

 3 Симпозіумах; 

 11 конференціях; 

 6 семінарах та інших наукових 
заходах (з них очно_6_, 
заочно_15_).; 

 Опубліковано 1   стаття та 43 
наукових тез. 
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 проф. Мережко Н.В., ст. викл. Золотарьова О.Г 

пройшли іноземне стажування: Katowice School of 

Technology (Вища технічна школа, м. Катовіце, 

Польща) за напрямом «Innovative technologies in 

education»  

 



21-th IGWT Symposium 

«Sustainability, Quality and 

Innovation: A Global View of 

Commodity Sciences» 



Науково-практичний семінар  Північно-

американського Хутрового Аукціону 

NAFA 



Вузівський круглий стіл  

14 березня 2018 

року "Експертиза в митних цілях" 
 



 

Проблемні лекції 

провідними вченими 

України: 

 3 квітня 2018 р. 

Сосновської Тетяни 

Вікторівни, 

генеральний директор 

Національного музею 

історії України на тему 
«Просвітницька, наукова 

та експертна діяльність 

музеїв»  



Проблемна лекція проф. Індутного В.В. 

 9 жовтня 2018 р. прочитана 

лекція  

 в Митній академії (м. Дніпро) на 

тему  «Загальні питання оцінки 

пам'яток культури» 



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
Монографії та розділи монографії 

 В. Осика, Л. Коптюх. Паперові пакувальні матеріали. 
Київ, КНТЕУ, 2018. 464 с. (14,5, др. ар.). 

 Stadnik K. Application of modified montmorillonite to 
improve the quality dyed velour / K. Stadnik, O. Okhmat, 
O. Mokrousova // Advanced Polymer Materials and 
Technologies: theory and practice: Multi-authored 
мonograph. – Ukraine: Kiev National University of the 
Technology and Design, 2018. – Р. 141-145.(0,3 др.арк.). 

 N.V. Merezhko, A.M. Savchuk, O.H. Zolotareva. 
Information technology of trade enterprises // 
International conference Іnformation and innovation 
technologies in the XXI century– 2018. – Р. 244-253. 
(0,42 ум.друк.арк.) 

 

 

 



Підручники 

 1. Товарознавство. Т.1. Непродовольчі товари: 
підручник. Н.В. Мережко, О.Р. Мокроусова, Л.А. 
Коптюх та ін. Київ: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 
760 с. (47,5 др. ар.). 

 2. Митна справа України : підручник / П.В. Пашко, 
В.В. Ченцов, Н.В Мережко; за заг ред. П.В. Пашка. – 
К. : -й Університет ДФС України, 2017. – 442 с. (9,21 
др. ар.). 



Навчальні посібники 

 1. Експертиза та митне оформлення товарів : навч 

посіб. для студ. закл. вищ. освіти / А. А. Мазаракі, 

Н. В. Мережко, Н. В. Калуга, Т. М. Коломієць, 

Т. А. Караваєв, В. В. Осієвська, С. В. Галько ; за заг. 

ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-

т, 2018. – 368 с. (23,0 др. ар.). 
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НАУКОВА  РОБОТА - SCOPUS 
1. Stadnik K. Structuration of derma collagen by modified 

dispersions of montmorillonite / Stadnik K., Okhmat O., 
Mokrousova O. / Your article is accepter for publication 

in the IOP conference and Engineerional, dedicaten to the 
international conference Baltic Polymer symposim 2018. 

(0,17 др.арк.). 

2. Savchuk O.M., Rebrikova P.A., Vovk T.B., Raksha N.G., 
Ostapchenko L.I., Mokrousova O.R. Use of waste from 

the leather industry for the production of 
biotechnological products based on collagen / Your article 

is accepter for publication in the IOP conference and 
Engineerional, dedicaten to the international conference 

Baltic Polymer symposim 2018..(0,08 др.арк.). 

 



НАУКОВА  РОБОТА - SCOPUS 

 Karavayev T., Osyka V., Kolomiets T. Water-Borne 

Coating Materials Already Dominate : An overview of the 

Ukrainian paint and coating materials market // 

European Coatings Journal. – 2018. (0,17 ум. др. ар.) 

Імпакт-фактор журналу – 0,15 

https://www.researchgate.net/journal/0930-

3847_European_Coatings_Journal 
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НАУКОВА  РОБОТА - SCOPUS 

Індекс гірша Scopus 

1. проф. Мокроусова О.Р. – 2 

2. Проф. Караваєв Т.А. - 1 



НАУКОВА  РОБОТА 

 «ТОВАРИ І РИНКИ» – 10 статей 

 «ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ» – 1 стаття 

  «ВІСНИК ХНУ» - 2 статті 

  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ 

ПРОИЗВОДСТВА» – 1 стаття 

 «ТЕХНІЧНІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ» – 1 стаття 

  «ВІСНИК КНУТД» – 1 стаття 

 «ВІСНИК ЛТЕІ» – 1 стаття 

 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА 
У 2018 р. підготовлено і видано 28 навчально-

методичних видання, у тому числі: 

 навчальний посібник (співавтори – 

викладачі кафедри) – 23,0 др. ар.; 

 21 програми та робочих програм; 

 4 опорних конспекти; 

 1 методичні рекомендації до практичних 

робіт 

 1 методичні рекомендації до самостійної 

роботи. 

 



ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ 

ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ 

На здобуття наукового ступеня доктора 

наук 

доц. Михайлова Г.М. 

На здобуття наукового ступеня кандидата 

наук 
Осауленко К.В., Жалдак М.П., 

Шкода В.М., Бондарєва А.О. 



 17 квітня 2018 р. відбувся захист дисертаційної 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук Паламар В.А. на тему  « Формування 
безпечності натуральних шкір з використанням 
монтморилоніту» (науковий керівник д.т.н., проф. 
Мокроусова О.Р.). 

 12 жовтня 2018 р. відбувся захист дисертаційної 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук ст. викл. Золотарьової О.Г. на тему  
«Товарознавча оцінка просоченого силоксанами 
пористого природного каменю» (науковий керівник 
д.т.н., проф. Мережко Н.В.). 

 2 липня 2018 р. відбувся захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня доктора технічних 
наук Осики В.А. на тему «Формування якості 
паперових пакувальних матеріалів». Під керівництво 
д.т.н., професора кафедри товарознавства та митної 
справи Коптюха Л.А.  



УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ НАУКОВИХ РОБІТ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з розділу  

«Технологія легкої промисловості», 26 квітня 2018 р. – КНУТД – 
підготовлено 1 наукову роботу: 

Ткаченко Т.В.  Отримала диплом ІІІ ступеня , (науковий керівник – к.т.н., 
доц. Михайлова Г.М.) 



 



УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ НАУКОВИХ 

РОБІТ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

“Товарознавства”:  

 Грицюк К.П., отримала диплом ІІ ступеня, (науковий 

керівник – д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.); 

 Ткаченко В.О. отримала диплом ІІІ ступеня, (науковий 

керівник – д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.); 



 



На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт виборов перемогу та 

отримав диплом І ступеня: 

Могильницький В.А. 1курс, ОС «магістр», «Експертиза та митне 

оформлення радіаторів» (науковий керівник – д.т.н., проф. Мережко 

Н.В.); 

 



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

СТУДЕНТІВ  

 14 березня 2018 року на базі Київського національного торговельно-
економічного університету було проведено студентську науково-
практичну конференцію «Актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та 
маркетингу»  

 На конференцію викладачами кафедри 
підготовлено з доповідями 169 студентів 

Опубліковано - 73 одноосібних статей у 
збірниках наукових статей магістрів  
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Підготовлено студентів з доповідями на 

конференцію



 «Актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та маркетингу»  



 

15 березня 2018 року День 

факультету торгівлі та маркетингу   



Доц., к.т.н. Андрієвська Людмила Валентинівна була 

нагороджена Дипломом лауреата премії Київського міського 

голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці 

України – міста-героя Києва у номінації "наукові досягнення". 

Нагородження відбулося 22 червня 2018 р. 

 



27 червня 2018 року  викладачі успішно склали екзамен та 

отримали сертифікати, що підтверджують знання англійської 

мови на рівні В2 за міжнародною шкалою, а саме: 

проф. Караваєв Т.А. , доц. Шульга О.С., доц. Андрієвська Л.В. 

ст. викл.Золотарьова О.Г.  



Дні гостинності за участю 

кафедри  



АКТИВНА ГРОМАДСЬКА 

ПОЗИЦІЯ 

 Професори кафедри є членами спеціалізованих 
вчених, зокрема: 

 Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій в 
КНТЕУ Д 26.055.02 – спеціальності 05.18.08 – 
товарознавство непродовольчих товарів, 05.18.15 – 
товарознавство харчових  продуктів, 05.18.16 – 
технологія харчової продукції. 

 Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій в 
НТУУ «КПІ» Д 26.002.05 – спеціальності 05.05.13 – 
машини та апарати хімічних виробництв, 05.17.08 – 
процеси та обладнання хімічної технології, 
21.06.01 - екологічна безпека. 

 Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій в 
КНУТД  Д 26.102.03. 



АКТИВНА ГРОМАДСЬКА 

ПОЗИЦІЯ 

 Провідні викладачі є членами редколегій наукових 

журналів. Зокрема: 

 Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і 

ринки» (Index Copernicus, Google Scholar, Research 

Bible, Directory of Research Journals Indexing). 

 «Вісник КНТЕУ» (Index Copernicus, Google Scholar, 

Research Bible, Directory of Research Journals 

Indexing). 



 редакційної ради журналу Engineering and Technology 

(American Association for Science and Technology – 

AASCIT) 

 технічного комітету стандартизації ТК 168 "Лаки та 

фарби" Міністерства економічного розвитку і торгівлі.  

 



АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ: 

   -   Вчених, Методичних рад факультету, ІВК 

КНТЕУ;  

 Науково-методичної комісії Міністерства освіти і 

науки України;  

  інших наукових та громадських об'єднань. 

     Викладачі кафедри регулярно виступають як 

рецензенти та опоненти кандидатських, 

докторських дисертацій, входять до редакційної 

колегії фахових видань. 



АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ 
 Заслужений працівник освіти – проф. Мережко Н.В.; 

 Голова науково-методичної підкомісії сектору вищої 
освіти Науково-методичної ради МОНУ спец. 076 
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” проф. 
Мережко Н.В.; 

 віце-президент Всеукраїнської громадської організації 
"Українське товариство товарознавців і технологів“– проф. 
Мережко Н.В.,  

 Академіки Української технологічної академії – проф. 
Мережко Н.В., проф. Коптюх Л.А. 

 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
– проф. Мокроусова О.Р.; 

 дійсний член American Leather Chemists Association - проф. 
Мокроусова О.Р. 

 

 



СТАЖУВАННЯ  

 - Коломієць Т.М. – науково-дослідний центр 

споживчих товариств «ТЕСТ» (01.03.2018-02.04.2018 

рр.) 

 - Індутний В.В.  – Національний музей історії України 

(04.06.2018-04.07.2018 рр.) 

 - доц. Шульга О.С. - Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, кафедра 

біржової діяльності і торгівлі (01.11.2018-30.11.2018); 

 - ст. викл. Комаха В.О. - Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, кафедра 

біржової діяльності і торгівлі (01.11.2018-30.11.2018). 

 

 

 



АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ 

Фахівці кафедри: 

 

активно популяризують діяльність у засобах масової інформації 

(“ІНТЕР”, “1+1”, “СТБ”, ТРК “Київ”, ICTV, ТРК “Ера”, “Новий”, УНІАН). 

 





ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА КООРДИНАЦІЇ НДР НА КАФЕДРІ, В 

УНІВЕРСИТЕТІ 
1. Провести метрологічну повірку лабораторних приладів для здійснення експериментальних 

досліджень з метою підвищення рівня наукових досліджень викладачів, аспірантів, 

магістрів. 

2. Посилити роботу щодо залучення талановитої молоді  для вступу  в аспірантуру. 

3. Аспірантам кафедри дотримуватися календарного плану виконання кандидатських 

дисертацій, вести журнали експериментальних досліджень. 

4. Посилити роботу щодо пошуку госпдоговірної тематики. 

5. Посилити контроль над виконанням кандидатських та докторських дисертацій. 


