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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

14 листопада 2019 року 



КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Відповідно до штатного розкладу на кафедрі 

товарознавства та митної справи – 19 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»; 

 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 

0117U000055 (керівник – проф. Коптюх Л.А.) 

Результат:  

 опубліковано 2 статті у наукових виданнях, що 

індексуються у міжнародних науково-метричних 

базах даних, 3 публікації за матеріалами 

конференцій, 

  5 патентів на винахід та  

15 патентів на корисну модель.  

 



ДЕРЖБЮДЖЕТНА 

МІЖКАФЕДРАЛЬНА ТЕМА НДР 

Розробка методологічного забезпечення освітньо-

професійної програми «Категорійний менеджмент 

в рітейлі», розділ «Формування товарних 

категорій непродовольчих товарів» (2019-2024). 

Керівник НДР д.т.н., проф. Осика В. А. виконавці: 

проф. Мережко Н.В., доц. Коломієць Т.М., доц. 

Шульга О.С., доц. Комаха В.О. 

Результат:  

 опубліковано 2 наукові статті та тези на 

конференціях. 



ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ НДР 

КАФЕДРИ 

 Формування властивостей непродовольчих 

товарів  

(керівник – проф. Мережко Н.В.) 

Результат:  

 2  підручника;  

 опубліковано 17 статей у наукових виданнях, в т.ч. 7 

статей у міжнародних науково-метричних базах даних 

Scopus,  публікації за  матеріалами конференцій. 

 

 



 Формування асортименту та управління 

якістю постільних виробів 

0117U000060 (керівник – доц. Михайлова Г.М.) 

Результат:  

 Опубліковано 2 статті у наукових виданнях, що 

індексуються у міжнародних науково-метричних 

базах даних, публікації за матеріалами 

конференцій; 

 Акт дослідно-промислового впровадження виробів 

постільних на ТОВ «Герд Біллербек ГмБХ» 

8.11.2019 

 

 

ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ НДР 

КАФЕДРИ 



Формування якості будівельних матеріалів та 

виробів 

0117U000059 (керівник – проф. Мережко Н.В.) 

Результат:  

 Підготовлено та захищено кандидатську дисертацію 

Демченко В.О. на тему «Товарознавча оцінка 

теплоізоляційних сумішей для мурування з зольними 

мікросферами». 

 Опубліковано 1 стаття у наукових виданнях, що 

індексуються у міжнародних науково-метричних базах 

даних,  публікації за матеріалами конференцій. 

 

ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ НДР 

КАФЕДРИ 



КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ 

На кафедрі відбулася комерціалізація наукових 

розробок, а саме: 

 Комерціалізація у вигляді проведення науково-

консультаційних семінарів для ТОВ «Територія 

мінімальних цін» на суму 50 000 грн. 

 Комерціалізація результатів на 2-х промислових 

підприємствах на суму 4000 грн. 

 

 

 



ВПЕРШЕ НА ФАКУЛЬТЕТІ 

ЗАПОЧАТКОВАНО ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ ПРОГРАМИ НА 

 ОС «МАГІСТР», СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

«МИТНА СПРАВА» 



НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

1. Департамент податкових та митних 

експертиз ДФС 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 
16. Національний університет 
біоресурсів та природокористування 
України 

17. Національний музей історії 
України 

 

 



УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 

Науковці кафедри брали 
участь в:  

 1 Симпозіумі; 

 17 конференціях; 

 1 семінар та 4 круглих столах 
тощо. інших наукових 
заходах (з них очно_16_, 
заочно_26_); 

Загалом прийнято участь у 42 
заходах різного рівня 

 Опубліковано 1 стаття та 26 
наукових тез. 

 



ІНОЗЕМНЕ СТАЖУВАННЯ  

 Проф. Мокроусова О.Р. пройшла 

іноземне стажування: KA107 Erasmus+ 

"Higher education student and staff mobility 

between Program and Раrtпеr Countries" 

project implementation, (Бельгія, м. 

Антверпен, 02.04.2019-13.04.2019) 

 

 



Вузівський круглий стіл  

13 березня 2019 року круглий стіл «Проблемні питання 

митного оформлення товарів подвійного використання 

та військового призначення» 



 

Проблемні лекції 

провідними 

вченими України: 

16 жовтня 2019 року 

Дрокін Станіслав 

Анатолійович, ювелір, 

гемолог, дизайнер, 

засновник ювелірного 

бренду «Jewellery atelier 

of Stanislav Drokin» 

“Сучасне авторське 

ювелірне мистецтво” 

 



Проблемні лекції провідними вченими України: 

24 жовтня 2019 року 

Муромцев Леонід Миколайович, к. т. н, начальник управління 

організації заходів нетарифного регулювання ЗЕД 

Департаменту організації митного контролю ДФС України 

Гащицький Олексій Анатолійович, к. е. н, заступник начальника 

управління організації заходів нетарифного регулювання ЗЕД, 

начальник відділу захисту прав інтелектуальної власності 

Департаменту організації митного контролю ДФС України 

“Сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час 

перемiщення товарiв через митний кордон України” 





Проблемні лекції провідними вченими України: 

12 листопада 2019 року   

Благодатного Андрія Сергійовича, фахівець «Аграрної 

Біржі»; 

Резнік Надії Петрівни, д-р. екон. наук, проф., зав. кафедри 

менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Національного 

університету біоресурсів та природокористування України  

“Організаційно-економічні особливості біржової 

діяльності в України”. 



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Підручники 

 Мережко Н.В., Осієвська В.В., Мотузка Ю.М. 

Управління якістю. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2018. 328с. (20.5 др. арк.). 

 Товарна номенклатура зовнішньоекономічної 

діяльності/ Н.В. Мережко, Н.В. Калуга, Т.А. Караваєв. 

– Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 308 с.  (18,3 

друк. арк.) 

 

 

 





НАУКОВА  РОБОТА - SCOPUS 
1. Indutnyi V., Merezhko N., Pirkovich K. Studying the 

authenticity of the golden element from a Mongolian warrior’s 
armor by physical-chemical methods // Eastern-European Journal 
of Enterprise Technologies. – 2019. - №1/12 (97) – P. 34-40. 
(обсяг 0,44 друк. арк.). 

2. V. Tkachuk, O. Rechun,  N. Merezhko,  T. Bozhydarnik, T. 
Karavaiev Assessment of the quality of alternative fuels for 
gasoline engines. Advances in Design, Simulation and 
Manufacturing II Proceedings of the 2nd International Conference 
on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 
DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine. – P. 871-881. 
(обсяг 0,69 друк. арк.). 

3. Zhaldak M., Mokrousova O. Studying chemical transformations 
of the modified derma collagen / M. Zhaldak, O. Mokrousova // 
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – 
vol. 4/6 (100). – р. 1-15. (обсяг 0,94 друк. арк.). 



НАУКОВА  РОБОТА - SCOPUS 

4. Abuselidze G. Risks of Traders on the World Stock Market on the 

Example of Ukraine / G. Abuselidze, O. Mohylevska, N. Merezhko, N. 

Reznik, A. Slobodianyk/ / SHS Web of Conferences : Fifteenth 

Scientific and Practical International Conference «International 

Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» 

(NTI-UkrSURT 2019), June 6-8, 2019, Kharkiv, Ukraine. – Vol 67. 

(обсяг 0,06 друк. арк.). 

5. Pervaia N., Andreyeva O., Maistrenko L., Mokrousova O., Harkavenko 

S., Nikonova A. A unified technology of crust leather production using 

polymeric compounds development // Revista Leather and Footwear 

Journal. 2019. Vol. 19, №3, P. 193-202. (обсяг 0,75 друк. арк.). 

Румунія 



НАУКОВА  РОБОТА - SCOPUS 

6. 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 // IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering. 2019.  Vol. 500. 012020.  doi:10.1088/1757-

899X/500/1/012020. S. 1-6. (обсяг 0,38 друк. арк.). Латвія 

7. Stadnik K., Okhmat O., Mokrousova O. The usage of 

modified montmorillonite to enhance the quality of leather 

velour // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 

2019.  Vol. 500. 012035.  doi:10.1088/1757-899X/500/1/012035. 

S. 1-5. (обсяг 0,32 друк. арк.). Латвія.  

  

 



НАУКОВА  РОБОТА - SCOPUS 

Індекс гірша Scopus 

1. проф. Мокроусова О.Р. – 2 

2. проф. Караваєв Т.А. - 1 



НАУКОВА  РОБОТА 

 «ТОВАРИ І РИНКИ» – 9 статей 

 «ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ» – 1 стаття 

 « ТОВАРОЗНАВЧИЙ ВІСНИК » – 4 статті 

  «ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» - 1 стаття 

 «ТЕХНІЧНІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ» – 1 стаття 

 «ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСТЕТУ» – 2 статті 

 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА 



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

7 державних стандартів в рамках 

співробітництва з ТК «Лаки і 

фарби» 

7 державних стандартів в рамках 

співробітництва з  «Українським 

логістичним альянсом» 

 



МЕТОДИЧНА РОБОТА 
У 2019 р. підготовлено і видано 23 навчально-

методичних видання, у тому числі: 

 16 програми та робочих програм; 

 3 опорних конспекти; 

 1 методичні рекомендації до практичних робіт 

 2 методичні рекомендації до лабораторних 

занять 

 1 методичні рекомендації до самостійної 

роботи. 

 



 4 грудня 2018 р. відбувся захист дисертаційної 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук  Демченко В.О. на тему 
«Товарознавча оцінка теплоізоляційних 
сумішей для мурування з зольними 
мікросферами» - (науковий керівник – проф. 
Свідерський В.А.) 



 До спеціалізованої вченої ради 

подано  дисертаційну роботу на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук Осауленко К.В. 

(науковий керівник – проф. Мережко 

Н.В.) 



30 січня 2019 року доц. кафедри Марчук Н.Б.  успішно 

склала екзамен та отримала сертифікат, що підтверджує 

знання англійської мови на рівні В2 за міжнародною 

шкалою. 



Асп. Жалдак М.П. (науковий керівник – д.т.н., проф. 

Мокроусова О. Р.) прийняла участь в 

Міжнародному симпозіуму – Baltic Polymer 

Symposium 2019 (ВPS 2019), який проходив 18-20 

вересня 2019 року у місті Вільнюс, Литва  

 



ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ 

ВИКЛАДАЧАМИ ТА АСПІРАНТАМИ 

На здобуття наукового ступеня доктора 

наук 

доц. Михайлова Г.М. 

На здобуття наукового ступеня доктора 

філософії 

Жалдак М.П., Бондарєва А.О., Вовк Ю.Р. 



УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ НАУКОВИХ РОБІТ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

товарознавства, КНТЕУ, 26 березня 2019 р. 

підготовлено 3 наукові роботи: 

Осовіцька В.С. Отримала диплом І ступеня , (науковий 
керівник – д-р. т., проф. Мережко Н.В.) 

Донченко А.О. Отримала диплом ІІ ступеня , (науковий 

керівник – д-р. т., проф. Мокроусова О.Р..) 

Радіонова Г.І.. Отримала диплом ІІ ступеня , (науковий 

керівник – д-р. т., проф. Мокроусова О.Р..) 

 

 



 



Всеукраїнський конкурс 

дипломних робіт зі 

спеціальності 

«Підприємство, торгівля і 

біржова діяльність» 

Одеський політехнічний 

університет, 28-29 березня 

виборола перемогу та 

отримала диплом І 

ступеня: 

Вовк Ю.Р. 1курс, ОС «магістр», 

«Експертиза імпортної 

холодної зброї на ринку 

України» (науковий керівник 

– д.т.н., проф. Мережко Н.В.) 

 





НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

СТУДЕНТІВ  

 12 березня 2019 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 167 студентів 

Опубліковано - 76 одноосібних статей у збірниках 
наукових статей магістрів  





«Актуальні проблеми підприємництва, 

торгівлі та маркетингу»  



Асп. кафедри Жалдак М. П. 

(науковий керівник – д.т.н., проф. 

Мокроусова О. Р.) згідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 19 червня 2019 р. № 445-р 

призначено академічну стипендію 

Кабінету Міністрів України на 2019/20 

навчальний рік 

 

 



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» 

  «Вісник КНТЕУ»  

 Наукового електронного журналу «Технології та дизайн»  

 Engineering and Technology (США) ISSN 2381-1080. – Режим 

доступу: http://www.aascit.org/ . 

 Forum Ware International (Австрія). – Режим доступу: 

http://www.dgwt.de/category/forum-ware ; 

 

http://www.aascit.org/
http://www.dgwt.de/category/forum-ware
http://www.dgwt.de/category/forum-ware
http://www.dgwt.de/category/forum-ware


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. 

 

 

 

 



АКТИВНА ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ 

 відповідальний секретар Всеукраїнської громадської 
організації «Українське товариство товарознавців і технологів» 
– проф. Караваєв Т.А; 

 член технічного комітету стандартизації ТК 168 «Лаки та 
фарби» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
– проф. Караваєв Т.А; 

 індивідуальний член та відповідальний секретар ТК 
стандартизації 183 «Логістика, експедирування та управління 
ланцюгами постачання» – доц. Галько С.В. 

 надано академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 
2019/20 навчальний рік – ас. Жалдак М.П.  

 

 

 

 

 



СТАЖУВАННЯ  

 Мокроусова О.Р. – ПрАТ «Нова лінія» в період з 05.11.2018 р. по 

03.12.2018 р.  

 Мокроусова О.Р. Аntwеrр Maritime Academy (Belgium), 

02.04.2019-13.04.2019, The tеrm of advanced training (internship) 

within the framework of the Erasmus+ КА107 - "Higher education 

student and staff mobility between Program and Раrtпеr Countries" 

project implementation; Modern scientific achievements in 

biotechnology, electrochemistry, biocorrosion  for developing 

educational materials. Certificate № 1/12.04.2019; 

 Глушкова Т.Г. -  ТОВ «Епіцентр К» «Гіпермаркет «Епіцентр К»» 

№1 з 01.02.19- 01.03.19.  

 Ас. Демченко В.О.  прослухано курс лекцій у Вищій школі 

педагогічної майстерності КНТЕУ та отримано диплом. 

 

 

 



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. Активізувати діяльність НПП щодо подачі запитів на 

участь у конкурсі науково-дослідних робіт, що фінансуються за 

кошти держбюджету. 

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. 

 


