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Га зе та Ки їв сько го на ці о наль но го тор го вель но-  е ко но міч но го уні вер си те ту

Ви хо дить з бе рез ня 2000 ро ку

СВЯТО В ДОМІ

ГОСТІ, ЯКИХ ЧЕКАЮТЬ

СИЛА ДОБРА

Святковий концерт "Новорічна феєрія", що пройшов в університеті в день Святого Миколая, 
зібрав особливих артистів - викладачів та співробітників – і прекрасну глядацьку аудиторію.  
Детальніше читайте на стор. 3.Напередодні новорічних свят КНТЕУ з офіційним візитом відві-

дав Надзвичайний і Повноважний  Посол Грецької Республіки в 
Україні Васіліос Борновас.

НОВОРІЧНА ФЕЄРІЯ -2019
ГІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ - 

ПОСОЛ ГРЕЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ 

ПОМІЧНИКИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Високий гість зустрівся з ректо-
ром А.А. Мазаракі, проректором з 
науково-педагогічної роботи та між-
народних зв’язків В.М. Саєм та заві-
ду вачкою кафедри міжнародного 
приватного, комерційного та цивіль-
ного права Н.А. Мазаракі, яка відпові-
дає за реалізацію трирічного 
Еразмус-проєкту з Університетом 
Західної Аттики (Афіни). Обговорено 
перспективи його продовження, а 
також співпрацю за іншими спільни-
ми україно-грецькими програмами.

Студенти і викладачі ФРГТБ разом з членами БФ "Український благодійний 
фонд "Сила добра" стали помічниками Святого Миколая: вони виконали всі поба-
жання дітей-сиріт із психоневрологічними патологіями КНЗ "Бердичівська загаль-
ноосвітня спеціалізована школа-інтернат", які напередодні були висловлені ними у 
листах і відправлені до резиденції Святого Миколая.

Особливу увагу було приділено 
питанню відновлення організації 
практики студентів ФРГТБ у закла-
дах гостинності Греції. Посол з розу-
мінням поставився до цього питан-
ня: як результат, домовлено про кон-
кретне опрацювання перспективи її 
відновлення вже у другому кварталі 
2020 року.

Васіліос Борновас з великою 
зацікавленістю зреагував на екскур-
сію по університету, високо оцінив 
його здобутки та принади.
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Він передбачає налагодження 
довгострокових партнерських 
відносин у сфері забезпечення 
охорони та захисту прав інтелек-
туальної власності у межах під-
тримки діяльності УАПП, вдоско-
налення законодавчої бази, осві-
ти та просвіти українського 
суспільства щодо прав інтелекту-
альної власності.

Безперервне удосконалення - 
головний принцип, якого дотриму-
ється КНТЕУ впродовж усього 
періоду свого існування. Відомий 
світовий бренд Toyota здобув свою 
високу репутацію теж насамперед 
дотримуючись цього принципу, 
відомого як «кайдзен» (у перекладі з 
японської) або «зміни на краще».

Нові партнери висловили споді-
вання, що співпраця у межах цього 

Підписуючи цей документ, рек-
тор А.А. Мазаракі високо оцінив пер-
спективи співпраці в напрямку спіль-
ної реалізації науково-практичних та 
освітньо-просвітницьких заходів, 
спрямованих на підвищення обізна-
ності суспільства (студентів і викла-
дачів) та важливе значення захисту 
прав інтелектуальної власності за 
участю представників УАПП. Зі свого 

меморандуму принесе в майбутньо-
му свої додаткові корисні та якісні 

боку, президент Українського альян-
су по боротьбі з підробками та пірат-
ством А.П. Пахаренко-Андерсон від-
значила високий рівень організації 
співробітництва та висловили впев-
неність у його вагомих результатах.

Т. Гуржій,
завідувач кафедри 

адміністративного, фінансового 
та інформаційного права

результати для обох сторін. Дуже 
приємно було почути добрі слова 
про наш університет від генерально-
го менеджера департаменту після-
продажного обслуговування Олексія 
Цивінського (до речі, випускника 
КНТЕУ зі спеціальності «Менеджмент 
організацій» 2004 року) і фахівця з 
персоналу та загальних питань 
Кароліни Поліковської.

Екскурсія університетом виклика-
ла зацікавлення у представників ПІІ 
«Тойота-Україна»: Knute Hub та SMART-
бібліотека, сучасні лабораторії, актова 
зала та музей КНТЕУ дозволили гостям 
переконатися, що в університеті все 
спрямовано на забезпечення високої 
якості навчання студентів.

Викладачі кафедри фінансового аналізу та аудиту спільно зі стей-
кхолдерами організували майстер-клас провідного науковця і 
практика в царині аудиту Д.О. Ткаченка з темою  «ІТ-рішення для 
вашого бізнесу: аудит, бухгалтерія, аналітика».

Ще один меморандум про співробітництво підписано між КНТЕУ та Українським альянсом по 
боротьбі з підробками та піратством (УАПП).

Днями урочисто підписано меморандум про співпрацю між КНТЕУ 
та підприємством з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна», 
який підписали ректор університету А.А. Мазаракі та генеральний 
директор Юкічі Маруяма.

ТАНДЕМ ЛІДЕРІВ: КНТЕУ  
ТА «ТОЙОТА-УКРАЇНА» ІТ-РІШЕННЯ 

ДЛЯ БІЗНЕСУ

ЗАКРИТТЯ 
ОСІННЬОГО СЕЗОНУ 

Business2Students

Наш гість – директор ТОВ «КВ 
АЙТІ СОЛЮШН» – офіційного пред-
ставника CaseWare Ukraine ІТ-рішень 
канадської компанії Case Ware 
International в Україні для автомати-
зації процесу формування звітності 
згідно з міжнародними стандартами 
фінансової звітності, з метою поси-
лення процесів внутрішнього конт-
ролю, синхронізації великої кілько-
сті документів із різних форматів – 
1С, Word, Excel, PDF та інших.

Спікер показав можливості 
CaseWare на всіх етапах аудитор-
ської перевірки - від прийняття 
клієнта та планування аудиту до 
випуску аудиторського висновку. 
При цьому здійснювався імпорт та 
експорт інформації в формати 
Word, Excel, PDF, завантажувалися 
дані клієнтів із 60 бухгалтерських 
пакетів. Програмні рішення 
CaseWare забезпечують універсаль-
ні та надійні рішення для бухгалте-
рів, аудиторів, фінансових дирек-
торів, широко використовуються в 
корпоративному секторі, де часто 
доводиться працювати з великою 

Відбувся завершальний май-
стер-клас освітнього проєкту 
Business2Students by Watsons. Його 
темою PR-директор Watsons 
Україна Катерина Веремєєва обра-
ла  «PR Sapiens: міфи vs. реаль-
ність». Вона розповіла слухачам 
про те, що їх очікує у PR-сфері та 
на які особливості роботи піарни-
ка необхідно звернути увагу на 
старті кар’єри.

Вона також  спростувала 13 
PR-міфів: «Я отримав освіту у круто-
му виші, і хочу одразу працювати в 
крутій компанії», «PR не залежить 
від сфери», «Піарник — виключно 
творча професія», «Я буду займа-
тись організацією івентів», 

кількістю інформації.
Майстер-клас запам'ятався студен-

там високою компетентністю лектора. 
На окрему увагу заслуговує активний 
двосторонній диспут із актуальних 
питань аудиторської діяльності та 
інформаційних технологій. 

Г. Назарова,
завідувач кафедри фінансового 

аналізу та аудиту

«Агентства — драйв, корпорація — 
нудно», «Мені розкажуть, як будува-
ти стосунки з журналістами», 
«Можна просто закінчити PR-курс. 
А писати може кожен», «Я займаюсь 
просуванням компанії, а сам можу 
залишались у тіні», «Я просто знай-
ду PR-агентство, і все зроблять кра-
сиво», «Якщо ти крутий піарник — 
це назавжди», «Піарник — це важли-
ва персона, до якої всі дослухають-
ся», «Я можу бути не дуже комуніка-
бельним, але бути піарпрофі», 
«Після отримання спеціальності та 
«червоного» диплому я знаю все 
про імідж та репутацію».

Н. Дмитренко,
ініціатор проєкту

МАЙСТЕР-КЛАС

ПАРТНЕРСТВО

У Нанті, в одній з провідних 
бізнес-шкіл Західної Європи 
«Audencia», ректор А.А. Мазаракі і 
генеральний директор Крістоф 
Жермен підписали меморандум про 
взаєморозуміння та угоду про обмін 
та подвійне дипломування, розра-
ховані на наступні п’ять років. У них  
йдеться насамперед про розширен-
ня можливостей подвійного дипло-
мування не тільки на бакалаврсько-
му, але й магістерському рівнях, 
обміну викладачами обох вишів. Це 
- результат успішного співробітни-
цтва протягом п’яти минулих років.

А.А. Мазаракі зустрівся з студента-
ми КНТЕУ, які навчаються зараз в цій 
бізнес-школі, акредитованій всіма 
трьома провідними агентствами MBA 
- EQUIS, AACSB, AMBA. До речі, днями 
семестрове навчання в КНТЕУ на 
англомовних магістерських програ-
мах завершили троє представників 
бізнес-школи «Audencia».

Представники обох вишів домо-
вилися рухатися далі у напрямку 
подвійного дипломування і проявили 
інтерес до розробки спільного проєк-

ту в межах ERASMUS+ KA2 Capacity 
Building for Youth, зокрема щодо яко-
сті та безпеки продуктів харчування.

В Університеті Гренобль Альпи 
йшлося про оновлення програми і 
підписання відповідної угоди щодо 
програми дистанційного навчання та 
подвійного дипломування на освіт-
ньому рівні «бакалавр». Парафовано 
відповідну угоду, яка буде підписана 
найближчим часом. Головну увагу 
приділено узгодженню нових магіс-

терських програм за двома спеціаль-
ностями - «Управління людськими 
ресурсами і економічними змінами 
на підприємстві» та «Управління орга-
нізаціями в процесі зовнішньоеконо-
мічної діяльності». Залежно від рівня 
володіння французькою та англій-
ською мовами вони будуть реалізува-
тися на дистанційній та очно-дистан-
ційній основі.

Т. Дупляк,
директор Центру європейської освіти

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Наприкінці листопада 2019 року відбувся короткий, але плідний візит делегації КНТЕУ до давніх партне-
рів – закладів вищої освіти Франції.

ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІ  
МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ 

БІЙ ПІДРОБКАМИ ТА ПІРАТСТВУ
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СВЯТО В ДОМІ

ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОРІЧНА ФЕЄРІЯ -2019

ПІД ЯЛИНКУ - ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

НОВОРІЧНІ СВЯТА У СТУДМІСТЕЧКУ

Вони вірять у нас, вірять у своє май-
бутнє! Тому дякую нашому колекти-
ву, студентам та викладачам, кожно-
му, хто зробив свій внесок у розбу-
дову університету.

Тон святу задав номер від наших 
маленьких гостей – потенційних сту-
дентів КНТЕУ вокальної майстерні 
«Карамель». А щоб воно вийшло дійсно 
авантажним, до дійства долучилися 
відразу три головні дієві особи – 
Святий Миколай, Дід Мороз та Санта, у 
яких перевтілилися відповідно Данило 
Сідєльніков, Дмитро Ящук та Іван 
Жорноклей. А який із новорічних дідів 
всіх часів і народів більше до вподоби, 
вирішували протягом дійства.

Три головних новорічних пер-
сонажі об’єдналися, аби повернути 
новорічну атмосферу в КНТЕУ. 
Втілити таку благу ідею в життя їм 
допомагали ведучі - Сергій Хлопяк 
та Ганна Вергун.

Хореографічними номера-
ми-постановками радували студія 
сучасного танцю «LIGHT» та студен-
ти ФТМ. А доцент кафедри міжна-
родних економічних відносин 
Галина Студінська та студент Микола 
Ющик навіть заспівали італійською! 
Ніжністю наповнилась зала під час 
дуету мами - доцента кафедри адмі-

На день Святого Миколая в гуртожитках студмістечка пройшов кон-
курс-огляд на найкращі новорічні декорації до Різдва і Нового року. Їх меш-
канці підійшли до цієї справи з креативними ідеями.

У гуртожитку № 3 вражала історія про Грінча, № 1 – перетворився на 
справжнє поселення ескімосів, у № 4 - панувала магічна атмосфера казки 
про Гаррі Поттера, а № 2 - атмосфера фільму «Один удома».

Перемогу виборов 6-й гуртожиток, який переніс усіх у зимову 
атмосферу казки про «п’ятизіркову» рукавичку, а потім членів комісії 
ще й запросили на «Голубий вогник», де присутніх розважали виступи 
Олега Винника та Вірки Сердючки. 

Друге місце здобув 2-й гуртожиток, а третє розділили 1-й, 3-й та 4-й.
Наш кор.

ністративного, фінансового та 
інформаційного права Олени 
Шевченко та доньки Ліни. Дует 
заступника декана Юлії Гончарової 
та Артура Бегджаняна нагадав: жодне 
свято не може обійтись без такого 
почуття, як любов. А український 
«Щедрик» у виконанні хору КНТЕУ 
теж сприйняли «на ура!»

У традиційній щорічній новоріч-
ній безпрограшній лотереї, де розі-

Прекрасний новорічний дарунок «під ялинку» отримали троє наших колег 
з кафедри фінансів - доктори економічних наук професори Л.В. Козарезенко, 
В.Д. Макогон і до цент М.Д. Пасічний: вони відзначені премією Президента 
України за наукову роботу «Державна фінансова політика суспільного розвит-
ку».

Та, крім цього незаперечного успіху, є ще одне, що об’єднує талановиту 
трійцю: їхнім «хрещеним батьком» у науці є професор І.Я. Чугунов – ниніш-
ній завідувач ка федри фінансів, під керівництвом якого вони захищали 
докторські дисертації.

- Цю кафедру можна сміливо назвати єдиною родиною, - говорить 
декан ФФБС Т.В. Канєва. – Хоча насправді це висококласна наукова школа…

А оскільки їхній керівник свого часу отримв Державну премію України в 
галузі науки і техніки, чому б не спробувати це зробити і його учням?

О. Валентинов

Вітаючи з новорічними святами 
колектив, ректор А.А. Мазаракі подя-
кував за досягнення та відкрив свято:

- Хто головний в університеті? 
Студенти! А ми у році, що минає, 
прийняли їх більше, ніж торік. 
Зроблено вагомі кроки щодо покра-
щення роботи в усіх сферах. 
Неозброєним оком видно, яким 
став корпус «Л», які з’явилися на 
території університету тенісні 
корти, який сучасний інформацій-
ний простір нині маємо з єдиною в 
Україні SMART-бібліотекою. Все це 
засвідчує якість роботи колективу.

КНТЕУ знову увійшов до ТОП-5 
університетів країни. А це – оцінка і 
української молоді, й іноземців, які 
приїжджають сюди на навчання. 

грувалися солодощі, новорічні атри-
бути, сувеніри із символікою універ-
ситету, міг взяти участь кожен. 
Щороку профком університету 
тішить усіх гарними подарунками. 
Чарівник профкому Бумбай бумдігі-
байбай (і за сумісництвом очільник 
університетської профспілки С.І.Бай )
вручав їх щасливчикам того дня.

У конкурсі костюмів цьогоріч 
змагалися шахова королева з ФМТП, 

італійський вокальний дует "Al 
Bano" та "Romania Power" – мишача 
команда з ФФБС. Останні й отрима-
ли головний приз – кавоварку. 
Супер-приз же лотереї дістався 
Світлані Дорошук з планово-фінан-
сового відділу.

Тож свято вдалося. Прекрасна 
крапка у завершенні життя колекти-
ву КНТЕУ цього календарного року.

К. Заровна
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НЕ ЗАБУВАЙТЕ ALMA MATER!

- Дякуємо за просторі аудиторії, за 
облаштовані спортмайданчики та 
зали для культурно-масових заходів 
і, звичайно, за найсмачніші булочки 
в кожному кафе! Дякую за друзів, 
яких я знайшла в університеті, за 
найкращі та незабутні часи, які про-
вела в раді студентського самовря-
дування - у моїй вовчій зграї, у 
жилах якої тече зелена кров ФТМ.

ФЕМП
Дипломованими магістрами  

факультету економіки, менеджмен-
ту та психології стали 316 випус-
кників, 45 з яких - з відзнакою.

- Факультет - це не просто 
заклад освіти: це велика родина, - 
підкреслив нинішній його очільник 
О.І. Міняйло. - Окрім традиційних 
цінностей, хочу побажати не втра-
чати по життю ті речі і почуття, які 
не можна монетизувати. Це - честь, 
гідність, патріотизм, вірність і само-
повага. Їх не можна купити чи про-
дати, але можна втратити. Щиро 
бажаю, щоб ці високі світлі почуття 
завжди залишалися з вами.

ФФБС
Проводжав у професійне життя 

свій магістерський контингент друго-
го року навчання ще один факультет 

– фінансів та банківської справи, який 
з нового року теж реформується і 
змінює назву - на факультет фінансів 
та обліку. Тут дипломи вручали 316 
випускникам, в т.ч. 35 - з відзнакою.

Новоспечених магістрів вітала 
декан Т.В. Канєва:

- Ніяк не забуду, як ви прийшли 
на факультет, такі юні та сором'язли-
ві. А нині - такі дорослі, впевнені в 
собі магістри! Відбулося ваше ста-
новлення як людей, як особистостей! 
Пам’ятайте: життя не повторюється...

Заступник голови РСС факульте-
ту Анна Дрюк тепло подякувала 
професорсько-викладацькому скла-
ду, адміністрації та всім працівни-
кам від імені випускників ФФБС:

- Ми навчилися цінувати кожну 
хвилину, проведену в стінах рідного 
університету. Дякуємо всім виклада-
чам, які дали нам цінний багаж 
знань, керівництву університету за 
доступну та якісну освіту, працівни-
кам гуртожитку, які намагалися 
створити для мешканців найкращі 
умови для проживання та зробили 
немалий внесок у виховання. 

ФРГТБ
314 студентів магістратури 

факультету ресторанно-готельного 
та туристичного бізнесу теж долу-

Урочисту частину, звертаючись 
до кращих з кращих, розпочав рек-
тор А.А. Мазаракі:

- Ви - перші, хто навчався за 
новими модернізованими планами, 
у яких були виключно актуальні 
дисципліни. Випускні кваліфікацій-
ні роботи виконувалися за новими 
правилами. Це ваш внесок у загаль-
ний навчальний процес. Як і в те, 
що КНТЕУ входить до ТОП-5 універ-
ситетів країни. Вірю, що ваша кар’є-
ра буде успішною. Не забувайте 
alma mater, де розвивалися, отрима-
ли імпульс для подальшого життя.

ФМТП
А про те, що свою alma mater ці 

молоді люди не забудуть, свідчать 
щирі слова подяки випускників. Як 
от голови РСС ФМТП 2017-2019 рр. 
Олег Калініченко:

- Пам’ятаю, як, вступаючи до 
КНТЕУ, був зачарований ним. Зараз 
навіть трохи заздрю майбутнім сту-
дентам, які будуть навчатись тут, 
адже у них все тільки починається. 
Ті знання, що ми отримали, - євро-
пейського рівня, і це незаперечний 
факт. Але, окрім цього, університет 
дав нам найголовніше: саме тут ми 
сформувались як особистості, 
навчились працювати в команді, 
брати відповідальність за себе і свої 
дії, сформували плани на майбутнє…

- Ви стали тими людьми, які 
запалюють, спроможні будувати 
проєкти й примножити для себе, 
для навколишніх, для держави, - це 
вже декан П.М. Пальчук. - Дякую вам 
за те, що і ми вчилися у вас! 

ФОАІС
На факультеті обліку, аудиту та 

інформаційних систем дипломи отри-
мали 245 випускників, кожен четвер-
тий з яких - з відзнакою. Декан ФОАІС 
О.А. Харченко підкреслив значимість 
цього випуску як останнього на 
факультеті з назвою ФОАІС. Бо незаба-
ром він змінить її на іншу – факультет 
інформаційних технологій.

На святковий вогник завітали і 
стейкхолдери освітніх програм 
факультету. Зокрема, представники 
аудиторської та консалтингової ком-
панії «Grant Thornton Ukraine» відзна-
чили переможців конкурсу на кращий 
випускний кваліфікаційний проєкт. У 
номінації «Кращий магістерський про-
єкт» це Костянтин Балай, «Креативність 
аудиторського проєкту» - Ірина 
Петрина, «Інноваційність аудитор-
ського проєкту» - Наталія Гуняга, 
«Наукові розробки в аудиті» - Юлія 
Пацкань, «Синергія науки і практики» 
- Юлія Гаврилів і Вікторія Глечик.

- Хочеться подякувати всьому 
університету, нашим викладачам за 
те, що цей час вони зробили нав-
чання максимально цікавим та 
повчальним, - сказала голова ради 
студентського самоврядування 
ФОАІС Марія Антоневич. - І головне, 
- нас вчили бути людьми

ФТМ
З 377 магістрів факультету тор-

гівлі та маркетингу дипломи з від-
знакою отримали 43.

- Кожна сім’я, проводжаючи 
своїх дітей у життєву дорогу, трохи 
сумує. Двері університету, факульте-
ту завжди відкриті для вас, - так 
проводив їх у самостійне життя 
декан В.А. Осика.

- П’ять з половиною років тому 
ми вперше побачили один одного 
та познайомились із факультетом, - 
це вже емоції навзаєм голови ради 
студентського самоврядування ФТМ 
2016-2018 рр. Юлії Краснокутської. 

ВИПУСКНИКИ

Однією з основних подій року в КНТЕУ став випуск магістрів. А оскільки факультетів багато, то і 
магістрів – теж. Тож ця приємна процедура тривала в університеті кілька днів поспіль. Загалом 
дипломи отримали 1848 осіб, з яких з відзнакою - 304. Багато хто з випускників вже знайшли своє 
місце у професійному житті, інші - у пошуку.

чилися до свята. «Червоні» дипломи 
мають 44 з них.

Декан Н.І. Ведмідь поздоровила 
новоспечених фахівців: 

- Мантії магістрів – це не просто 
атрибут, а символ успіху! Диплом 
магістра - це фініш, проте водночас 
– і старт. Мрійте, сподівайтеся, дося-
гайте! Та у вирі подій, викликів і 
досягнень обов’язково знаходьте 
час, щоб повертатися додому, до рід-
ного КНТЕУ.

Думки вголос
Денис Альохін 
(«Готельний і ресторанний 
менеджмент»):
- З п’ятнадцяти років у мене про-

кинулась любов до ресторанної 
справи та кулінарії. Саме це захо-
плення і стало спрямовуючим, коли 
прийшов час обирати фах і місце 
навчання. Отримавши базові прак-
тичні навички в коледжі, мені не 
вистачало професійних компетент-
ностей для управління ресторанним 
бізнесом. Саме їх і допоміг отримати 
Київський національний торговель-
но-економічного університет, який 
став чудовим та професійним міс-
цем здобуття якісної освіти, незабут-
ніх студентських років, платформою 
особистого розвитку та спілкування. 

Адже КНТЕУ - це мій рідний дім, де 
завжди підтримають і зрозуміють!

Маючи певний професійний дос-
від - адміністратора їдальні при 
Кабінеті Міністрів України, менеджера 
ресторанної мережі «Песто» - можу 
стверджувати: глобальні виклики 
Економіки 4.0. потребують від профе-
сіоналів-рестораторів розвитку нових 
навичок - зростання вимог до кваліфі-
кації, мобільності, гнучкості, адаптив-
ності, пріоритетність та цінність твор-
чості, креативності, підвищення рівня 
емоційного інтелекту, комунікатив-
ність, вміння управляти часом, управ-
лінські навички. Мені дуже приємно 
відзначити, що саме ці потреби врахо-
вуються в освітньому процесі КНТЕУ.

Лідія Дернова 
(«Туристичний та курортно-
рекреаційний менеджмент»):
- Для мене університет став 

чимось більшим, ніж просто місцем 
навчання. Після школи, де мене знали 
всі, в університеті було страшнувато: 
нові обличчя, все незнайоме. Але 
дуже швидко адаптувалася, знайшла 
друзів, з якими ми разом прожили 
цей важливий та емоційний етап у 
житті. КНТЕУ став для мене місцем, 
куди хочеться повертатися знов і 
знов. Навчання не було легким, але 
безперечно подарувало незамінний 
життєвий досвід, нові знання, нави-
чки знаходити спільну мову з будь-
ким і вихід із проблемних ситуацій. 

Дякуючи університету, я знайшла 
і майбутню роботу. Одного разу 
завідувач кафедри туризму та рекре-
ації Т.І. Ткаченко повела нас, чоти-
рьох «зелених» студентів, на семінар 
до туристичного оператора 
“VITIANA”, аби ми побачили реалії 
туристичного бізнесу. Тоді і позна-
йомилась зі своїм майбутнім дирек-
тором. Ця зустріч стала вирішаль-
ною: я зрозуміла, що обрала пра-
вильний шлях. Паралельно з навчан-
ням працювала в компанії “VITIANA” 
більше двох років і впевнено можу 
стверджувати: це робота моєї мрії. 
Дякую тобі, рідний КНТЕУ, за знання, 
досвід, друзів та золоті роки.

Мілена Марченко 
("Фінансове посередництво"):
- Вже працюю в Національному 

банку України. А почався шлях в 
Центробанку з позиції стажера в 
департаменті управління ризиками.  
Колеги з відділу та керівництво було 
дуже лояльним, і мені досить непога-
но вдавалося поєднувати навчання 
на бакалавраті зі стажуванням. До 
речі, отримала диплом з відзнакою.

З 1 серпня 2018 року я стала 
офіційним працівником НБУ - на 
позиції провідного фахівця. З пер-
шого дня роботи тут розумієш, що 
навички комунікації та швидкого 
аналізу інформації є надзвичайно 
потрібними для оперативного вирі-
шення питань. Зараз я багато спілку-
юсь з працівниками ФГВФО, ліквідо-
ваних банків та колегами з різних 
департаментів НБУ. Робота - дуже 
різна: займаюсь оцінкою заставних 
кредитних портфелів ліквідбанків, 
аналізом продажу прав вимоги за 
кредитними договорами на електро-
нну майданчику Prozorro.Sale, ста-
тистикою та розрахунком коефіці-
єнтів з реалізації кредитів, веденням 
робочої звітності тощо. Нові обов'яз-
ки та цікаві завдання з'являються 
постійно, якщо ти відповідально та 
сумлінно працюєш. Сьогодні я вже 
головний фахівець відділу оцінки та 
моніторингу майнових прав управ-
ління оцінки та моніторингу застав 
департаменту супроводження кре-
дитів Національного банку України.

К. Заровна
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ІНТЕЛЕКТУАЛИ

ОПАНОВУЮЧИ ФАХ

ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ

НЕБАЙДУЖІ

ДОЗВІЛЛЯ

Девіз Днів донора, що вкотре пройшли в нашому університеті, - 
«Здай кров - врятуй життя».

У КНТЕУ розпочався фестиваль VII сезону "Ліги КВН КНТЕУ 
за Кубок ректора". А оскільки змагалися саме за нього, відкрив ці 
змагання А.А. Мазаракі - традиційним "Ні пуху, ні пера!".

Коворкінг KNUTE HUB став місцем проведення інтелектуального змагання в індивідуальному залі-
ку – IX чемпіонату КНТЕУ зі «Своєї гри».

ДНІ ДОНОРА У КНТЕУ

ЗА КУБОК РЕКТОРА

Для забору крові було облаштовано спеціалізовані аудиторії корпусу Б, де 
усі охочі реєструвалися, дізнавалися групу крові, отримували професійні кон-
сультації від представників донорського центру. За результатами трьох днів до 
акції долучились 269 донорів. Найактивнішим виявився ФЕМП – 58. 54 небайду-
жих – з ФТМ, 45- ФЕМП, 41 – ФФБС та 26 – ФОАІС.

За право пройти до наступного етапу змагалися тринадцять команд - 
«Люди» (ФРГТБ і ФОАІС), «It's Мы» і «Это» (ФЕМП), «С краешку» (ФРГТБ), 
«Спасательний кpyг» (ФФБС), «1,79» і «Збірна армян КНТЕУ» (ФТМ), «37,7» 
(ФФБС і ФТМ), «451 градус» (ФМТП), «4-й варіант» (Харківський торговель-
но-економічний інститут), «Трі мінуті Сіре Део» (Вінницький торговельно-еко-
номічний коледж), «Отряд амазонок» і «3бірна торгового» (Вінницький торго-
вельний-економічний інститут).

Кожна з команд-учасниць відповідно до теми усього сезону - «7 чудес 
сміху» - представила п’яти хвилинний фрістайл.

Переможцями стала команда «1,79». Друге місце розділили «Збірна армян 
КНТЕУ» та «С краешку», третє - у «37,7». Також до наступного етапу пройшли 
команди «3бірна торгового», «Это», «Спасательний кpyг» і «Люди».

Р. Фондера, директор Культурно-мистецького центру КНТЕУ

До фінальної четвірки потра-
пили гравці, які продемонструва-
ли найвищий рівень ерудиції та 
непересічні розумові здібності, 
швидкість реакції. Кращим став 
першокурсник ФОАІС Роман 
Баєв, компанію якому склали 

У фіналі взяли участь 24 студен-
ти, які пройшли жорсткі етапи відбо-
ру на факультетах. На груповому 
етапі та плей-офф фінального раун-
ду вони відповідали на питання з 
багатьох галузей знань, розподілені 
за темами та категоріями складності.

Вероніка Швайцер (4-й курс 
ФРГТБ), Георгій Федорчук (1-й 
курс ФЕМП) і Владислав Лопуга 
(3-й курс ФОАІС).

С.Хлопяк,
доцент кафедри 

туризму та рекреації

ОЦЕ ТАК ПЕРШОКУРСНИКИ!

ІНТЕГРАЦІЯ БІЗНЕСУ 
ТА HR-МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗА ПРОГРАМАМИ МІЖНАРОДНОЇ 
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

В Україні є бізнесмени, які давно 
інтегровані у європейський діловий 
простір та багато роблять для того, 
щоб український бізнес функціонував 
та розвивався за цивілізаційними 
принципами. Один із них - 
Володимир Шаповалов, співвласник 
та директор однієї з великих компа-
ній з продажу вина, відому в Україні 
магазинами під маркою «Good Wine»*.

Познайомитися з особливостя-
ми бізнес-процесів та практикою 
управління персоналом у компанії 
мали змогу студенти, які навчаються 
управлінню бізнесом, під час виїзно-
го заняття. Керівник відділу ЗЕД 
Надія Савенкова та фахівець з підбо-
ру персоналу, випускниця КНТЕУ 
Катерина Железняк присвятили 
значну увагу впливу місії компанії на 
всі бізнес-процеси, а також голов-
ним цінностям ведення бізнесу, яких 
за роки її функціонування сформо-
вано більше 524 (!). Як зазначили 
фахівці, серед таких цінностей най-

За програмами міжнародної ака-
демічної мобільності протягом пер-
шого семестру 2019/2020 н.р. в уні-
верситеті навчалися п’ять іноземних 
студентів. Три з бізнес-школи “Ауден-
сія” (Франція) - за магістерськими 

більш вагомими є люди: їх всього 
зайнято біля 600 осіб, перевірених 
часом, лояльних та креативних.

Студенти дізналися про най-
більш важливі пріоритети "Good 
Wine" у відборі та розвитку персона-
лу, коли кожен працівник проходить 
декілька співбесід і до півроку випро-

програмами англійською мовою 
викладання “Туристичний та курорт-
но-рекреаційний менеджмент” і 
“Фі нан сове посередництво”. А за про-
грамою ЄС Еразмус+ за напрямом КА1 
"Навчальна (академічна) мобільність" 

бувального терміну, про підходи 
власників до ведення прозорого від-
критого бізнесу та систему мотива-
ції, яка спонукає працівників до роз-
робки та впровадження креативних 
ідей, що загалом суттєво підвищує її 
імідж та репутацію на ринку.

Наш кор.

- двоє студентів з Університету при-
кладних наук Вюрцбург-Швайнфурт 
(Німеччина) і Варненського економіч-
ного університету (Болгарія) - за ма-
гістерською програмою англійською 
мовою викладання “Готельний і ресто-
ранний менеджмент” та бакалавр-
ською - “Міжнародний бізнес”. Крім 
набутих знань, вони знайшли нових 
друзів в Україні та ознайомилися з її 
традиціями та культурою. І в Європі на 
п’ятеро громадян стало більше тих, 
хто любить і поважає нашу країну.

Т. Дупляк,
директор Центру 

європейської освіти
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ЕСЕ ЯК ЖАНР 
І ПОГЛЯД НА ЖИТТЯ

П’ЯТИЙ 
"БІЗНЕС-ТРАМПЛІН"

Днями в КНТЕУ підбито підсумки ІІІ Всеукраїнського конкурсу 
студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної 
світосистеми», на який надійшло 55 робіт.

За сприяння соціально-освітнього проекту Business 2 Students і кафедри журналістики та реклами про-
йшов студентський конкурс «Авторська розробка PR стратегії КНТЕУ».

П’ятий рік поспіль в КНТЕУ пройшов студентський конкурс біз-
нес-проєктів «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН». І вдруге - в статусі 
Всеукраїнського. Цього року участь у ньому брали 29 команд, у 
фінал же відібрали п'ятнадцять кращих бізнес-проєктів.

До його урочистого відкриття 
долучилися ректор А.А. Мазаракі, 
Надзвичайні і Повноважні посли 
України В.Д. Хандогій, О.М. Ку п чишин, 
В.І. Цибух, викладачі і студенти.

Лауреатом стала студентка 
Львівської політехніки Андріана 
Вовк (тема есе «Екоактивізм – сучас-
ний тренд міжнародних відносин»).

Перше місце посіла студентка 
КНТЕУ Наталія Остапенко: тема її 
есе «Нелегка боротьба з чорним 
ринком легкої зброї». Друге – у 
Юлії Кліщук з Вінницького торго-
вельно-економічного інституту 

1-ше місце посіла команда 
КНТЕУ з бізнес-проєктом «ТЕМБ - 
твій електронний медичний бра-
слет» (Андрій Марчук, Денис 
Місецький), компанію яким склала 
студентка Дніпровського національ-
ного університету імені Олеся 
Гончара Катерина Тупікова з проєк-
том «Фільтраційна віконна система».

2-ге місце розділили команди 
КНТЕУ з бізнес-проєктом «ET4Y – 
додаток» (Анастасія Чухно, Марина 
Галунко, Єлизавета Кравченко), 
Сумського НАУ («Helthy-Фудтрак»/
Helth food is a best chois), 
Хмельницького університету управ-
ління та права імені Леоніда 
Юзькова («Фітнес-центр для мами 
та дитини») і Криворізького еконо-
мічного інституту КНЕУ ("Energi 
Craft").

3-тє місце посіли команди 
Львівського НАУ (проєкт «Виро-
щування волоського горіха»), ХГУ 
"Народна українська академія" з 
проєктом реціклінгу твердих побу-
тових відходів, Житомирської полі-
техніки (кафе «Ендорфіни»). З інди-

КНТЕУ (тема есе «Соціальне під-
приємництво: світовий досвід та 
аспекти становлення в Україні»). 
Третє місце розділили Роман Бібік 
з Львівської політехніки (тема есе 
«Українська діаспора та її вплив 
на формування зовнішньої полі-
тики Канади щодо України») та 
наша Світлана Іванисько, яка роз-
глянула питання ратифікації 
Україною Римського статуту МКС 
1998 р.

Л. Дешко,
завідувач кафедри міжнародного 

публічного права

відуальними проєктами  відзначено 
наших Івана Чернігівського 
(«Serpantin») і Олександра Гринька з 
Чернівецького торговельно-еконо-
мічного інституту КНТЕУ («Пере-
робка автомобільних шин і покри-
шок в гумову крихту Rubber») та 
їхніх ровесниць з Херсонського 
ДАУ та Житомирського торговель-
но-економічного коледжу.

Спонсорську підтримку конкур-
су надали французька компанія 
L’Orеal Україна. А фінансовий дирек-
тор компанії «Bayadera group» 
Дмитро Курило нагородив авторів 
двох проєктів грошовими призами, 
відзначивши їх актуальність та гли-
бину розробки. Менеджер проектів 
мережі академічних бізнес-інкуба-
торів YEP Віса Нагієва запропонува-
ла молодим стартаперам взяти 
участь в інкубаційній програмі цієї 
мережі. Фіналісти заручилися під-
тримкою Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи.

Г. Блакита,
завідувач кафедри економіки 

та фінансів підприємства

МАЙБУТНЄ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

PR СТРАТЕГІЯ КНТЕУ - 
ОЧИМА СТУДЕНТІВ

ФІНАЛ З DOTA2

ходи і презентувала широкий 
спектр актуальних для вітчизняного 
туризму питань: відкриття нових 
туристичних ресурсів, формування 
туристичних продуктів, активне 
просування вітчизняного туристич-
ного продукту авторськими про-
грамними продуктами і засобами 
маркетингових комунікацій на 
платформі цифрових технологій.

Студенти ФРГТБ під керівниц-
твом викладачів кафедри туризму та 
рекреації представили три цікаві і 
ґрунтовні стартапи, що увійшли до 
числа найкращих робіт: «Розробка 
спеціалізованого мобільного додат-
ка для туристів «TRAVEL BAG APP» – 
Марина Гільманова (1-й курс магі-

об’єднали студентів спеціальності 
"Журналістика", -  Діану Петухову, 
Іллю Чукіна, Єлизавету Ясько, 
Катерину Кравченко, Валерію 
Тугарьову, Катерину Тимченко, 
Світлану Іванову, Віліну Квасницю, 
Яну Сторожук, компанію яким скла-
ла Влада Віннікова з ФРГТБ (її від-
значили у номінації «Колаборація 
факультетів»).

Автори представили креативні 
ідеї на практиці, запропонували 
інструменти посилення лідерських 

стратури, науковий керівник – С.С. 
Кравцов), «Стратегія стимулювання 
продажів онлайн туроператором» – 
Лідія Дернова (2-й курс магістрату-
ри, науковий керівник – доцент 
Ю.Б. Забалдіна), «The trevel» – Ірина 
Ковтюх, Анна Криломака, Ярослав 
Мельник (4-й курс, науковий керів-
ник – С.В. Хлопяк). Приємно зазна-
чити і активність учасників з 
Вінницького торговельно-еконо-
мічного інституту КНТЕУ.

За умовами проєкту, переможці 
отримують спеціальну стипендію 
від «TPG» півроку, всі учасники фіна-
лу мають пріоритетне право на ста-
жування та на працевлаштування на 
підприємстві.

Т. Ткаченко,
завідувач кафедри 

туризму та рекреації

позицій та заходи з нарощення 
репутаційного капіталу КНТЕУ з 
використанням класичних та інно-
ваційних PR технологій.

Переможцями стали Діана 
Петухова та Ілля Чукін, які отримали 
можливість стажування у Watsons 
протягом місяця. А всім учасникам 
конкурсу вручено сертифікати та 
цінні призи від Watsons.

О.Обухівська,
PR менеджер 

компанії Arricano

Відбувся фінальний етап кон-
курсу наукових студентських робіт 
у сфері туризму – стипендіальний 
проєкт «Майбутнє туристичної галу-
зі», організований відомим націо-
нальним туристичним оператором 
України «Тревел профешнл груп» 
(«TPG»).  «TPG» - єдине підприєм-
ство, що сім років тому ініціювало і 
дотепер підтримує ідею партнер-
ства бізнесу та закладів вищої освіти 
щодо підготовки, підтримки і пра-
цевлаштування талановитої молоді, 
яка мріє працювати і розвивати 
туризм у рідній країні.

До фіналу конкурсу допущено 
24 учасники з вишів України. 
Тематика робіт охопила новітні під-

Це – складова вивчення дисци-
пліни "Теорія зв'язків з громадські-
стю", що дозволило провести лек-
ції у форматі workshop із демон-
страцією головних PR інструмен-
тів та кейсів. Студенти відпрацю-
вали аналітичні методи для підго-
товки PR стратегії, результати яких 
можна ефективно інтегрувати в 
процесі розробки відповідної 
стратегії університету.

На розгляд журі було представ-
лено проєкти декількох команд, які 

Міністерством освіти і науки 
України було проведено Всеукраїн-
ські змагання серед студентів з кібер-
спорту Ukrainian University Open 
2019 Winter Cup, де брали участь 84 
команди з різних вишів України.

Фінал з Dota2 пройшов у Чер кась-
ко му національному університеті. Зма-
галися наша «Black Squad» (капітан – 
студент 1-го курсу ФРГТБ Кирил Па на-
сенко) та «NAU Stewards» Націо наль-
ного авіаційного університету. Пере-
можцем турніру стала «Black Squad», 
яка отримала кубок та призовий фонд.

В. Лазоренко 

КОНКУРСИ
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КРАЩІ ПРАКТИКУМИ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ

ОПЕРУВАТИ МОЖЛИВОСТЯМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
навчає англомовна магістерська програма «Фінансове посередництво»

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ - З ПРАКТИКАМИ

Кабіцій. Ви світлюючи тему поєд-
нання форматів салону і DIY у 
межах одного торговельного май-
данчика та розкриваючи профе-
сійні секрети побудови ефектив-
них продажів, вона розповідала не 
лише про досягнення компанії, але 
у відвертій розмові вказувала на ті 
помилки, які були здійснені під 
час роботи, аби студенти під час 
власної бізнес-діяльності мали 
змогу їх уникнути та мінімізувати 
втрати власних компаній.

За тиждень потому гостей вітав 
магазин преміальних продуктів 
"Selecto Fresh Market", де наставни-
ком для студентів з питань особли-
востей формування асортименту 
магазину селективних та ексклю-
зивних продуктів став управляючий 
партнер компанії Максим 
Марщівський. Крім отриманих без-
посередньо від власника бізнесу 
знань, на студентів чекала найсмач-
ніша італійська піца, позитивний 
настрій та яскраві емоції.

ва та страхування» (галузі знань  
«Управління та адміністрування»).

Об’єкт її вивчення та діяльності - 
принципи і механізми функціону-
вання та розвитку фінансових посе-

ються на підприємстві, самостійно 
створювали та відправляли бухгал-
терську звітність, а також спробували 
себе в ролі контрагентів, які обміню-
ються первинними документами.

За підсумками проведених 
навчальних заходів та за результатами 
оцінювання звітів з роботи в системі 
електронного документообігу близько 
100 юнаків і дівчат отримали сертифі-
кати компанії, що підтверджують 
результати їх успішного навчання.

В. Рассамакін,
доцент кафедри 

програмної інженерії

У міжнародній мережі магазинів 
"WATSONS" зустріч відбувалася відра-
зу на двох торговельних майданчи-
ках – у магазинах торговельно-роз-
важальних центрів "GULLIVER" та 
"OCEAN PLAZA". Студенти мали наго-
ду не тільки побачити їхню роботу 
зсередини, але й взяти безпосеред-
ню участь у ній.

Листопад розпочався май-
стер-класом засновника освітнього 
проєкту "Global Mentory Institute" 
Ігоря Гарбарука. Він поділився влас-
ним професійним досвідом щодо 
основних принципів формування 
комерційної політики торгового 
оператора на основі концепції 
широкого дискаунту.

А потім на наших студентів 
чекали в офісі представництва 
дилера автомобілів Audi – ”Ауді 
Центр Віпос”, де вони мали нагоду 
не просто ознайомитися з найбільш 
інноваційними автомобілями ком-
панії "Audi AG", але й поспілкуватися 
із заступником генерального дирек-

редників у ринковому середовищі. 
Всі навчальні дисципліни виклада-
ються англійською мовою виклада-
чами, які мають підтверджений 
рівень володіння нею – не нижче 
В2academy. Випускна кваліфікаційна 
робота – теж англійською - забезпе-
чує здобуття ґрунтовних знань з 
діяльності фінансових посередників.

Якщо ви вважаєте, що програма 
«Фінансове посередництво» - це 
лише англомовні теоретичні дисци-
пліни, ми вас здивуємо: це – суто 
практичні курси. Тут викладачі - 
практики банківського, кредитного 
та фондового ринку - навчають 
методам, які щодня використовують 
приватний інвестор, фінансовий 
менеджер, трейдер, брокер чи 

Одним із таких є "Global Mentory 
Institute", ініціатором реалізації 
якого став міжнародний експерт, 
економіст, заступник директора 
Центру бізнес-тренінгу КНТЕУ Ігор 
Гарбарук. У першому семестрі 2019-
2020 н.р. у межах цього освітнього 
проєкту відбулася низка виїзних 
практичних майстер-класів безпо-
середньо на майданчиках відомих 
національних та міжнародних 
рітейл-компаній. На цих практику-
мах керівники топ-рівня ділились зі 
своїми підопічними найбільш інно-
ваційною інформацією щодо про-
цесу побудови взаємодії торговель-
них компаній з своїми клієнтами – 
споживачами їхніх послуг та широ-
кого асортименту товарів.

Перший з них пройшов на базі 
найсучаснішого магазину мережі 
гіпермаркетів “Епіцентр” на Пет-
рів ці. Його спікером стала вже 
знана в КНТЕУ експерт з питань 
роздрібної торгівлі - керівник від-
ділу компанії «Епіцентр-К» Оксана 

Два роки тому кафедра банків-
ської справи започаткувала новітню 
магістерську англомовну програму 
- «Фінансове посередництво» спеці-
альності  «Фінанси, банківська спра-

Фахівці-практики ТОВ «М.Е.ДОК» 
проводили заняття з студентами 1-го 
і 3-го курсів факультету обліку, ауди-
ту та інформаційних систем у сучас-
них комп’ютерних класах, де на 
робочих місцях встановлені, підтри-
муються і оновлюються мережеві 
версії програми «M.E.Doc». Студенти 
були залучені до роботи з електро-
нними документами різних типів і 
призначення, вчилися використову-
вати програму для подання звітності 
до контролюючих органів в електро-
нному вигляді. Вони моделювали 
реальні бізнес-процеси, що відбува-

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Поєднання ґрунтовних теоретичних знань, сталих практичних навичок і підтримки студентів з боку представників національних та міжнародних бізнес-компаній давно стало 
невід’ємною частиною освітнього процесу в КНТЕУ. І головними партнерами для університету стають освітні проєкти, започатковані як бізнес-компаніями, так і окремими особами.

У першому семестрі 2019/2020 н.р. пройшов цикл лекцій та майстер-класів від компанії-розробника системи електронного документообігу «M.E.Doc» - родоначальниці електронно-
го документообігу в Україні.

тора компанії “ВІПОС” з продажу 
Олександром Іванченком. Активний 
діалог у форматі “запитання-відпові-
ді” студентів із бізнесменом з реаль-
ного сектору економіки, де реалії 
життя та особисті практичні нави-
чки були на першому місці - у роз-
мові без прикрас та теоретичних 
сентенцій - допоміг молоді осягнути 
секрети особливостей продажу 
автомобілів преміум-класу кінцевим 
споживачам в умовах нестабільності 
українського ринку.

Фінальний же практикум освіт-
нього проєкту відбувся в централь-
ному офісі Групи компаній 
"ФОКСТРОТ". Тему - “Ребрендинг – 
його задачі, інструменти та результа-
ти” - розкрила студентам PR-ме-
неджер Оксана Ковальчук. Вона пре-
зентувала формування логіки рішень 
щодо підготовки та реалізації прак-
тичного кейсу ребрендингу мережі 
«Фокстрот» у 2018-2019 роках та 
показала, з яких етапів в інформа-
ційному просторі складається систе-

фінансовий аналітик, і готують до 
кар'єри в сфері управління інвести-
ціями. Наші магістри отримують 
базові знання для роботи в компанії 
з управління активами, страховій 
компанії, брокерській фірмі, інвес-
тиційному банку, навчаються знахо-
дити гроші для власного бізнесу на 
фінансовому ринку та інвестувати 
власні кошти. Ці знання і професійні 
навички будуть також цінними для 
фінансових відділів промислових 
корпорацій.

«Фінансове посередництво» 
включає в себе інноваційні 
навчальні кейси, близькі до реаль-
них бізнес-завдань. Як результат, 
студенти дізнаються, як знайти 
інвестиції для власного стартапу, 

ма комунікацій з кінцевим покупцем 
товарів мережі магазинів.

Результат освітнього проєкту - 
підготовлені студентами особисті 
розробки концепцій торговельних 
проєктів. Переможцями конкурсу 
стали студенти 3-го курсу ФТМ Анна 
Коваленко та Даниіл Петченко з 
концепцією магазину "Fast&Smart 
Store". Розроблена студентами кон-
цепція FSS передбачає здійснення 
покупки необхідних товарів за п’ять 
хвилин. Її основа – це збільшення 
комфортності покупки та зменшен-
ня часу на її здійснення, а також 
позбавлення клієнтів від фальшивих 
посмішок персоналу та незадоволе-
них касирів завдяки запропонова-
ним авторами інноваційним техно-
логіям.

Освітній проєкт "Global Mentory 
Institute" постійно розвивається, і в 
наступному семестрі буде радий 
бачити всіх охочих на своїх практи-
кумах та відкритих лекціях.

Наш кор.

як випустити акції чи облігації, 
куди ефективно вкласти гроші, як 
отримати весь фондовий ринок 
України лише за 10 гривень. Чи 
інвестувати в нерухомість або вен-
чурний бізнес, витративши не 
більше 10 тисяч гривень.

Про високий рівень підготовки 
говорить хоча б виїзний захист 
випускних робіт магістрів, що від-
бувся у першій декаді грудня на базі 
АТ «Райффайзен банк «Аваль». 
Відзначено також рівень їхнього 
володіння англійською мовою, 
вміння працювати з великими 
обсягами інформації.

Н. Шульга,
завідувач кафедри 
банківської справи
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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

СПОРТІВК

ЗРОСЛИ ПРОФЕСІЙНО

ОПАНУВАЛИ СУЧАСНЕ 
ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

ВЧИТИСЯ НІКОЛИ НЕ ПІЗНО

НАШІ ЮВІЛЯРИ

У грудні свій ювілей відсвяткували:
50-літній – доцент кафедри іноземної філології та перекладу Г.В. Гуща, 
столяр М.О. Єременко;
60-літній – доцент кафедри вищої та прикладної математики В.І. Денисенко, 
прибиральниці Л.Ф. Базалук і Г.Ф. Ващук.

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.

Протягом жовтня-грудня 2019 року Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ 
реалізовував професійну програму підвищення кваліфікації в галузі знань 
“Публічне управління та адміністрування” для працівників першого року робо-
ти в Апараті Верховної Ради України. Днями їм вручили відповідні сертифікати.

До проведення занять були залучені працівники Апарату Верховної 
Ради, провідні науковці та тренери Національної академії державного 
управління при Президентові України, Інституту міжнародних відно-
син КНУ імені Тараса Шевченка, фахівці Парла ментського офісу 
реформ, програми USAID РАДА, Національного агентства України з 
питань державної служби. І, звісно, КНТЕУ - завідувач кафедри світової 
економіки Г.В. Дугінець, професори О.М. Уманців, Т.В. Дубовик, доценти 
С.М. Миронець  і М.І. Волобуєв.

Програма враховувала побажання замовника та охоплювала такі питання, 
як поняття національної і державної мови, літературна мова, її головні ознаки, 
мовні норми, український правопис 2019: особливості імплементації норм, 
лексичні норми професійної комунікації, лексичний тренажер, орфографічні 
норми професійної комунікації, граматичний тренажер; лексичні норми про-
фесійної комунікації, лексичний тренажер, граматичні норми професійної 
комунікації: числівник і числівникові сполучення; дієприкметник у фаховому 
спілкуванні; синтаксичні норми професійної комунікації: види активних і 
пасивних конструкцій, узгодження членів речення.

Слухачі високо оцінили роботу доцентів кафедри сучасних європейських 
мов університету – С.Ю.Ша шенко і Н.О. Тесленко та рівень організації освіт-
нього процесу.

Дипломи магістрів КНТЕУ вруче-
но випускникам, які здобули другу 
освіту за спеціальностями "Облік і 
оподаткування", "Публічне управління 
та дміністрування", "Менеджмент" 
("Бізнес-адміністрування", "Міжна род-
не бізнес-адміністрування", "Ме недж-
мент зовнішньоекономічної діяльно-
сті"). Третина з них - з відзнакою!

До складу команди увійшли 
Владислава Заславська (капітан), 
Аліна Гостєва, Ангеліна Охріменко, 
Ганна Надежко, Анастасія Шеремет, 
Марина Мельник, Марія 
Кобилінська, Ганна Макарова, 
Анастасія Олєнєва, Еліна Афоніна, 
Юлія Гром (ФМТП), Марія 
Волошина, Дар'я Сніжко, Ірина 
Ніколаєвська (ФРГТБ), Анастасія 
Лєдовська (ФТМ).

Також наші дівчата дебютували в 
номінації «Дуети». І знову вдало! У 
номінації «Cheer Dance Jazz» 1-ше 
місце посів дует Владислава 
Заславська і Ганна Надежко, 2-ге - 
Анастасія Олєнєва і Еліна Афоніна. 
У номінації «Pom Dance» 1-ше місце 
у дуету Ірини Ніколаєвської і Юлії 

У цьому успіху – і частка старших 
викладачів кафедри фізичної культу-
ри О.О. Дембіцької та І.М. Янченко, які 
готували спортсменок.

Три чоловічі команди «Атлантів» 
КНТЕУ повністю зайняли п’єдестал 
серед студентів! На чемпіонаті серед 
дорослих «Атланти» також пере-
можці – 1-ше і 3-тє місця.

Жіноча збірна «Атлантів» зроби-
ла «золотий дубль», перемігши 6 ко-
манд-суперників та ставши чемпіо-
ном як серед студентів, так і серед 
дорослих.

О. Черепов,
ст. викладач кафедри 

фізичної культури

Вчитися ніколи не пізно! 
Підтвердженням цьому є віковий діа-
пазон нинішніх наших випускників: 
де найстаршому - 44 роки, а наймо-
лодшому – 22. Хоча за час діяльності 
ІВК серед його студентів були і стар-
ші: за 60.

А. Бідюк, 
директор ІВК

Гром, у номінація «Cheer Dance 
Urban» 2-ге місце у дуету Аліни 
Гостєвої і Ангеліни Охріменко (і 
перше серед команд вишів Києва).

НОВОРІЧНИЙ ТУРНІР «ОЛІМПУ» 

ПОПОВНИЛИ СКАРБНИЧКУ ВІДЗНАК

«АТЛАНТИ» ТАКИ ТРИМАЮТЬ НЕБО!

ВОЛОДАРІ КУБКУ КИЄВА 

Студенти змагалися у трьох вагових категоріях: до 70 кг 
найсильнішими стали Мирослав Мороз (ФРГТБ), Геннадій 
Білобров (ФМТП) і Андрій Коберник (ФЕМП), до 80 кг - 
Олександр Шаповаленко (ФФБС),  Дмитро Мірошниченко 
(ФТМ) і Нікіта Марей (ФТМ), понад 80 кг - Євгеній Басюк 
(ФОАІС), Ярослав Слуцький (ФТМ) і Віталій Асауленко (ФФБС).

Вперше в турнірі взяли участь дівчата - Влада Лях 
(ФЕМП) та Ліза Івчик (ФРГТБ), які «тисли» вагу майже на 
рівні з чоловіками. Учасники змагань дякують своїм настав-
никам - старшим викладачам О.В. Черепову, В.М. Бражнику, 
А.А. Пивоварову 

К. Заровна

Володарем ювілейного трофею 
стала збірна КНТЕУ, яка у запеклій 
боротьбі перемогла Національний 
університет фізичного виховання і 
спорту з рахунком 95:78! У складі 
переможців виступали Микита 
Ханча, Владислав Куриленко, 
Геннадій Кушманцев, Олег Лавор, 
Ярослав Швець, Ілля Заєць, Іван 
Ковальчук, Олександр Сидорук, 
Андрій Пошабля, Микита Катков, 
Валерій Рач, Богдан Шестюк, 
Андрій Січний.

А готував наших баскетболістів 
старший викладач кафедри фізич-
ної культури Д.С. Єльцов.

Наш кор.

Наприкінці семестру в університеті за підтримки профспілки КНТЕУ та кафедри фізичної культури 
пройшли підсумкові змагання з жиму штанги лежачи.

Збірна КНТЕУ з чирлідингу "Purple Cheer" підтвердила своє безумовне лідерство: цього разу дівчата пере-
могли на відкритому Кубку України - в номінації «Cheer Dance Show» - і вибороли 1-ше місце у загально-
командному заліку Кубку Києва серед студентів за програмою V Спартакіади вишів  2019/2020 н.р.

Завершився ХХ турнір з баскетболу на Кубок Києва серед студентів. У фіналі взяли участь 10 кращих  
команд столичних вишів.

Завершився ХХ турнір з баскетболу на Кубок Києва серед студен-
тів. У фіналі взяли участь 10 кращих  команд столичних вишів.

В Інституті вищої кваліфікації відбувся семінар для працівників 
Рахункової палати "Застосування сучасного ділового мовлення".

В Інституту вищої кваліфікації відбувся перший випуск магістрів 
програми подвійного дипломування "Міжнародне бізнес-адміні-
стрування", спільної з італійським університетом імені Г. Марконі


