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 З ЮВІЛЕЄМ!

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ
ТА ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!
Щиросердно вітаю Вас
з 55-річчям від дня заснування факультету управління та бізнесу – одного
із найпотужніших підрозділів нашого славного університету!
Зазвичай до ювілейних
дат прийнято говорити теп
лі слова привітання, подяки
і пошани. Так і один із най
сучасніших і передових під
розділів ХНАДУ, яким нара
зі є факультет управління та
бізнесу, заслуговує, щоби у
цей ювілейний рік про ньо
го говорили лише хороші
слова.
Упродовж останніх п’яти
років, що так швидко мину
ли від попереднього ювілею,
ФУБ був і є незмінним ліде
ром навчально-методичної
та наукової роботи серед
факультетів ХНАДУ. Будучи
одним із найменших колек
тивів за чисельністю науко
во-педагогічних працівників
і контингентом здобувачів
вищої освіти, жодного разу
ФУБ не поступився першим
місцем в університетському
рейтингу факультетів з на
вчально-методичної та на
укової роботи!
Професіоналізм і по
стійний творчий пошук,
безмежна відданість справі
та прагнення нових поко
лінь примножувати осві
тянську і наукову спадщину
попередників, колосальне
розуміння стратегічної важ
ливості забезпечення висо
кокваліфікованими і практи
коорієнтованими фахівцями

усіх галузей національного
господарства (передусім автомобільно -дорожнього
комплексу) – все це стало
запорукою утвердження ав
торитету ФУБ як освітньонаукового лідера, визнаного
не лише в Україні, але й за
кордоном.
Сучасні умови функціо
нування системи вищої осві
ти в Україні є надзвичайно
турбулентними й такими,
що потребують не лише
швидкої адаптації, але й ге
нерування унікальних пе
реваг як запоруки успіху в
конкурентній боротьбі. На
разі ж конкуренція на ринку
освітніх послуг з підготовки
фахівців саме економічних
спеціальностей є надзвичай
но великою. Але факультет

управління та бізнесу за
вжди стійко проходив усі
випробування, постійно вдосконалювався та гідно кон
курував навіть з профільни
ми закладами вищої освіти.
Нині випускники нашого
ФУБ – це успішні професіо
нали, які реалізували набуті
компетентності на практиці,
«знайшли себе» в економіч
ній діяльності та підприєм
ництві.
Сьогодні колектив фа
культету-ювіляра впевнено
й з надією дивиться у май
бутнє, адже на тепер ФУБ
має найцінніший скарб –
професорсько-викладаць
кий склад, який бездоганно
працює задля якісної під
готовки нових поколінь менеджерів і економістів, під-

приємців і фахівців з тор
говельної та біржової ді
яльності, бухгалтерів і по
датківців. Та ретельна увага,
якою викладачі оточують
здобувачів вищої освіти,
дає плідні результати вже
під час навчання, принося
чи факультету безумовне
лідерство щодо розвитку
студентської науки не лише
в нашому університеті, але
й Україні в цілому.
Щиро дякую згуртова
ному колективу факульте
ту управління та бізнесу за
самовіддану працю і неви
черпний творчий потенціал,
безмежну любов до своєї
справи та ініціативність і
згуртованість, а також за
стабільно вагомий внесок до
університетського доробку з
навчально-методичної і на
укової роботи! Університет
щиро пишається Вами та
Вашою працею!
Бажаю усім Вам міцного здоров’я і творчого
натхнення, нових перемог
і звершень, добробуту і душевного спокою, мирного
неба і безмежних успіхів у
всіх Ваших починаннях!
Нехай досягнення Ваших
студентів і випускників
приносять Вам абсолютну радість і гордість, а
їхні перемоги і звершення
завжди і всюди гідно прославляють ФУБ і ХНАДУ!
З 55-річним ювілеєм
Вас, шановні колеги!
В.О. Богомолов,
ректор ХНАДУ, проф.
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АВТОДОРОЖНИК

 ВІТАННЯ

З ЮВІЛЕЄМ,
РІДНИЙ ФАКУЛЬТЕТЕ!
55-річний ювілей ФУБ зустрічає у складі чотирьох кафедр: менеджменту, економіки і підприємництва, обліку і оподаткування, а також фізичного виховання та спорту.
На сьогодні випусковими є перші три кафедри.
Кафедра менеджменту здійснює підготов
ку бакалаврів, магістрів і докторів філософії у
галузі знань 07 «Управління та адмініструван
ня» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Кафедра економіки і підприємництва
здійснює підготовку бакалаврів, магістрів і
докторів філософії у галузі знань 05 «Соці
альні та поведінкові науки» зі спеціальності
051 «Економіка», а також підготовку бака
лаврів і магістрів у галузі знань 07 «Управ
ління та адміністрування» зі спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність».
Кафедра обліку і оподаткування здійснює
підготовку бакалаврів і магістрів у галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Наразі на факультеті управління та бізне
су працюють 56 викладачів і співробітників,
вищу освіту здобувають 432 студенти.
ФУБ є факультетом-лідером ХНАДУ з
навчально-методичної та наукової роботи, ви

сокоефективним підрозділом нашого універ
ситету. Багаторічне лідерство забезпечується
кваліфікованим і професійним професорськовикладацьким складом, досягнення багатьох
представників якого відзначені почесними
званнями, державними преміями та стипен
діями.
Сьогодні на нашому факультеті працю
ють заслужені діячі науки і техніки України
(професори І.А. Дмитрієв і В.Г. Шинкаренко),
заслужений працівник фізичної культури і
спорту України (доц. М.Ф. Курилко), заслу
жені тренери України (ст. викладачі В.І. Шев
ченко, Є.К. Плотніков та О.Ю. Романенко),
лауреат Премії Верховної Ради України
(проф. І.Ю. Шевченко), стипендіати Пре
зидента України (професори І.А. Дмитрієв і
В.Г. Шинкаренко), стипендіати Кабінету Мі
ністрів України (професори О.М. Криворучко
та І.Ю. Шевченко).
Відсоток викладачів, які мають наукові
ступені та вчені звання, складає 77,5%.
Попри великі досягнення і традиційне
лідерство перед колективом нашого факуль
тету стоять надважливі завдання збільшення
контингенту здобувачів вищої освіти, удоско
налення науково-методичного та матеріаль
но-технічного забезпечення навчального про

цесу, акредитації освітніх програм, а також
активізації міжнародної діяльності.
Впевнена, що для команди ФУБ ці завдан
ня є цілком досяжними!
Шановні викладачі, співробітники і
здобувачі вищої освіти! Для багатьох з нас
ФУБ – це друга домівка і в наших силах
зберегти його надбання та забезпечити подальший розвиток!
Любі ФУБівці, нехай кожен день Вашого життя буде сповнений любові до своєї
справи, творчим натхненням і новими досягненнями!
З 55-річним ювілеєм, рідний факультете!

І.Ю. Шевченко, декан ФУБ, проф.

ВІТАННЯ ВИПУСКНИКІВ-ПРАКТИКІВ
Леонід Михайлович
Костюченко
Президент Української транспортної спілки та
Асоціації міжнародних
автоперевізників України,
Народний депутат України другого скликання
(1994 – 1998),
Міністр транспорту України (1999 – 2001),
кандидат технічних наук, академік
Транспортної академії України,
Заслужений працівник транспорту України
Володимир Сергійович
Малов
Голова Наглядової ради ПАТ
«Кременчуцький завод металевих виробів»,
економічний радник Наглядової ради
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,
член Наглядової ради ЗАТ «Гомельський
вагонобудівний завод»
Шановні викладачі і співробітники, студенти і випускники факультету!
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди ювілею факультету управ
ління та бізнесу!
П’ятдесят п’ять років поспіль згуртований колектив факультету гідно на
вчає амбітну молодь, яка прагне отримати сучасні та ґрунтовні знання в еконо
мічній царині. Для студентів у роки навчання факультет стає фактично другою
домівкою. Викладачі ФУБ дають їм найголовніше – путівку у життя, а студен
ти надають викладачам натхнення та бажання для досягнення нових височин.
Сьогодні ФУБ може дійсно пишатися своїми досягненнями у підготов
ці висококваліфікованих фахівців з економіки, підприємництва, торгівлі,
біржової діяльності, менеджменту, обліку та оподаткування.
Тож нехай факультет управління та бізнесу процвітає гідними здобутками свого колективу, студентів і випускників ще довгі й щасливі роки!
Бажаю усім міцного здоров’я, професійного натхнення та підкорення нових височин!

Щиросердно вітаю увесь професорсько-викладацький склад,
студентів і співробітників з 55-річчям факультету управління та бізнесу!
За всі ці роки Ви пройшли гідний шлях розбудови та розвитку фа
культету і за усіма здобутками ФУБ стоїть величезна й натхненна праця
науково-педагогічних працівників, високі досягнення студентів і вагомий
авторитет випускників.
Сьогодні багато висококваліфікованих фахівців, яких гідно підготу
вав до самостійного життя потужний колектив факультету, успішно пра
цюють у різних галузях народного господарства, впроваджуючи у життя
набуті знання й сучасні ідеї, а також сумлінно підтверджуючи авторитет
як факультету, так і університету.
Тож зичу усім Вам процвітання і розвитку, особистого щастя й
достатку, безмежної любові й добробуту!
З ювілеєм Вас!

16 вересня 2021 р.
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АВТОДОРОЖНИК

 ПОШАНА

КЕРІВНИК. НАУКОВЕЦЬ. ВЧИТЕЛЬ

Чверть століття незмінним очільником
факультету управління та бізнесу був доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ілля Андрійович Дмитрієв.
Під його мудрим керівництвом факультет активно розвивався і наразі є потужним структурним підрозділом ХНАДУ.
Свою долю Ілля Андрійович пов’язав з
нашим університетом ще в 1974 р., коли всту
пив до інженерно-економічного факультету
ХАДІ, який закінчив з відзнакою у 1979 р.
Ілля Андрійович пройшов довгий шлях
професійного становлення від інженера кафе
дри до проректора з наукової роботи: працю
вав на посадах інженера, асистента, доцента
кафедри економіки виробництва, професора
кафедри менеджменту, заступника декана
факультету заочного навчання, завідувача ка
федри економіки підприємства (2004 − 2015),
декана факультету управління та бізнесу
(1996 − 2021).
Наразі Ілля Андрійович обіймає посаду
проректора з наукової роботи ХНАДУ.
У 2010 р. І.А. Дмитрієв захистив дисер
тацію на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук і започаткував наукову шко
лу «Проблеми і перспективи розвитку підпри
ємництва».
У 2011 р. І.А. Дмитрієву було присвоєно
вчене звання професора.
За великий особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науко
во-технічний та культурно-освітній розвиток
України, а також вагомі трудові здобутки і ви
сокий професіоналізм у 2012 р. І.А. Дмитріє
ву було присвоєно почесне звання «Заслуже
ний діяч науки і техніки України».
Ілля Андрійович − дійсний член Тран
спортної академії України; керівник Харків
ського представництва Академії економічних
наук і підприємницької діяльності в Україні.
Як декан факультету Ілля Андрійович
провів колосальну роботу щодо вдосконален
ня матеріально-технічного та науково-мето
дичного забезпечення навчального процесу.
Зокрема, було збільшено кількість випуско
вих кафедр і розширено перелік спеціальнос
тей, за якими факультет здійснює підготовку
бакалаврів, магістрів і докторів філософії;
інтенсифіковано роботу з видання підручни
ків, навчальних посібників і монографій; за
початковано видання двох фахових збірників
наукових праць («Економіка транспортного
комплексу» та «Проблеми і перспективи роз
витку підприємництва») і збірника студент
ських наукових праць «Економічні перспек
тиви»; започатковано проведення п’яти що
річних науково-практичних конференцій, а
також досягнуто високий рівень керівництва
науково-дослідною роботою студентів.
Саме за цілковитого сприяння Іллі Ан
дрійовича ФУБ став базою для проведення
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студент
ських наукових робіт (за напрямами «Еконо
міка транспорту та зв’язків» (2006 − 2017),
«Економіка автомобільного транспорту»
(2018 – т.ч.), «Транспортне підприємництво»
(2020)) і Всеукраїнського конкурсу диплом
них робіт студентів закладів вищої освіти
зі спеціальності «Економіка підприємства»
(2015 – т.ч.). Упродовж 2013 − 2015 рр. під ке
рівництвом проф. І.А. Дмитрієва на ФУБі пра
цювала Спеціалізована вчена рада із захисту

Професор І.А. Дмитрієв –
управлінець, викладач, науковець
дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.04 «Економіка та управління підприєм
ствами (за видами економічної діяльності)».
Ці вагомі досягнення були гідно відзначе
ні оргкомітетом конкурсу «Вища школа Хар
ківщини − кращі імена». У 1999 та 2010 роках
Ілля Андрійович був нагороджений диплома
ми цього щорічного престижного конкурсу
у номінації «Декан факультету».
Проф. І.А. Дмитрієв не лише видатний
організатор і управлінець, але й талановитий
викладач, методист і науковець. Він − автор
понад 300 науково-методичних праць, серед
яких 23 монографії, 4 підручники, 25 навчаль
них посібників (9 − з грифом МОН України).
Ілля Андрійович бере активну участь в атес
тації наукових кадрів: входив до складу спе
ціалізованої вченої ради з правом прийняття
до захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора і кандидата наук за спеціаль
ністю 08.00.03 «Економіка та управління на
ціональним господарством» у Харківському
національному університеті ім. В.Н. Каразіна;
є членом спеціалізованої вченої ради з правом
прийняття до захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук за спеціаль
ностями 08.00.03 «Економіка та управління
національним господарством», 08.00.04 «Еко
номіка та управління підприємствами (за ви
дами економічної діяльності)» в Українсько
му державному університеті залізничного
транспорту.
Професор Дмитрієв є заступником го
ловного редактора збірника наукових праць
«Проблеми і перспективи розвитку підприєм
ництва», членом редакційних колегій збірни
ків наукових праць «Економіка транспортного
комплексу» та «Автомобільний транспорт»,
що акредитовані до категорії «Б» фахових ви
дань та індексуються в міжнародних наукоме
тричних базах даних; а також головним редак
тором збірника студентських наукових праць
«Економічні перспективи».
Ілля Андрійович завжди приділяв і продо
вжує приділяти велику увагу науковій роботі
з обдарованою молоддю. Так, під його науко
вим керівництвом 39 здобувачів вищої освіти
стали переможцями міжнародних, всеукра
їнських і регіональних конкурсів наукових

робіт, конкурсів бізнес-кейсів і бізнес-планів;
доц. І.Ю. Шевченко здобула премію Верхо
вної Ради України для найталановитіших
молодих учених у галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних
розробок; доц. О.М. Шершенюк перемогла
у конкурсі «Найкращий молодий науковець
Харківщини»; доценти О.М. Шершенюк і
К.О. Горова отримали гран-прі Всеукраїн
ського конкурсу бізнес-планів підприємниць
кої діяльності серед молоді; доц. В.Ю. Несте
ренко отримала гран-прі конкурсу емпірич
них досліджень молодих учених «Бізнес та
злочинність».
З 2019 р. І.А. Дмитрієв – експерт МОН
України з оцінювання ефективності діяльнос
ті наукових установ за науковим напрямом
суспільних наук (наказ МОН від 19.04.2019 р.
№ 524).
Серед пріоритетних напрямів розвитку
ФУБ Ілля Андрійович завжди вважав і вважає
інтернаціоналізацію освіти і науки. За його
безпосереднього сприяння на факультеті було
підготовлено 5 проєктів на здобуття грантово
го фінансування за програмами Erasmus+KA2,
Horizon 2020 і конкурсу Україно-Латвійських
науково-дослідних проєктів.
У 2016 р. Ілля Андрійович пройшов шес
тимісячне науково-педагогічне стажування
у Польсько-Українському міжнародному ін
ституті інновацій, науки, освіти та розвитку
(м. Варшава), у 2020 – тримісячне науково-пе
дагогічне стажування в Університеті фінансів,
бізнесу та підприємництва (м. Софія), у 2021 –
місячне науково-педагогічне стажування в
Університеті прикладних наук ISMA (м. Рига).
За плідну науково-педагогічну діяльність
і вагомий внесок у розвиток вищої освіти і
науки України І.А. Дмитрієв нагороджений:
Грамотою Верховної Ради України «За за
слуги перед українським народом» (2017),
дворічною стипендією Президента України
для видатних учених (2021), Почесною гра
мотою Кабінету Міністрів України (2005),
Нагрудним знаком «Відмінник освіти Укра
їни» (2000), Нагрудним знаком Міністерства
освіти і науки України «За наукові та освітні
досягнення» (2018), Подякою Міністерства
транспорту та зв’язку України (2006), По
чесною грамотою Державного департаменту
автомобільного транспорту (2006), Грамотою
Державної служби автомобільних доріг Укра
їни «Укравтодор» (2006), Подякою Голови
Харківської обласної державної адміністрації
(2009), Грамотою Харківської обласної ради
(2016), Почесною грамотою Головного управ
ління житлово-комунального господарства та
розвитку інфраструктури Харківської облас
ної державної адміністрації (2012), Грамотою
Департаменту науки і освіти Харківської об
ласної державної адміністрації (2018).
Шановний Іллє Андрійовичу! Низький
уклін Вам за Вашу самовіддану працю і
безмежна подяка за саме такий наш славний ФУБ, який ми маємо сьогодні! Вам не
лише вдалося зберегти досягнення попередників, але й багаторазово їх примножити!
Ми пишаємося тим, що маємо змогу
працювати поруч з такою видатною людиною і мудрим керівником, відомим науковцем і великим учителем!

Колектив кафедри економіки
і підприємництва
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 КОРИФЕЇ
В.Г. Шинкаренко зі студентами

ВИДАТНИЙ НАУКОВЕЦЬ
І ВИКЛАДАЧ
П’ятдесят п’ять років свого життя Володимир Григорович Шинкаренко присвятив нашому факультету, пройшовши великий шлях від студента до декана, завіду
вача кафедри і професора, стовідсотково
віддаючи себе роботі, мріючи і досягаючи
того, щоби ФУБ був найкращим!
Народився Володимир Григорович 1 січ
ня 1941 р. в с. Сеньково Куп’янського райо
ну Харківської області. У 1958 р. закінчив
Куп’янську середню школу №6; у 1961 – з від
знакою Куп’янський автотранспортний техні
кум і отримав кваліфікацію техніка-механіка з
експлуатації і ремонту рухомого складу авто
мобільного транспорту.
Трудову діяльність почав з липня 1961 р.,
працюючи на різних посадах: інженера від
ділу експлуатації Брянської автобази на Во
рошиловградщині, служби в армії, інженера
виробничо-технічного відділу Брянської авто
бази Ворошиловградського автотресту.
У 1965 р. вступив до Харківського авто
мобільно-дорожнього інституту, який закін
чив з відзнакою у 1970 р. Під час навчання в
аспірантурі Московського автомобільно-до
рожнього інституту в 1973 р. достроково під
готував і захистив дисертацію на здобуття на
укового ступеня кандидата економічних наук.
Навчаючись в ХАДІ та в аспірантурі МАДІ
отримував іменну стипендію.

З 1973 р. працював асистентом, старшим
викладачем, доцентом, професором, деканом
факультету (1984 – 1993), завідувачем кафе
дри менеджменту (1990 – 2012) нашого ЗВО.
Будучи деканом інженерно-економіч
ного факультету, відкрив спеціальність
«Організація дорожнього руху». За участі
проф. В.Г. Шинкаренка на факультеті було
організовано і здійснюється підготовка ви
пускників технікумів зі скороченим терміном
навчання, виконано роботу з координації на
вчальних планів технікумів та університету.
Як завідувач кафедри Володимир Григорович
багато зробив для поліпшення матеріальнотехнічної бази, кадрового потенціалу кафе
дри, методичного забезпечення навчального
процесу тощо. За його завідування випускову
спеціальність було акредитовано за IV рівнем.
Понад 30 років В.Г. Шинкаренко був чле
ном науково-методичної комісії з менеджмен
ту МОН України, фахових рад при КНТЕУ та
КПІ, ДАК України. Є співавтором 11 стандар
тів вищої освіти України з менеджменту, як
голова експертної комісії провів акредитацію
та ліцензування у 116 ЗВО України.
У 1995 р. Володимир Григорович за
хистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук, з 2004 р.
він – дійсний член і заслужений діяч Тран
спортної академії України. Основними напря

Під час захисту дипломних проєктів

В.Г. Шинкаренко –
Ділова людина 2008 року
мами його наукових досліджень є проблеми
економіки і менеджменту автомобільного
транспорту. Результати наукових досліджень
В.Г. Шинкаренка використовуються в роботі
автотранспортних підприємств України. До
тепер Володимир Григорович плідно керує
науково-дослідницькою роботою студентів
і аспірантів. Професор Шинкаренко запо
чаткував в університеті наукову школу «Еко
номіка і управління транспортним комплек
сом». З 1993 р. й понині він працює у спеці
алізованих вчених радах із захисту доктор
ських і кандидатських дисертацій. Професор
В.Г. Шинкаренко 89 разів виступав офіційним
опонентом, а також є членом спеціалізованих
вчених рад із захисту докторських дисертацій
при Українському державному університеті
залізничного транспорту та при Національно
му транспортному університеті.
Як головний редактор випустив 24 номери
фахового збірника наукових праць «Економіка
транспортного комплексу». За період науковопедагогічної діяльності ним видано 395 науко
вих і методичних праць. Серед них 17 моногра
фій, 26 навчальних посібників (17 – з грифом
МОН України), а також 188 наукових статей.
За багаторічну сумлінну працю, осо
бливі заслуги в галузі освіти і науки України
В.Г. Шинкаренко удостоєний багатьох наго
род і відзнак: медалей «За освоєння цілинних
земель» (1967), «За доблесну працю» (1970),
«Ветеран праці» (1988), «Ветеран війни − учас
ник бойових дій» (1996), «60 років перемоги
у ВВВ 1941 – 1945 рр.» (2005); «65 років пере
моги у ВВВ 1941 – 1945 рр.» (2010); Знаків:
Учасник бойових дій (1996), Відмінник освіти
України (2000), Заслужений діяч Транспортної
академії України (2004), За наукові досягнення
(2007); Почесних звань: Заслужений діяч науки
і техніки України (2010), Почесний працівник
транспорту України (2010), а також численних
Почесних грамот МОН України.
За особисті досягнення в галузі науки
та вагомий внесок у вирішення соціальноекономічних проблем Харківської області
обласною державною адміністрацією як ви
датному науковцю В.Г. Шинкаренку у 2003 р.
була призначена стипендія імені М.І. ТуганБарановського. Крім того, Володимир Гри
горович − повний кавалер Почесного знака
«За заслуги перед колективом Харківського
національного автомобільно-дорожнього уні
верситету», а також нагороджений Почесним
знаком «За заслуги перед колективом Харків
ського національного технічного університе
ту сільського господарства».
Усі ми пишаємося тим, що поруч з нами
працює наш Великий учитель і Поважний
професор кафедри Володимир Григорович
Шинкаренко!
Колектив кафедри менеджменту
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 ДО 55-РІЧЧЯ ФУБ

ІННОВАЦІЙНА КАФЕДРА

Завiдувачка кафедри,
доц. О.I. Дмитрiєва
зi студентами-бакалаврами
Зі створенням у 1993 р. кафедри економіки і організації виробництва бере
свій початок історія розвитку кафедри
економіки і підприємництва. Втім вже
через п’ять років кафедра отримала
нову назву «Економіки підприємства».
Упродовж 1993 – 1999 рр. кафедру очо
лював канд. екон. наук, доц. П.П. Нєдов;
1999 – 2002 рр. − канд. екон. наук, доц.
В.В. Маліков; 2002 – 2004 рр. − д-р екон.
наук, проф. Д.О. Горєлов. За керівництва
доц. П.П. Нєдова кафедра стала випуско
вою, доц. В.В. Малікова – здійснила пер
ший випуск спеціалістів зі спеціальності
«Економіка підприємства», проф. Д.О. Го
рєлова − здійснила перший випуск магі
стрів зі спеціальності «Економіка підпри
ємства».
З жовтня 2004 до вересня 2015 р. ка
федру економіки підприємства очолював
заслужений діяч науки і техніки України,
д-р екон. наук, проф. І.А. Дмитрієв. Пе
ріод розвитку кафедри під керівництвом
проф. І.А. Дмитрієва, безумовно, можна
назвати «золотою ерою», адже саме у цей
час стрімко нарощувався її матеріальнотехнічний, навчально-методичний і науко
вий потенціал.
З 2006 р. кафедра є базою для проведен
ня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт (у 2006 –2017 рр.
за напрямом «Економіка транспорту та
зв’язків», з 2018 р. – за напрямом «Еко
номіка автомобільного транспорту»). Від
2015 р. кафедра проводить ІІ тур Всеукра
їнського конкурсу дипломних робіт студен
тів закладів вищої освіти зі спеціальності
(спеціалізації) «Економіка підприємства».
Розпочинаючи з 2007 р., за ініціативи
проф. І.А. Дмитрієва на базі кафедри за
початковано щорічну міжнародну науко
во-практичну конференцію «Проблеми і
перспективи розвитку підприємництва», а
вже наступного року – щорічну міжнарод
ну студентську наукову конференцію «Про
блеми розвитку економіки підприємства:
погляд молоді».
Зусиллями проф. І.А. Дмитрієва кафе
дра започаткувала випуск збірника науко

вих праць «Проблеми і перспективи роз
витку підприємництва», що є науковим фа
ховим виданням у галузі економічних наук
(категорія «Б») та індексується в МНБД
Index Copernicus і Google Scholar, а також
збірника студентських наукових праць
«Економічні перспективи».
Упродовж 2013 – 2015 рр. на кафедрі
діяла Спеціалізована вчена рада з правом
прийняття до розгляду та проведення за
хисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю «Економіка та управління
підприємствами (за видами економічної ді
яльності)» (К 64.059.04), головою якої був
заслужений діяч науки і техніки України,
д-р екон. наук, проф. І.А. Дмитрієв.
Саме проф. І.А. Дмитрієвим на кафе
дрі були створені надзвичайно сприятливі
умови для всебічного розвитку як про
фесорського-викладацького складу, так і
студентської молоді. За той час, коли Ілля
Андрійович очолював кафедру, виклада
чами кафедри було захищено 2 докторські
та 15 кандидатських дисертацій. Саме Ілля
Андрійович вивів студентську науку на той
високий рівень, який вона наразі має. Крім
того, за ініціативи та цілковитого сприяння
проф. І.А. Дмитрієва було інтенсифіковано
науково-дослідну роботу студентів, запо
чатковано і стимульовано їхню публікацій
ну та апробаційну активність, організовано
систематичну участь студентів у конкурсах
наукових робіт і конференціях, семінарах
і бізнес-кейсах, пітч-деках бізнес-планів
тощо.
У 2013 р. кафедра успішно пройшла
державну акредитацію, отримавши ліцен
зію на провадження освітньої діяльності до
2023 р.
Проф. І.А. Дмитрієвим у 2015 р. було
організовано подання кафедрою заявки
(проєкту «Developing valorisation models
for academia to promote innovation and
entrepreneurship through creative industries»)
на здобуття грантового фінансування за
програмою Erasmus+KA2.
У 2015 – 2016 н.р. кафедру очолював
д-р екон. наук, проф. Д.В. Бабич.

Навесні 2016 р. на кафедрі отримує
розвиток практика зарубіжних стажувань
викладачів: зокрема, доц. І.Ю. Шевченко
пройшла стажування у Празькому інсти
туті підвищення кваліфікації (м. Прага);
проф. І.А. Дмитрієв, доц. Д.О. Приходько
та І.Ю. Шевченко півроку підвищували
кваліфікацію у Міжнародному інститу
ті інновацій «Наука – Освіта – Розвиток»
(м. Варшава).
З вересня 2016 до вересня 2019 р. за
відувачем кафедри був заслужений діяч
науки і техніки України, д-р екон. наук,
проф. О.С. Іванілов. Через зміну Переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, з 2016 – 2017 н.р. кафедра почала
здійснювати підготовку бакалаврів і магі
стрів зі спеціальностей 051 «Економіка»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність».
З вересня 2017 р. кафедра отримала
нову назву «Економіки і підприємництва».
У цей час кафедра продовжила започат
ковану проф. І.А. Дмитрієвим роботу з по
дання заявок на здобуття грантового фінан
сування за програмою Erasmus+KA2: були
представлені проєкти «Strengthening higher
education role in innovation value chain
through their involvement in multidisciplinary
platforms of creative industries» (2016),
«Synergizing multidisciplinary platforms of
creative industries with higher education to
strengthen their role in the innovation value
chain» (2017). У 2018 р. було подано за
явку (проєкт «Public-private partnership
as a mechanism for ensuring of investment
attractiveness of the region») на участь у
конкурсі спільних Україно-Латвійських на
уково-дослідних проєктів.
Було також продовжено практику зару
біжних стажувань викладачів: доц. В.О. Федорова пройшла стажування у Суспіль
но-економічному університеті в (м. Пше
ворськ, Польща), а доц. Я.С. Левченко три
місяці стажувалася в Педагогічному уні
верситеті м. Кракова (Польща).
У вересні – грудні 2019 р. обов’язки
завідувача кафедри виконував канд. екон.
наук, доц. В.К. Бабайлов.
У 2020 р. кафедру очолила лауреат Пре
мії Верхової Ради України, д-р екон. наук,
доц. І.Ю. Шевченко. За ініціативи та ціл
ковитого сприяння Інни Юріївни кафедра
була обрана учасником проєкту «Підприєм
ницький університет», що реалізується Мі
ністерством освіти і науки України спільно
з Міністерством цифрової трансформації
України, Українським фондом стартапів,
Дія. Бізнес за підтримки Програми USAID
«Конкурентоспроможна економіка Украї
ни». Перша фаза цієї програми на кафедрі
вже реалізована у вигляді впровадження у
навчальний процес бакалаврів зі спеціаль
ностей 051 «Економіка», 076 «Підприємни
цтво, торгівля та біржова діяльність» курсу
«Інноваційне підприємництво та управ
ління стартап проєктами», програма якого
Закінчення на с. 6
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 ДО 55-РІЧЧЯ ФУБ

ІННОВАЦІЙНА КАФЕДРА

Доц. I.Ю. Шевченко,
лауреат Премiї
Верховної Ради України
Закінчення. Початок на с. 5
розроблена фахівцями бізнес-інкубатора
YEP, рекомендована Міністерством освіти
і науки України та Міністерством цифрової
трансформації України, рецензована зару
біжними експертами із США, Нідерландів,
Ізраїлю та Естонії. Сьогодні проєкт «Під
приємницький університет» є потужною
платформою не лише для інноваційного
навчання здобувачів вищої освіти, але й
підвищення кваліфікації викладачів.
Саме у цей період колектив кафедри
вперше провів ІІ тур Всеукраїнського кон
курсу студентських наукових робіт за на
прямом «Транспортне підприємництво» та
розпочав видання підручників і навчальних
посібників англійською мовою.
У 2020 році міжнародні стажування
пройшли: доц. О.І. Дмитрієва та І.Ю. Шев
ченко – у Малопольській школі публічного
адміністрування Краківського економіч
ного університету (м. Краків, Польща);
проф. І.А. Дмитрієв і доц. І.Ю. Шевченко – в
Університеті фінансів, бізнесу та підприєм
ництва (м. Софія, Болгарія); доц. В.Ю. Оні
сіфорова та ст. викл. М.В. Прокопенко – у
Науково-дослідному інституті Люблінсько
го науково-технологічного парку (м. Лю
блін, Польща).

У 2021 р. кафедру очолила д-р екон.
наук, доц. О.І. Дмитрієва. З перших днів
Оксана Іллівна поставила за мету підви
щення якості підготовки фахівців та вже
зробила вагомий крок у цьому напрямку:
впровадила до навчального процесу бака
лаврів зі спеціальностей 051 «Економіка»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» бізнес-симуляцію ViAL+ на під
ставі договору з Компанією інтелектуальних
технологій. Це унікальна практика, якою ко
лектив кафедри пишається найбільше!
Цьогоріч міжнародні стажування про
йшли: доц. В.Ю. Нестеренко та Д.О. При
ходько − у Науково-дослідному інституті
Люблінського науково-технологічного парку
(м. Люблін, Польща); проф. О.І. Дмитрієва,
І.А. Дмитрієв та І.Ю. Шевченко − в Універси
теті прикладних наук ISMA (м. Рига, Латвія).
Наразі кафедра економіки і підпри
ємництва володіє надзвичайно потужним
кадровим потенціалом. Нині у нас плідно
працюють 4 доктори економічних наук
(О.І. Дмитрієва, І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шев
ченко, Я.С. Левченко), заслужений діяч
науки і техніки України (І.А. Дмитрієв),
академік Транспортної академії України
(І.А. Дмитрієв), лауреат Премії Верховної
Ради України (І.Ю. Шевченко), стипен
діат Президента України (І.А. Дмитрієв),

Пiд час роботи експертної групи
з акредитацiї освiтнiх програм
стипендіат Кабінету Міністрів України
(І.Ю. Шевченко), експерт з оцінювання
ефективності діяльності наукових установ,
що належать до сфери управління Мініс
терства освіти і науки України (І.А. Дми
трієв), три експерти з акредитації освітніх
програм Національного агентства із забез
печення якості вищої освіти (Я.С. Левчен
ко, В.О. Федорова, І.Ю. Шевченко), два
експерти з відбору проєктів наукових робіт
та науково-технічних (експериментальних)
розробок молодих вчених, які працюють
(навчаються) у закладах вищої освіти та
наукових установах, що належать до сфе
ри управління Міністерства освіти і науки
України (О.І. Дмитрієва, І.Ю. Шевченко).
Частка викладачів кафедри, які мають на
укові ступені та вчені звання, складає 94%.
Напередодні 55-річного ювілею колектив кафедри економіки і підприємництва щиросердно вітає увесь дружний і згуртований колектив факультету
управління та бізнесу зі святом і зичить
великих науково-освітніх здобутків і
звершень задля подальшого зміцнення
вже досягнутого дійсно високого авторитету нашого рідного ФУБ!
З ювілеєм Вас, шановні колеги!
Колектив кафедри економіки
і підприємництва

Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робiт

16 вересня 2021 р.
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 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПОДІЇ. ФАКТИ. ЛЮДИ

(Інженерно-економічний факультет –
Факультет управління та бізнесу)
(1966 – 2021)
1965 р. – в ХАДІ розпочато підготов
ку інженерів-економістів за спеціальністю
«Економіка і організація автомобільного
транспорту». Випускова кафедра економіки і
організації автомобільного транспорту, яку у
1965 – 1990 рр. очолював проф., канд. техн.
наук С.Л. Голованенко.
09.09.1966 р. – створено інженерно-еко
номічний факультет (ІЕФ), деканом якого
призначено ст. викл., канд. техн. наук Ю.Г. Ку
дієвського.
1967 р. – студент ІЕФ Володимир Шин
каренко – командир студентської автоколони,
котра зайняла перше місце за результатами
роботи в Казахстані, був нагороджений ме
даллю «За освоєння цілинних земель».
1970 р. – студент ІЕФ Володимир Шин
каренко як відмінник навчання упродовж
п’яти років був нагороджений медаллю «За
доблесну працю».
1971 р. – з передачею з дорожнього та меха
нічного факультетів спеціальності «Організація
і планування діяльності підприємств» кафедра
отримала назву «Економіки виробництва».
1973 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тив В.Г. Шинкаренко.
1974 р. – студент ІЕФ Ілля Дмитрієв став
чемпіоном ХАДІ та чемпіоном області з лиж
них перегонів.
1975 р. – завідувачем кафедри економіч
ної теорії та права призначено доц., канд.
екон. наук Г.О. Гетьмана.
1975 р. – проф. С.Л. Голованенку при
своєно звання «Почесний працівник автомо
більного транспорту», його ім’я занесено до
«Книги пошани інституту».
1975 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тила О.М. Жарова.
1976 р. – проф. С.Л. Голованенку присво
єно почесне звання «Заслужений працівник
вищої школи УРСР».
1977 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тила Т.І. Маслова.
1978 р. – студент ІЕФ Ілля Дмитрієв став
призером ЦР ДССАФ з біатлону та виконав
норматив кандидата в майстри спорту СРСР.
1980 р. – з нагоди 15-річчя від дня засну
вання колектив кафедри економіки і організа
ції автомобільного транспорту нагороджений
Почесною грамотою Міністерства автомо
більного транспорту УРСР і Президії Рес
публіканського Комітету профспілки праців
ників автомобільного транспорту і шосейних
доріг; доценти В.Г. Посипай і О.М. Жарова –
Нагрудним знаком «Почесний автотранспорт
ник».
1982 р. – з автомобільного факультету на
ІЕФ передано підготовку інженерів зі спеці
альності «Організація перевезень та управ
ління на транспорті».
1982 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили В.Г. Сословський та С.Г. Банаєва.

1984 р. – на посаду декана ІЕФ при
значено доц., канд. екон. наук В.Г. Шинкаренка.
1984 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили В.Г. Посипай, Ю.О. Бекетов, В.І. Терлова
та З.Л. Черняковський.
1985 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тив І.А. Дмитрієв.
1986 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили П.П. Нєдов і І.О. Кононов.
1987 р. – кафедрі економіки виробництва
було повернено попередню назву – «Економі
ки і організації автомобільного транспорту».
1988 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили В.М. Бровко та А.К. Бистрицька.
1989 р. – дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук захисти
ли В.В. Маліков і Н.В. Попова.
1990 р. – завідувачем кафедри економіки і
організації автомобільного транспорту призна
чено проф., канд. екон. наук В.Г. Шинкаренка.
1992 р. – з дорожньо-будівельного фа
культету на ІЕФ передано спеціальність «Еко
номіка та управління в будівництві».
1992 р. – завідувачем кафедри економіч
ної теорії та права призначено проф., канд.
екон. наук В.М. Бережного.
1993 р. – ІЕФ отримав нову назву − «Фа
культет управління та бізнесу» (ФУБ).
1993 р. – на посаду декана ФУБ призна
чено доц., канд. техн. наук Є.Б. Решетнікова.
1993 р. – кафедра економіки і організації
автомобільного транспорту перейменована в
кафедру менеджменту, з її складу виділені ви
кладачі для створення кафедри економіки та
організації виробництва.
1993 р. – дисертації на здобуття на
укового ступеня кандидата економічних наук
захистили Н.О. Єгорова, Л.М. Колесник
і В.О. Анфімов.
1994 р. – кафедра економіки та організа
ції виробництва стала випусковою зі спеці
альності «Економіка підприємства».
1995 р. – проф. В.Г. Шинкаренко захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук і започаткував на
укову школу «Економіка і управління тран
спортним комплексом».
1996 р. – на посаду декана ФУБ призначе
но доц., канд. екон. наук І.А. Дмитрієва.
1996 р. – проф. В.Г. Шинкаренку присво
єно статус «Учасник бойових дій» як малоліт
ньому в’язню фашистських таборів.
1996 р. – проф. В.Г. Шинкаренко став
експертом, членом фахової ради з акредита
ції та ліцензування підготовки спеціалістів
за напрямом «Менеджмент», членом прези
дії НМК з менеджменту Міністерства освіти
України.
1996 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
бронзовим призером чемпіонату Світу з лиж
них перегонів серед ветеранів.

1998 р. – кафедра економіки та органі
зації виробництва перейменована у кафедру
економіки підприємства.
1998 р. – завідувачем кафедри економіки
підприємства призначено доц., канд. екон.
наук П.П. Нєдова.
1998 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тила О.М. Криворучко.
1998 р. – проф. І.А. Дмитрієв став дипло
мантом І обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини – кращі імена» у номінації «Де
кан факультету».
1999 р. – завідувачем кафедри економіки
підприємства призначено доц., канд. екон.
наук В.В. Малікова.
2000 р. – проф. В.Г. Шинкаренко нагоро
джений медаллю «60 років перемоги у Вели
кій Вітчизняній війні».
2000 р. – професорів В.Г. Шинкаренка,
І.А. Дмитрієва та В.М. Бережного нагороджено
Нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
2000 – 2002 рр. – доц. О.М. Криворучко
нагороджено стипендією Кабінету Міністрів
України для молодих учених.
2001 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тила Г.С. Бондаренко.
2002 р. – створено кафедру обліку і ауди
ту, завідувачем якої призначено доц., канд.
екон. наук В.В. Малікова.
2002 р. – завідувачем кафедри економіки
підприємства призначено проф., докт. екон.
наук Д.О. Горєлова.
2002 р. – від ФУБ відокремився новий
факультет – транспортних систем, який очо
лив випускник ІЕФ, доц., канд. екон. наук
Ю.О. Бекетов.
2002 р. – на кафедрі менеджменту запо
чатковано випуск збірника наукових праць
«Економіка транспортного комплексу», вклю
ченого до Переліку фахових видань з еко
номічних наук (категорія «Б», 2020 рік) та
до міжнародних наукометричних баз даних:
Наукова електронна бібліотека eLIBRARY,
Index Copernicus, Google Scholar, Directory of
Research Journal Indexing та КіберЛенінка.
На цей час видано 37 його випусків.
2002 р. – студент ФУБ Максим Кійко став
срібним призером чемпіонату Світу та чем
піоном Європи з тайського боксу, виконавши
норматив майстра спорту міжнародного класу.
2002 р. – студент ФУБ Микита Рогачов
став чемпіоном Світу з акробатичного рок-нролу.
2002 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тила В.І. Вербицька.
2003 р. – проф. В.Г. Шинкаренку як ви
датному науковому працівнику призначено
стипендію ім. М.І. Туган-Барановського.
2003 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тив М.М. Бурмака.
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 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПОДІЇ. ФАКТИ. ЛЮДИ

(Інженерно-економічний факультет –
Факультет управління та бізнесу)
(1966 – 2021)
Продовження. Початок на с. 7
2004 р. – завідувачем кафедри економіки
підприємства призначено декана ФУБ, проф.,
канд. екон. наук І.А. Дмитрієва.
2004 р. – відкрито нову спеціальність
«Міжнародна економіка».
2004 р. – проф. В.Г. Шинкаренка нагородже
но Нагрудним знаком «За наукові досягнення».
2004 р. – проф. В.Г. Шинкаренка обрано
дійсним членом Транспортної академії Украї
ни та присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч Транспортної академії України».
2004 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тила В.В. Поєдинцева.
2005 р. – проф. А.В. Гриньов захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук.
2005 р. – створено кафедру міжнародної
економіки, яку очолив проф., докт. екон. наук
А.В. Гриньов.
2005 р. – дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата наук захистили Ю.О. Кос
тенко, В.В. Власенко та О.П. Левченко.
2005 р. – проф. І.А. Дмитрієва нагородже
но Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України.
2005 р. – професорів О.М. Жарову і В.В. Ма
лікова та доц. М.Ф. Курилка нагороджено На
грудним знаком «Відмінник освіти України».
2005 р. – доцентів Л.М. Ачкасову і О.М. Криворучко нагороджено Нагрудним знаком «По
чесний працівник транспорту України».
2005 р. – доц. О.М. Криворучко стала пе
реможцем I обласного конкурсу «Найкращий
молодий науковець Харківщини».
2005 р. – доц. М.Ф. Курилко став пере
можцем VII обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини – кращі імена» в номінації «За
відувач кафедри фізичного виховання».
2005 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
чемпіоном Всесвітніх Ігор ветеранів з футболу.
2006 р. – проф. І.А. Дмитрієва нагоро
джено Подякою Міністерства транспорту та
зв’язку України.
2006 р. – студентка ФУБ Ольга Давидко
стала срібним призером чемпіонату Світу
з сумо та чемпіонкою Європи з боротьби на
поясах, виконавши норматив майстра спорту
міжнародного класу.
2006 р. – викл. М.В. Кірсанов у складі
збірної команди України з регбі став чемпіо
ном Європи.
2006 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
чемпіоном Світу серед ветеранів з футболу.
2006 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили Н.А. Согомонова та Т.А. Василенко.
2006 – 2017 рр. – ФУБ був базою для про
ведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт за напрямом «Еко
номіка транспорту та зв’язків».
2007 р. – кафедра економіки підприєм
ства започаткувала щорічну міжнародну на

уково-практичну конференцію «Проблеми та
перспективи розвитку підприємництва».
2007 р. – доц. О.М. Криворучко захисти
ла дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук.
2007 р. – доц. Д.А. Горовий нагородже
ний дипломом обласного конкурсу «Найкра
щий молодий науковець Харківщини».
2007 р. – дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата наук захистили О.М. Шер
шенюк, Т.В. Деділова, І.М. Кирчата, О.М. Пе
рунова, І.В. Федотова та О.О. Солодовник.
2007 р. – студентці ФУБ Оксані Стогул
призначено стипендію Харківського міського
голови «Обдарованість».
2008 р. – кафедру міжнародної економіки
очолив проф., докт. екон. наук Д.В. Бабич.
2008 р. – кафедра економіки підприєм
ства започаткувала щорічну міжнародну на
укову студентську конференцію «Проблеми
розвитку економіки підприємства: погляд
молоді».
2008 р. – дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата наук захистили О.Г. Оста
пенко, К.П. Покатаєва, Н.М. Пономарьова,
К.О. Попкова, Т.Г. Тохтар, І.С. Піпенко та
К.О. Федотова.
2008 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
чемпіоном Світу серед ветеранів з футболу.
2008 р. – проф. В.Г. Шинкаренко нагоро
джений Асамблеєю ділових кіл України ме
даллю «Ділова людина України».
2009 р. – завідувачкою кафедри еконо
мічної теорії та права призначено доц., канд.
екон. наук Л.М. Яворську.
2009 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили О.В. Попадинець та В.В. Блага.
2009 р. – доц. О.М. Шершенюк стала пе
реможцем IV обласного конкурсу «Найкра
щий молодий науковець Харківщини».
2009 р. – кафедра міжнародної економіки
започаткувала щорічну міжнародну науковопрактичну конференцію «Сучасні тенденції
розвитку світової економіки».
2009 р. – на кафедрі економіки підприєм
ства розпочато видання збірника студентських
наукових праць «Економічні перспективи».
2009 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став чем
піоном Всесвітніх Ігор серед ветеранів з футболу.
2009 р. – за організацію та проведення
фінальних змагань IX літньої Універсіади
України доц. М.Ф. Курилко як головний суддя
нагороджений Почесною грамотою.
2010 р. – проф. І.А. Дмитрієв захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук і започаткував на
укову школу «Проблеми і перспективи розви
тку підприємництва».
2010 р. – проф. І.А. Дмитрієв став дипло
мантом ХІІ обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини – кращі імена» у номінації «Де
кан факультету».
2010 р. – проф. І.А. Дмитрієва обрано дій
сним членом Транспортної академії України.

2010 р. – дисертації на здобуття на
укового ступеня кандидата наук захистили
С.В. Селезень, А.В. Сохацька, В.О. Федорова,
О.І. Стогул, Т.М. Болотова, В.Ю. Нестеренко
та І.А. Касатонова.
2010 р. – проф. В.Г. Шинкаренка нагоро
джено Нагрудним знаком «Почесний праців
ник транспорту України».
2010 р. – проф. В.Г. Шинкаренку присво
єно почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України»
2010 р. – студент ФУБ Іван Савченко став
срібним призером чемпіонату Світу з хокею.
2010 р. – ст. викл. Є.К. Плотнікову при
своєно почесне звання «Заслужений тренер
України».
2010 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
чемпіоном зимових Всесвітніх Ігор серед ве
теранів з лижних перегонів.
2005 – 2010 рр. – 46 студентів ФУБ стали
переможцями міжнародних конкурсів, 55 –
всеукраїнських конкурсів, 14 – регіональних
конкурсів, 17 – олімпіад.
2011 р. – проф. О.М. Криворучко обрано
дійсним членом Транспортної академії України.
2011 р. – на кафедрі економіки підпри
ємства започатковано випуск збірника науко
вих праць «Проблеми і перспективи розвитку
підприємництва», включеного до Переліку
фахових видань з економічних наук (катего
рія «Б», 2020 рік), а також до міжнародних
наукометричних баз даних: Наукова електро
нна бібліотека eLIBRARY, Index Copernicus,
Google Scholar.
На цей час видано 26 його випусків.
2011 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата юридичних наук захис
тила Л.В. Єрофєєнко.
2011 р. – ст. викл. В.І. Шевченку присвоєно
почесне звання «Заслужений тренер України».
2012 р. – завідувачкою кафедри менедж
менту призначено проф., докт. екон. наук
О.М. Криворучко.
2012 р. – проф. О.М. Криворучко нагоро
джено цінним подарунком Верховної Ради
України.
2012 р. – проф. І.А. Дмитрієву присвоєно
почесне звання «Заслужений діяч науки і тех
ніки України».
2012 р. – доц. М.Ф. Курилку присвоєно
почесне звання «Заслужений працівник фі
зичної культури і спорту України».
2012 р. – кафедра економічної теорії та
права започаткувала щорічну всеукраїнську
науково-практичну конференцію студентів і
молодих вчених «Актуальні економіко-правові
проблеми розвитку суб’єктів господарювання
в Україні: теоретичні та практичні аспекти».
2012 р. – доц. К.О. Горова, О.М. Шер
шенюк та О.М. Кабанов здобули гран-прі
XIV Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів
підприємницької діяльності серед молоді за
бізнес-план «Розроблення та впровадження у
виробництво малолітражного автомобільного
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 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПОДІЇ. ФАКТИ. ЛЮДИ

(Інженерно-економічний факультет –
Факультет управління та бізнесу)
(1966 – 2021)
Продовження. Початок на с. 7 – 8
дизеля потужністю 100 – 175 к.с. подвійного
призначення (Слобожанський дизель)».
2012 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук за
хистили І.М. Ананко, Ю.А. Сукач, О.М. Со
логуб, А.О. Машлякевич, Н.В. Демченко та
В.В. Благий.
2012 р. – викл. Г.Г. Хубіашвілі присво
єно звання «Майстер спорту міжнародного
класу».
2013 р. – проф. В.В. Маліков захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління.
2013 – 2015 рр. – діяла Спеціалізована
вчена рада із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами (за видами еконо
мічної діяльності)» під керівництвом проф.,
докт. екон. наук І.А. Дмитрієва.
2013 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук за
хистили С.А. Легкий, Т.О. Водолажська,
А.О. Близнюк та А.О. Лисенко.
2013 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
срібним призером Всесвітніх Ігор серед вете
ранів з футболу.
2014 р. – завідувачкою кафедри еконо
мічної теорії та права призначено доц., канд.
екон. наук О.М. Шершенюк.
2014 р. – доц. Д.А. Горовий захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук.
2014 р. – проф. Д.А. Горовий став дипло
мантом конкурсу «Вища школа Харківщини –
кращі імена».
2014 р. – О.А. Дегтяр захистив дисерта
цію на здобуття наукового ступеня доктора
наук з державного управління.
2014 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата наук захистили В.М. Ку
дрявцев, О.В. Кудрявцева, А.М. Попова,
Т.В. Павленко, О.І. Гладка та І.Ю. Шевченко.
2015 р. – завідувачем кафедри економіки
підприємства призначено проф., докт. екон.
наук Д.В. Бабича.
2015 р. – завідувачем кафедри міжнарод
ної економіки призначено проф., докт. екон.
наук Д.А. Горового.
2015 р. – ФУБ став базою для проведення
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних
робіт студентів вищих навчальних закладів зі
спеціальності «Економіка підприємства».
2015 р. – кафедра менеджменту започат
кувала щорічну всеукраїнську науково-прак
тичну конференцію молодих учених, аспіран
тів та студентів «Сучасні напрямки розвитку
економіки і менеджменту на підприємствах
України».
2015 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили А.В. Нікітіна, А.Є. Фандєєва, І.О. Хоро
шилова, Д.О. Приходько та О.М. Лушнікова.

2015 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
чемпіоном Всесвітніх Європейських Ігор се
ред ветеранів з футболу.
2016 р. – завідувачем кафедри економіки
підприємства призначено проф., докт. екон.
наук, заслуженого діяча науки і техніки Укра
їни О.С. Іванілова.
2016 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тила Ю.В. Майборода.
2016 – 2018 рр. – доц. І.Ю. Шевченко на
городжено стипендією Кабінету Міністрів
України для молодих учених.
2016 р. – доц. М.Ф. Курилку призначено
іменну стипендію Президента України як ви
датному діячу освіти.
2016 р. – ст. викл. В.О. Перебийніс став
бронзовим призером чемпіонату Світу серед
ветеранів з лижних перегонів.
2016 р. – на факультеті управління та біз
несу видано: 12 монографій, 3 підручники,
6 навчальних посібників; опубліковано ви
кладачами 174 наукові статті (в т.ч. 2 наукові
статті у виданнях, які індексуються у МНБД
SCOPUS та/або Web of Science; 117 наукових
статей у виданнях, які індексуються в інших
МНБД; 127 наукових статей у фахових видан
нях України; 40 наукових статей у закордон
них виданнях) та 307 тез доповідей; опубліко
вано студентами 250 наукових статей і 249 тез
доповідей; отримано 11 охоронних докумен
тів; виконано наукових робіт за кошти замов
ників вартістю 436,8 тис. грн (у виконанні
НДДКР брали участь 3 студенти з оплатою).
2011 – 2016 рр. – 121 студент ФУБ став
переможцем міжнародних конкурсів; 105 –
всеукраїнських конкурсів; 38 – регіональних
конкурсів; 77 – олімпіад.
2017 р. – проф. І.А. Дмитрієва нагородже
но Грамотою Верховної Ради України «За за
слуги перед українським народом».
2017 р. – кафедру економіки підприєм
ства перейменовано у кафедру економіки і
підприємництва.
2017 р. – студентці ФУБ Ганні Кобзарєвій
призначено стипендію Харківського міського
голови «Обдарованість».
2017 р. – збірна команда з кікбоксингу
стала срібним призером на чемпіонаті Укра
їни ЗВО (тренер О.Ю. Романенко).
2017 р. – збірна команда з гирьового
спорту стала бронзовим призером на чемпіо
наті України ЗВО (тренер Є.К. Плотніков).
2017 р. – збірна команда з тхеквондо ВТФ
стала бронзовим призером на Всеукраїнській
універсіаді (тренер В.І. Шевченко).
2017 р. – ст. викл. М.В. Кірсанов став
чемпіоном України та володарем Кубка Украї
ни з регбі-15, чемпіоном України з регбі-7.
2017 р. – збірна команда ХНАДУ посіла
І місце в загальному заліку обласних щоріч
них спортивних змагань «Спорт упродовж
життя» серед студентів ЗВО.
2017 р. – на кафедру менеджменту пе
редана підготовка фахівців за спеціальністю

«Облік і оподаткування» і кафедра отримала
нову назву управління та адміністрування.
2017 р. – на кафедрі управління та адмі
ністрування розпочата підготовка магістрів за
освітньо-професійною програмою «Логістич
ний менеджмент».
2017 р. – проф. В.В. Малікова обрано дій
сним членом Транспортної академії України.
2017 р. – на факультеті управління та
бізнесу видано: 25 монографій, 1 підручник,
3 навчальні посібники; опубліковано виклада
чами 175 наукових статей (у т.ч. 6 наукових
статей у виданнях, які індексуються у МНБД
SCOPUS та/або Web of Science; 100 наукових
статей у виданнях, які індексуються в інших
МНБД; 104 наукові статті у фахових виданнях
України; 34 наукові статті у закордонних ви
даннях) та 333 тези доповідей; опубліковано
студентами 346 наукових статей і 408 тез до
повідей; отримано 20 охоронних документів;
виконано наукових робіт за кошти замовників
вартістю 260 тис. грн (у виконанні НДДКР
брали участь 5 студентів з оплатою).
2018 р. – підготовку фахівців за спеці
альністю «Облік і оподаткування» передано з
кафедри управління та адміністрування на но
востворену кафедру обліку, оподаткування та
міжнародних економічних відносин, завідува
чем якої призначено проф., докт. наук з держ.
упр. В.В. Малікова.
2018 р. – студентці ФУБ Катерині Сичо
вій призначено стипендію Харківського місь
кого голови «Обдарованість».
2018 р. – ст. викл. М.В. Кірсанов став
чемпіоном України з регбі-15, чемпіоном Єв
ропи з конференції «Север».
2018 р. – студенти ФУБ Євген Кузнєцов
та Микита Фоменко стали чемпіонами Спар
такіади ЗВО у складі збірної команди з фут
болу.
2018 р. – студент ФУБ Антон Карпусь
став бронзовим призером на Спартакіаді ЗВО
з тхеквондо.
2018 р. – збірна команда ХНАДУ посіла
І місце в загальному заліку обласних щоріч
них спортивних змагань «Спорт упродовж
життя» серед студентів ЗВО.
2018 р. – професорам В.Г. Шинкаренку
та О.С. Іванілову призначено іменні стипендії
Президента України як видатним ученим.
2018 р. – проф. І.А. Дмитрієва нагоро
джено Нагрудним знаком Міністерства освіти
і науки України «За наукові та освітні досяг
нення».
2018 р. – акредитовано освітньо-професійні програми підготовки магістрів «Менедж
мент організацій і адміністрування» (кафедра
управління та адміністрування), «Економі
ка», «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» (кафедра економіки і підприєм
ництва).
2018 – 2020 рр. – доц. А.В. Нікітіну на
городжено стипендією Кабінету Міністрів
України для молодих учених.

Закінчення на с. 10
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 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ПОДІЇ. ФАКТИ. ЛЮДИ

(Інженерно-економічний факультет –
Факультет управління та бізнесу)
(1966 – 2021)
Закінчення. Початок на с. 7 – 9
2018 р. – доц. І.Ю. Шевченко нагоро
джено Подякою Міністерства освіти і науки
України.
2018 р. – ФУБ став базою для проведення
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студент
ських наукових робіт за напрямом «Економіка
автомобільного транспорту».
2018 р. – дисертацію на здобуття науково
го ступеня доктора філософії з економіки за
хистила у Литві Я.С. Левченко.
2018 р. – на факультеті управління та біз
несу видано: 14 монографій, 1 підручник,
6 навчальних посібників, 1 словник; опу
бліковано викладачами 250 наукових статей
(у т.ч. 5 наукових статей у виданнях, які індексу
ються у МНБД SCOPUS та/або Web of Science;
121 наукову статтю у виданнях, які індексу
ються в інших МНБД; 120 наукових статей у
фахових виданнях України; 17 наукових статей
у закордонних виданнях) та 299 тез доповідей;
опубліковано студентами 385 наукових статей
і 184 тези доповідей; отримано 34 охоронних
документів; виконано наукових робіт за кошти
замовників вартістю 266 тис. грн (у виконанні
НДДКР брали участь 2 студенти з оплатою).
2019 р. – дисертації на здобуття науково
го ступеня кандидата економічних наук захис
тили Є.С. Даниленко та Г.М. Максимюк.
2019 р. – проф. І.А. Дмитрієва включено
до переліку експертів з оцінювання ефектив
ності діяльності наукових установ, що нале
жать до сфери управління Міністерства осві
ти і науки України.
2019 р. – доц. І.Ю. Шевченко присуджено
Премію Верховної Ради України найталано
витішим молодим ученим у галузі фундамен
тальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок.
2019 р. – доц. І.Ю. Шевченко захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук.
2019 р. – доц. І.Ю. Шевченко нагоро
джено Грамотою Міністерства освіти і науки
України.
2019 р. – доц. І.Ю. Шевченко нагоро
джено дипломом лауреата міського конкурсу
«Молода людина року».
2019 р. – студенту ФУБ Юрію Кадигробу
призначено стипендію Харківського міського
голови «Обдарованість».
2019 р. – студентці ФУБ Аліні Лубенській
призначено стипендію Верховної Ради України.
2019 р. – ст. викл. М.В. Кірсанов став
чемпіоном України з регбі-15.
2019 р. – ст. викл. Є.К. Плотніков зайняв
І місце серед ветеранів з гирьового спорту на
чемпіонаті України.
2019 р. – збірна команда ХНАДУ посіла
І місце в загальному заліку обласних щоріч
них спортивних змагань «Спорт упродовж
життя» серед студентів ЗВО.
2019 р. – на кафедрі економіки і підпри
ємництва започатковано видання підручників
і навчальних посібників англійською мовою.

2019 р. – на факультеті управління та біз
несу видано: 23 монографії, 6 навчальних по
сібників; опубліковано викладачами 210 на
укових статей (у т.ч. 10 наукових статей у
виданнях, які індексуються у МНБД SCOPUS
та/або Web of Science; 81 наукову статтю у
виданнях, які індексуються в інших МНБД;
86 наукових статей у фахових виданнях Укра
їни; 35 наукових статей у закордонних ви
даннях) та 162 тези доповідей; опубліковано
студентами 297 наукових статей і 163 тези до
повідей; отримано 49 охоронних документів;
виконано наукових робіт за кошти замовників
вартістю 205 тис. грн (у виконанні НДДКР
брали участь 2 студенти з оплатою).
2020 р. – кафедру обліку, оподаткування
та міжнародних економічних відносин пере
йменовано у кафедру обліку і оподаткування.
2020 р. – ФУБ став базою для проведення
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студент
ських наукових робіт за напрямом «Тран
спортне підприємництво».
2020 р. – проф. О.М. Криворучко, доцен
ти Я.С. Левченко та В.О. Федорова включені
до переліку експертів з акредитації освітніх
програм Національного агентства із забезпе
чення якості вищої освіти.
2020 р. – доценти О.І. Дмитрієва та І.В. Фе
дотова захистили дисертації на здобуття науко
вого ступеня доктора економічних наук.
2020 р. – завідувачкою кафедри економі
ки і підприємництва обрано доц., докт. екон.
наук, лауреата Премії Верховної Ради України
І.Ю. Шевченко.
2020 р. – викл. О.Ю. Романенку присвоє
но почесне звання «Заслужений тренер Ук
раїни».
2020 р. – проф. І.Ю. Шевченко нагоро
джено стипендією Кабінету Міністрів Украї
ни для молодих учених (на 2 роки).
2020 р. – проф. О.М. Криворучко, доцен
тів Я.С. Левченко та О.М. Шершенюк нагоро
джено Подякою Міністерства освіти і науки
України.
2020 р. – проф. І.Ю. Шевченко нагоро
джено Почесною грамотою Міністерства
освіти і науки України.
2020 р. – студентці ФУБ Вікторії Сопель
ник призначено стипендію Харківського місь
кого голови «Обдарованість».
2020 р. – студенту ФУБ Юрію Кадигробу
призначено стипендію Президента України.
2020 р. – викл. О.Ю. Романенку присвоє
но звання «Заслужений майстер спорту Укра
їни».
2020 р. – ст. викл. М.В. Кірсанов став
чемпіоном України з регбі-15.
2020 р. – збірна команда з тхеквондо ВТФ
стала бронзовим призером на Універсіаді
України (тренер В.І. Шевченко).
2020 р. – вперше в історії ХНАДУ за кор
доном (Болгарія) кафедрою економіки і під
приємництва видано англійською мовою під
ручник («Економічна теорія») спільно з бол
гарськими колегами під егідою Болгарської
академії наук.

2020 р. – на факультеті управління та біз
несу видано: 19 монографій, 1 підручник,
5 навчальних посібників; опубліковано викла
дачами 253 наукові статті (у т.ч. 13 наукових
статей у виданнях, які індексуються у МНБД
SCOPUS та/або Web of Science; 98 наукових
статей у виданнях, які індексуються в інших
МНБД; 87 наукових статей у фахових видан
нях України; 44 наукові статті у закордонних
виданнях) та 144 тези доповідей; опублікова
но студентами 268 наукових статей і 161 тезу
доповідей; отримано 25 охоронних докумен
тів; виконано наукових робіт за кошти за
мовників вартістю 124 тис. грн (у виконанні
НДДКР брали участь 4 студенти з оплатою).
2021 р. – завідувачкою кафедри економі
ки і підприємництва обрано доц., докт. екон.
наук О.І. Дмитрієву.
2021 р. – деканесою ФУБ обрано доц.,
докт. екон. наук, лауреата Премії Верховної
Ради України І.Ю. Шевченко.
2021 р. – проф. І.Ю. Шевченко включена
до реєстру експертів з акредитації освітніх
програм Національного агентства із забезпе
чення якості вищої освіти.
2021 р. – доц. Я.С. Левченко захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук у Болгарії.
2021 р. – доц. Я.С. Левченко та проф.
І.Ю. Шевченко стали учасницями науковопросвітницької програми «Діалоги» (випуски
64, 66) на 7 каналі.
2021 р. – проф. І.Ю. Шевченко перемогла
у міжнародному конкурсі «Вчений року −
2021» (категорія «Економіка і бізнес»).
2021 р. – проф. О.І. Дмитрієву нагоро
джено Подякою Міністерства освіти і науки
України.
2021 р. – проф. О.М. Криворучко нагоро
джено Грамотою Міністерства освіти і науки
України.
2021 р. – проф. І.Ю. Шевченко нагоро
джено Нагрудним знаком Міністерства освіти
і науки України «Відмінник освіти».
2021 р. – доц. М.Ф. Курилка нагороджено
Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки
України «За наукові та освітні досягнення».
2021 р. – проф. І.А. Дмитрієву призначе
но іменну стипендію Президента України як
видатному вченому.
2021 р. – професорів О.І. Дмитрієву та
І.Ю. Шевченко включено до переліку експер
тів з відбору проєктів наукових робіт та науко
во-технічних (експериментальних) розробок
молодих учених, які працюють (навчаються)
у закладах вищої освіти та наукових устано
вах, що належать до сфери управління Мініс
терства освіти і науки України.
2021 р. – збірна команда з кікбоксингу
стала срібним призером на чемпіонаті Укра
їни ЗВО (тренер О.Ю. Романенко).
2017 – 2021 рр. – 19 студентів ФУБ ста
ли переможцями міжнародних конкурсів
студентських робіт, 218 – всеукраїнських
конкурсів, 51 – регіональних конкурсів, 10 –
олімпіад.

16 вересня 2021 р.
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 ДО 55-РІЧЧЯ ФУБ

Колектив кафедри менеджменту

РОВЕСНИЦЯ ФАКУЛЬТЕТУ
Перспективи розвитку будь-якої організації та її репутація на ринку визначаються ефективним управлінням матеріальними, фінансовими, людськими та
іншими ресурсами, а також особистістю
менеджера, його професійними здібностями і людськими якостями. Підготовку
таких фахівців шляхом формування системних компетентностей, необхідних для
ефективного управління підприємствами
автомобільного транспорту, плідно та якісно здійснює колектив кафедри менеджменту упродовж 55 років поспіль.
У 1962 р. при Харківському інженерноекономічному інституті було розпочато підго
товку інженерів-економістів для автомобіль
ного транспорту. Враховуючи проблеми цього
навчального закладу в забезпеченні інженер
ної підготовки таких фахівців, спеціальність
1725 «Економіка і організація автомобільного
транспорту» з 01.09.1964 р. була передана у
Харківський автомобільно-дорожній інститут.
Перший прийом студентів в ХАДІ на нову спе
ціальність було здійснено у вересні 1964 року.
Для забезпечення підготовки студентів
цієї спеціальності наказом Мінвузу України
від 02.06.1965 р. і наказом ректора ХАДІ від
16.07.1965 р. було створено кафедру економі
ки і організації автомобільного транспорту зі
штатною чисельністю 5,5 одиниць.
Першим завідувачем кафедри був канди
дат технічних наук, заслужений працівник ви
щої школи України, Почесний автотранспорт
ник УРСР, професор Сергій Лаврентійович
Голованенко (1965 – 1990).
Окрім нього, до складу кафедри увійшли:
професор-консультант, д-р техн. наук І.А. Ро
маненко; доцент, канд. техн. наук І.А. Носич;
ст. викл. І.В. Рубинська; асист. Н.В. Баранов
ська; асист. П.Я. Бєлянкін; інженер науководослідної лабораторії Л.А. Горшкова.
Через рік (1966 – 1967 н.р.) чисельний
склад кафедри складав 10 штатних одиниць.
Поступово зі змінами функціонування
підприємств і розвитком ринкових відносин
спеціальність «Економіка і організація авто
мобільного транспорту» змінювала свою на
зву: «Економіка і управління на транспорті»,
«Транспортний менеджмент», «Менеджмент
організацій», «Менеджмент організацій і ад
міністрування».
У 1993 р. на базі кафедр економіки і ор
ганізації автомобільного транспорту та еконо
міки і управління в дорожньому господарстві
було створено дві кафедри − менеджменту та
економіки і організації виробництва. На базі
останньої у 2002 р. була створена кафедра об
ліку і аудиту, куди перейшли колишні викла
дачі кафедри.

Штатна чисельність професорсько-ви
кладацького складу кафедри менеджменту
в цей період складала 22,5 од. і поступово (до
2005 р.) збільшувалася (26,5 од.).
Період розвитку кафедри менеджменту
пов’язаний з плідною роботою її завідувача,
д-ра екон. наук, заслуженого діяча науки і тех
ніки України, дійсного члена і заслуженого ді
яча Транспортної академії України, Почесно
го працівника транспорту України, професора
В.Г. Шинкаренка (1990 – 2012).
Володимир Григорович багато зробив для
удосконалення кадрового потенціалу кафедри
та її матеріально-технічної бази, а також ме
тодичного забезпечення навчального процесу.
Він входить до складу науково-методичної
комісії з менеджменту і адміністрування на
уково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України та є розробником 11 стандартів
вищої освіти з менеджменту.
В.Г. Шинкаренко заснував наукову шко
лу «Економіка і управління транспортним
комплексом» (1995). Особисто підготу
вав чотирьох докторів наук (А.В. Гриньов,
2005 р.; О.М. Криворучко, 2007 р.; Н.В. По
пова, 2017 р.; І.В. Федотова, 2020 р.), а також
12 кандидатів наук.
Під керівництвом представниці цієї нау
кової школи, д-ра екон. наук О.М. Криворучко
захищено 1 дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук
(О.І. Дмитрієва, 2020 р.) та 6 кандидатів еко
номічних наук.
Усього за період з 1990 р. по цей час на
кафедрі захищено 5 докторських і 20 канди
датських дисертацій.
Починаючи з 1996 р., на кафедрі видаєть
ся збірник наукових праць «Економіка тран
спортного комплексу», який включено до
Переліку наукових фахових видань України
категорії «Б», до міжнародних наукометрич
них баз даних: Наукова електронна бібліотека
eLIBRARY, Index Copernicus, Google Scholar;
реферується українським реферативним жур
налом «Джерело» і входить до загальнодер
жавної реферативної бази даних «Україніка
наукова».
Від 2012 р. і дотепер кафедру очолює
д-р екон. наук, дійсний член Транспортної
академії України, Почесний працівник тран
спорту України, професор Оксана Миколаївна
Криворучко.
Нині штатна чисельність кафедри скла
дає 9,2 од., що пов’язано із загальними тен
денціями скорочення чисельності випускни
ків шкіл та соціально-економічними пробле
мами країни і регіону.
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів,
магістрів та докторів філософії за спеціаль

ністю 073 «Менеджмент». На бакалаврському
рівні запроваджено освітньо-професійну про
граму «Менеджмент організацій і логістика»,
на магістерському рівні передбачено дві освіт
ні програми: «Менеджмент організацій і адмі
ністрування» та «Логістичний менеджмент».
Розпочинаючи з 2012 р., студенти мають
можливість навчатися за програмою подвій
ного диплома та отримати другий диплом
Swiss Montreux Business School − вищого
навчального закладу в галузі бізнес-адмі
ністрування в Швейцарії та Wyższa Szkoła
Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) (Вища
школа управління охороною праці) в Польщі.
Загалом за період функціонування ко
лектив кафедри підготував 7133 фахівці з
економіки і управління на автомобільному
транспорті, дорожньому господарстві та ме
неджменту організацій і адміністрування,
у т.ч. 146 фахівців для країн далекого зару
біжжя: Куба (34 особи), Польща (31 особу)
Афганістан (16 осіб) та ін.
Сім випускників кафедри стали доктора
ми наук (В.Г. Шинкаренко, О.М. Криворучко,
І.А. Дмитрієв, В.В. Маліков, Н.В. Попова,
Н.Е. Аванесова та І.В. Федотова), а 61 – кан
дидатами наук. Серед випускників кафедри –
народні депутати України, Міністр транспор
ту України, голова обласної державної адмі
ністрації, вчені, керівники автотранспортних
підприємств та їхні заступники з економіки.
Увесь цей час викладачі кафедри активно
залучають студентів до наукової роботи, най
кращі наукові досягнення яких публікуються
як статті у фахових наукових виданнях та те
зах доповідей міжнародних науково-практич
них конференцій. В останні роки кількість
публікацій студентів становить понад 150 що
річно. Студенти з кращими результатами на
укових досліджень беруть активну участь у
різних як вітчизняних, так і зарубіжних на
укових конкурсах: Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт, Харківському
регіональному конкурсі студентських науко
вих робіт, Міжнародному конкурсі наукових
робіт з економічних, фінансових питань і пи
тань управління та Міжнародному конкурсі
молодих аналітиків тощо.
Напередодні 55-річчя від дня заснування ФУБ працелюбний колектив кафедри
менеджменту палко вітає рідний факультет з ювілеєм!
Зичимо своїм колегам і студентам таких же гідних та плідних здобутків і звершень, якими усі ми пишаємося упродовж
славної історії факультету управління та
бізнесу!
Колектив кафедри менеджменту
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 ДО 55-РІЧЧЯ ФУБ

З ЮВІЛЕЄМ – РІДНИЙ
ФАКУЛЬТЕТЕ!
Цьогоріч факультет управління та
бізнесу нашого університету відзначає
свій 55-річний ювілей.
До цієї знаменної дати колектив ФУБ пі
дійшов з вагомими здобутками і потужним
потенціалом, пройшовши шлях активного
розвитку та удосконалення, підготувавши
тисячі нинішніх конкурентоспроможних
фахівців для сучасного виробництва у но
вітніх економічних умовах і сотні видатних
науковців, імена й дослідження яких відомі
як в Україні, так і за кордоном, а також ви
знаних посадовців, котрі невпинно працю
ють над зміцненням економічного потенці
алу нашої держави.
Знаковою подією на шляху розвитку
факультету управління та бізнесу стало за
початкування у 2000 р. підготовки фахівців
з обліку і аудиту та заснування у 2002 р. ви
пускової кафедри за цією спеціальністю.
Сьогодні кафедра обліку і оподатку
вання забезпечує якісний і професійний
навчальний процес, а також здійснює
випуск здобувачів вищої освіти за спе
ціальністю «Облік і оподаткування» за
програмою підготовки бакалаврів і магі
стрів. Наразі понад дві третини профе
сорсько-викладацького складу кафедри
є випускниками факультету управління
та бізнесу нашого університету. Усі вони
не лише вдячні своїм викладачам за якіс
ну освіту, але й пишаються можливістю
реалізувати здобуті знання, працюючи
пліч-о-пліч з визнаними професіона
лами своєї справи та переймаючи їхній
безцінний досвід.

Нинішня генерація викладачів і на
уковців кафедри невпинно підвищує свою
педагогічну майстерність, активно сприя
ючи прогресу наукової думки у галузі со
ціально-гуманітарних наук, здійснюючи
вагомий внесок у розвиток вищої школи
України, а також виховуючи гідне поколін
ня фахівців з економічною освітою.
Наразі підготовка сучасних фахівців,
конкурентоспроможних як на вітчизняному,
так і на світовому ринках праці, є пріоритет
ним напрямом діяльності колективу факуль
тету управління та бізнесу, щороку залуча
ючи до своїх лав здібну молодь, яка прагне
отримати ґрунтовні й новітні знання у галу
зі економіки. Спираючись на потужну ма
теріально-технічну базу факультету, пред
ставлену надсучасними комп’ютерними
класами та аудиторним фондом з мульти
медійним обладнанням, кафедра обліку і
оподаткування надає нинішнім студентам
можливість отримати вищу економічну
освіту в нашому виші, адже саме в ХНАДУ
її найнеобхіднішою й доволі суттєвою скла
довою є академічна тріада – єдність освіти,
науки і практичної підготовки.
Висока якість вищої освіти досягається
шляхом поєднання класичних університет
ських підходів та інноваційних технологій
викладання. Широке коло набутих фахових
компетенцій, знань і вмінь, а також досвід,
отриманий під час проходження практики
на підприємствах та у фінансових уста
новах, забезпечують випускникам нашої
спеціальності гарантоване стовідсоткове
працевлаштування.

Ми пишаємося тим, що освітньо-про
фесійна програма «Облік і оподаткування»
створена для підготовки професійних ка
дрів з бухгалтерського, управлінського і по
даткового обліку, економічного аналізу та
аудиту і представляє унікальний комплекс
сучасних знань, необхідних випускникам
для виконання повного обсягу аналітичної
роботи, фінансово-економічних розрахун
ків, податкового планування і бюджету
вання, організації обліку на підприємствах
і установах усіх форм власності та видів
економічної діяльності, а також дозволяє
отримати досить затребувану сьогодні про
фесію бухгалтера.
Невід’ємною і важливою складовою ді
яльності факультету управління та бізнесу
є наукова робота. Наразі саме наш факуль
тет є тим осередком, який відкриває кафе
дрі обліку і оподаткування нові перспек
тиви для розвитку наукових досліджень і
поглиблення наукового співробітництва,
дозволяє згуртувати команду однодумців,
значно розширюючи можливості наукових
пошуків наших учених. Професорсько-ви
кладацький склад кафедри активно здій
снює прикладні наукові дослідження, пра
цює над проблемами удосконалення управ
ління підприємствами за рахунок обліко
во-аналітичного та економіко-фінансового
інструментарію в умовах глобалізаційних
зрушень та інтеграційних перетворень у
сучасній економіці.
Безперервна і всебічна підтримка керів
ництва факультету дозволяє кафедрі обліку
і оподаткування розвивати освітні та науко
ві зв’язки, удосконалювати методики ви
кладання, оновлювати матеріально-техніч
ну базу підготовки здобувачів вищої освіти,
а також зміцнювати педагогічно-виховний
потенціал кадрового складу.
З нагоди 55-річчя від дня заснування
факультету управління та бізнесу колектив
кафедри обліку і оподаткування щиросерд
но вітає ювіляра з цією знаменною подією
та бажає усім, хто наразі працює і навча
ється на ФУБ, добробуту і злагоди, великих
успіхів і творчої наснаги, а також нових
професійних здобутків і звершень для його
подальшого розквіту!
Нехай набуті досвід і професіоналізм,
величезний творчий та інтелектуальний
потенціал колективу ФУБ стане основою
потужного фундаменту для подальшого
розвитку і служіння благородній справі
підготовки надсучасних фахівців, а також
виховання економічної еліти нації.
Бажаємо згуртованому і працелюбному
колективу факультету управління та бізне
су ще довгі-довгі роки уславлювати гідни
ми здобутками і наш університет, і нашу
державу!
Вагомих поступів у царині освіти і
науки та безмежного щастя усім Вам,
шановні колеги!
Колектив кафедри обліку
і оподаткування

16 вересня 2021 р.
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 ВІТАННЯ

ПРИВІТАННЯ ВИПУСКНИКІВ-ВИКЛАДАЧІВ
Ніна Едуардівна
Аванесова
завідувачка кафедри менеджменту
та публічного адміністрування
Харківського національного
університету
будівництва та архітектури,
доктор економічних наук, професор

Надія Василівна
Попова
завідувачка кафедри маркетингу,
менеджменту та торговельного
підприємництва Харківського
торговельно-економічного інституту
Української інженерно-педагогічної
академії,
доктор економічних наук, професор
Вітаю рідний факультет управління та бізнесу з ювілеєм!
П’ятдесят п’ять у своїй основі має дві п’ятірки, що в нумероло
гії означає змінність життя чи новий спосіб життя. Так і факультет
управління та бізнесу невпинно змінюється та удосконалюється,
даючи путівку в життя новим професіоналам. Попри постійний
рух вперед, факультет управління та бізнесу дбайливо зберігає
надбання поколінь і впевнено витримує перевірку часом.
Сьогодні ФУБ – це знаний бренд, знак високої якості економіч
ної підготовки фахівців.
Принагідно висловлюю глибоку вдячність і повагу професор
сько-викладацькому складу – справжнім асам своєї справи.
Нехай кожен день приносить Вам лише нові здобутки!
Міцного здоров’я і творчої наснаги!

Безмежно пишаюся тим, що мала честь навчатися і працювати на факультеті управління та бізнесу.
Саме тут я здобула ту кваліфікацію, котра дозволила мені
успішно реалізуватися як педагогу, науковцю і менеджеру.
Щиросердно вітаю керівництво та професорсько-викладацький
склад і особливо мого наукового консультанта – проф. В.Г. Шинка
ренка – з 55-річним ювілеєм факультету управління та бізнесу!
Бажаю освітянського довголіття, невпинного розвитку, акаде
мічного лідерства та повсякчасного визнання не лише на націо
нальному, але й на міжнародному рівні!
Хай кожне прийдешнє покоління буде примножувати здобутки попередників, а випускники ФУБ будуть поповнювати
ґенерацію економічної еліти держави!

СЕРЦЕ ДЕКАНАТУ

Понад 42 роки поспіль (з квітня 1979)
на посаді диспетчера деканату факультету управління та бізнесу працює дивної
доброти людина, головний консультант
наших викладачів і вродлива жінка
В.І. Грищенко.
Віра Іванівна здобула вищу освіту за
спеціальністю «Економіка та організація
автомобільного транспорту» і є гідною й
відданою випускницею нашого факультету.

Для всіх фубівців Віра Іванівна – друга
мама. Її заслуги перед університетом важ
ко навіть перелічити, а про успіхи в роботі
свідчать численні грамоти і подяки, а також
безмежна повага професорсько-викладаць
кого складу і студентів.
Віра Іванівна неодноразово брала
участь у міжнародних науково-практичних
і науково-методичних конференціях, у тому
числі й за кордоном.
У своєму напруженому професійному
графіку ця активна і напрочуд енергійна
людина завжди знаходить місце для спорту,
беручи активну участь у різних спортивних
змаганнях. Відстоюючи честь факультету та
університету, у 2002 р. Віра Іванівна посіла
перше місце у стрільбі з пневматичної зброї.
В.І. Грищенко неодноразово була наго
роджена грамотами за активну участь і до
сягнення високих спортивних результатів у
Спартакіадах закладів вищої освіти з шашок,
настільного тенісу, лиж та в естафетах з бігу.
Щоденно в деканаті ФУБ вирує, не
помітна на перший погляд робота, і лише
взявши упродовж дня в цьому «вирі»
участь, можна дійти висновку, що це над
звичайно кропітка праця на користь кож
ного здобувача вищої освіти. У своєму

ставленні до службових обов’язків Віра
Іванівна ніколи не допускає халатності,
вона вимоглива до помічниць, забезпечу
ючи стабільну високопродуктивну діяль
ність свого підрозділу.
Зусиллями Віри Іванівни кімната №173
вже багато років є «зеленим куточком − оа
зисом факультету». Варто лише зайти сюди
і Вам відразу ж приділять увагу, запропону
ють присісти на м’яку канапу, милуючись
акваріумом з черепахами, що створює зати
шок і приємну атмосферу в деканаті, а фі
ліжанка кави або чаю допоможуть відчути
себе як вдома. Безмежна життєрадісність і
гарний настрій Віри Іванівни ніколи не до
зволять студентові чи викладачеві вийти з
деканату з сумним обличчям.
Шановна Віро Іванівно!
Цьогорічний ювілей ФУБ співпав з
Вашим особистим ювілеєм і це не випадково, адже Ви – серце деканату.
Колектив факультету управління та
бізнесу безмежно дякує Вам за Ваші професіоналізм, відданість справі та людяність.
Ви – гордість нашого рідного факультету!
Міцного здоров’я Вам та довгих років щасливого життя!
Колектив ФУБ
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 ВІТАННЯ

ПРИВІТАННЯ ПАРТНЕРІВ
Леонід Григорович
Мельник
завідувач кафедри економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування Сумського
державного університету,
директор науково-дослідного Інституту
економіки розвитку МОН та НАН України,
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Шановні колеги!
Четвертий рік поспіль я маю честь входити
до складу галузевої конкурсної комісії другого
туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Автомобіль
ний транспорт: Економіка автомобільного
транспорту», що проводиться на базі факуль
тету управління та бізнесу ХНАДУ.
Усі ці роки я відзначаю високий рівень
організації конкурсу, за що особлива подяка
голові конкурсної комісії проф. І.А. Дмитрієву та відповідальному секретареві
доц. О.М. Шершенюк. Завдяки їхнім осо
бистим зусиллям з кожним роком співпраця
між СумДУ і ХНАДУ розширяється. Зокре
Дорогі партнери!
В умовах жорсткої конкуренції закладів
вищої освіти Ваш ювілей – це найвагоміший
доказ високого професіоналізму та якісної
підготовки фахівців.
Я пишаюся тим, що упродовж бага
тьох років працюю спільно з професора
ми В.Г. Шинкаренком, І.А. Дмитрієвим та
О.М. Криворучко у спеціалізованих вчених
радах з правом прийняття до захисту док
торських і кандидатських дисертацій за
спеціальностями 08.00.03 «Економіка та
управління національним господарством» і
08.00.04 «Економіка та управління підпри
ємствами (економіка залізничного та авто
мобільного транспорту)».
Плідною є й наша співпраця в редак
ційних колегіях збірників наукових праць
«Вісник економіки транспорту і промисло
вості» (УкрДУЗТ) і «Економіка транспорт
ного комплексу» (ХНАДУ), що включені до
переліку фахових видань категорії «Б» та ін

ма, ми спільно видали підручники «Підпри
ємництво, торгівля та біржова діяльність» і
«Економіка та бізнес», а також навчальний
посібник «Проривні технології в економіці
та бізнесі (досвід ЄС і практика України у
світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)».
Наразі ці наші спільні результати є міц
ною основою довготривалих партнерських
відносин, які мають великі перспективи.
Факультет управління та бізнесу ХНАДУ
є не лише нашим надійним партнером, але й
потужним конкурентом: багаторічне супер
ництво СумДУ та ХНАДУ в царині підготов
ки переможців всеукраїнських конкурсів є
тим стимулом, який надихає на нові звершен
ня та забезпечує щорічне покращення якості
студентських наукових робіт.
Шановні колеги і друзі!
Щиросердно вітаю Вас з 55-річчям від дня
заснування факультету управління та бізнесу!
Вам дійсно є чим і ким пишатися!
Бажаю Вам зберегти славні традиції
факультету і ніколи не зупинятися на досягнутому!
Міцного здоров’я усім Вам і творчого
натхнення!

Володимир Леонідович
Дикань
завідувач кафедри економіки та управління
виробничим і комерційним бізнесом
Українського державного університету
залізничного транспорту,
доктор економічних наук, професор,
заслужений будівельник України
дексуються у міжнародних наукометричних
базах даних.
Факультет управління та бізнесу ХНАДУ –
це колектив професіоналів, які натхненно
працюють над вихованням фахівців нової
формації – універсалів економічної справи.
У цей святковий день бажаю потужному колективу ФУБ досягнення поставлених цілей, подальшого розвитку та ще
багато-багато ювілейних дат!
Так тримати!

Ігор Геннадійович
Брітченко
професор кафедри фінансів
Університету фінансів,
бізнесу та підприємництва (VUZF)
(м. Софія, Болгарія),
доктор економічних наук,
професор

Шановні колеги!
2019 рік був ознаменований важ
ливою для мене подією – я став науко
вим консультантом доц. Я.С. Левченко.
Відтоді я відкрив для себе факультет
управління та бізнесу Харківського на
ціонального автомобільно-дорожнього
університету – спільноту профі, які праг
нуть до інтернаціоналізації вищої освіти
і науки.

У 2020 році під егідою Болгарської
академії наук було видано перше спіль
не англомовне навчальне видання VUZF
і ХНАДУ – підручник «Економічна тео
рія». А вже цього року нам вдалося по
вторити минулорічний успіх, видавши
англомовний підручник «Бізнес-комуні
кації».
Позитивним зрушенням у становлен
ні наших партнерських відносин вважаю і
тримісячне онлайн-стажування викладачів
факультету управління та бізнесу ХНАДУ
у VUZF.
Успішний захист доц. Я.С. Левчен
ко докторської дисертації та наші амбітні
плани вселяють впевненість у подальшому
співробітництві кафедри фінансів VUZF
та кафедри економіки і підприємництва
ХНАДУ.
Бажаю у цьому ювілейному для ФУБ
році впевненості у майбутньому, добробуту і нових звершень!
Чекаємо Вас на ювілеї VUZF наступного року!
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 ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
На факультеті управління та
бізнесу, як і в ХНАДУ в цілому, головною цінністю і найвагомішим
пріоритетом є здобувачі вищої
освіти – їхнє навчання та відпочинок, побут і дозвілля, здоров’я
й реалізація творчого та інтелектуального потенціалу. Досягнення
усіх цих цілей неможливе без активної участі студентської ради.
Студентська рада ФУБ – не лише
орган студентського самоврядуван
ня, наразі це дружна команда іні
ціативних, талановитих і активних
молодих людей, які всією душею,
розумом і серцем віддані справі при
множення досягнень факультету,
університету і нашої країни.
Сьогодні на представників сту
дентського самоврядування ФУБ
покладені надважливі завдання
цілковитої підтримки та допомоги
здобувачам вищої освіти, сприяння
формуванню комфортного психоло
гічного клімату довіри та взаємопо
ваги, створення сприятливих умов
для реалізації креативних ініціатив і
здібностей студентів. Саме студент
ська рада багато років поспіль є на
дійним посередником між керівни
цтвом факультету, професорсько-ви
кладацьким складом і студентською
спільнотою.
Робота в студентській раді ви
магає постійного творчого пошуку
та неабиякої ініціативності, але ре
зультат, безумовно, вартий того. Кон
церти і різноманітні святкові заходи,
конкурси і квести, змагання і благо
дійні акції, флешмоби і челенджі –
це лише невеликий перелік напрямів
діяльності студентської ради ФУБ.
Звичайно, організація та проведення
подібних заходів – це величезна ро
бота, котра вимагає значних зусиль,
але неймовірні емоції, чудові вра
ження і незабутні спогади залиша
ються назавжди, адже вони безцінні.
Летять роки і змінюються поко
ління, але студентська рада факуль
тету управління та бізнесу залиша
ється надійною кузнею молодих
лідерів і тим осередком, де кожен
здобувач вищої освіти знаходить усі
ляку підтримку і допомогу, а також
необмежені можливості для саморе
алізації та набуття вірних друзів на
все життя.
Рідний факультете, вітаємо
тебе з 55-річним ювілеєм!
Щиро дякуємо за незабутні
роки нашого цікавого й неперевершеного студентства!
Бажаємо довгих років процвітання і великих звершень!
ФУБ назавжди у наших серцях!♥
Студентська рада ФУБ

СТУДЕНТСЬКА РАДА ФУБ

Свято «Назад у 90-тi»

Гра Cash Flow
Студрада об’єднує

16 вересня 2021 р.
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 ДО 55-РІЧЧЯ ФУБ

СПОРТИВНИЙ ОЛIМП

З перших днів заснування нашого університету в його стінах вирує спортивне життя,
адже колектив кафедри фізичного виховання
та спорту надає широкий спектр секційного
вибору майже з усіх видів спорту.
Усі роки першочерговим завданням кафедри
була і залишається підготовка студентської мо
лоді до фізичного саморозвитку, здорового спо
собу життя та праці, підвищення функціональ
них можливостей організму, а також виховання
спортсменів-студентів високої кваліфікації. Нині
в університеті працюють понад 25 спортивних
секцій.
Керівниками кафедри завжди були таланови
ті люди з яскравим спортивним минулим, серед
яких і легендарний очільник − заслужений май
стер спорту, дворазовий Олімпійський чемпіон
Юрій Михайлович Поярков.
Із 2003 року кафедру очолює заслужений
працівник фізичної культури і спорту України,
Відмінник освіти України, делегат Федерації
футболу України (Прем’єр Ліга), президент фут
больної асоціації студентів Харківської області,
член виконкому Федерації футболу м. Харкова,
переможець обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини − кращі імена» в номінації «За
відувач кафедри фізичного виховання», доцент
Микола Федорович Курилко.
Наразі на кафедрі фізичного виховання та
спорту працюють: заслужений працівник фі
зичної культури і спорту України, три заслужені
тренери України, майстер спорту міжнародного
класу, сім майстрів спорту України та п’ять кан
дидатів у майстри спорту України.
Наш колектив дійсно пишається своїми пра
цівниками та їхніми здобутками і трьом нашим
викладачам присвоєно звання «Заслужений тренер
України» саме за їхній внесок у скарбницю спор
тивних досягнень кафедри.
Серед них і суддя національної категорії з
тхеквондо Віктор Іванович Шевченко. За час
роботи в ХНАДУ він підготував зі студентів
університету 3 майстри спорту міжнародного
класу, 15 майстрів спорту України, двох учасни
ків Олімпійських Ігор (одного з них − срібного
призера).
Серед заслужених тренерів України і суд
дя міжнародної категорії, голова колегії суддів
Федерації гирьового спорту України Є.К. Плот
ніков. Євген Кімович також зі студентів універ
ситету підготував 4 майстри спорту, 2 майстри
спорту міжнародного класу, 3 чемпіонів Світу
серед юніорів та 5 призерів чемпіонатів Світу
серед чоловіків і жінок.
У 2020 році звання «Заслужений тренер
України» отримав тренер з кікбоксингу, викла
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Переможцi
чемпiонату України
з гирьового спорту

Призери чемпiонату
України з тхеквондо
Завiдувач кафедри
фiзичного виховання
та спорту,
доц. М.Ф. Курилко

Чемпiони Спартакiади ЗВО
з футболу
дач О.Ю. Романенко. Цьогоріч його вихованці
також отримали високі спортивні звання: Вла
дислав Муравський − «Майстра спорту міжна
родного класу», а Ігор Христосов вперше за всі
роки існування кафедри (з 1936 р.) − «Заслуже
ного майстра спорту України».
Визнанням їхньої спортивної майстерності
кафедра пишається особливо!
До послуг наших студентів численні спор
тивні зали, де вони займаються в секціях арм
реслінгу і легкої атлетики, аеробіки, художньої
гімнастики і фітнесу, баскетболу і міні-футбо
лу, гирьового спорту і регбі, вільної та грекоримської боротьби, хортингу і пауерліфтингу,
самбо і дзюдо.
Вагомим здобутком колективу кафедри фі
зичного виховання та спорту, а також спортив
ного клубу «Автодорожник» є те, що упродовж
18 років поспіль команда ХНАДУ – беззмінний
лідер Спартакіади закладів вищої освіти у своїй
підгрупі.
Щорічно кафедра фізичного виховання та
спорту проводить безліч факультетських і за
гальноуніверситетських заходів, зокрема і Спар
такіаду університету за участю збірних команд
факультетів з 12 видів спорту; Спартакіаду
«Першокурсник» з 9 видів спорту; Спартакіа
ду студмістечка з 5 видів спорту; Спартакіаду
«Здоров’я» серед викладачів і співробітників
з 8 видів спорту, а також традиційну естафету
пам’яті Володимира Шаленка.
Нелегкою є праця зробити зі спортсменапочатківця справжнього професіонала своєї

Срiбнi призери
чемпiонату України
ЗВО з кiкбоксингу

справи. Саме це і доводять останнім часом
наші тренери гідними результатами своїх ви
хованців, які прославляють державу на найви
щому міжнародному рівні!
Так, Г. Гусаров − учасник Олімпійських Ігор
2012 р. у Лондоні (тхеквондо); Д. Вороновський −
учасник II юнацьких Олімпійських Ігор 2014 р.
у Китаї, де став срібним призером (тхеквондо).
Заслуженим майстром спорту став чотири
разовий чемпіон Світу І. Христосов (кікбок
синг).
Чемпіонами Світу стали і виконали норма
тив майстра спорту міжнародного класу студен
ти ФУБ М. Кійко (тайський бокс) і О. Давидко
(сумо та боротьба на поясах), а також Е. Манси
ров (вільна боротьба), Д. Безус (тайський бокс),
М. Чагіна, В. Лебединець і В. Головченко (ги
рьовий спорт) та І. Кудрицький і В. Муравський
(кікбоксинг). Чемпіонами України і міжнародних
змагань є студенти ФУБ А. Лисичкін (карате) та
М. Рогачев (спортивна аеробіка).
Завжди вдало виступає також збірна ко
манда з кікбоксингу, яка на чемпіонаті України
серед студентів двічі стала чемпіоном. На вер
шині спортивного п’єдесталу і наша уславлена
команда з футболу – активний учасник турніру
Студентської Ліги «Металіст», яка є абсолютним
чемпіоном серед вишів міста Харкова.
Сьогодні кафедра фізичного виховання та
спорту − це згуртований колектив однодумців
і професіоналів своєї справи.
Колектив кафедри
фізичного виховання та спорту
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