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Часопис КНТЕУ: 25 років у статусі університету 

ХТЕК КНТЕУ 

Відлік історії розвитку Харківського торговельно-економічного коледжу 

КНТЕУ почався з 2005 року, коли наказом ректора КНТЕУ  

А.А. Мазаракі № 207 від 25.01.2005 р. «Про виконання наказу Міністерства освіти 

і науки України № 33 від 21.01.2005 р. «Про створення філій Київського 

національного торговельно-економічного університету у м. Харкові» на базі 

Харківського бізнес-коледжу було створено Харківський торговельно-

економічний інститут КНТЕУ (ХТЕІ) та Харківський технікум економіки та 

бізнесу КНТЕУ (ХТЕБ). В.о. директора Харківського технікуму економіки та 

бізнесу було призначено Радченко Л.О.  

29.06.2006 року наказом ректора КНТЕУ А.А. Мазаракі № 1718 «Про 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 481 від 26.06.2006 р. 

«Про перетворення Харківського технікуму економіки та бізнесу КНТЕУ» було 

перетворено Харківський технікум економіки та бізнесу КНТЕУ у Харківський 

торговельно-економічний коледж КНТЕУ як відокремлений структурний 

підрозділ університету з окремими правами юридичної особи. Положення про 

ХТЕК КНТЕУ затверджено ректором КНТЕУ А.А. Мазаракі 11.04.2016 року. В 

ньому визначено основні напрями, цілі, види діяльності та повноваження 

коледжу. Відповідні доповнення до Положення було затверджено 16.12.2016 

року. 

Протягом усіх  років існування Харківського торговельно-економічного 

коледжу Київського національного торговельно-економічного університету його 

незмінно очолює директор Людмила Олексіївна Радченко, кандидат історичних наук, 

професор, досвідчений керівник і педагог, добре відомий в освітянському та 

науковому середовищах м. Харкова, України і далеко за її межами. 

За роки плідної праці у складі КНТЕУ коледж став передовим закладом 

вищої освіти І-II рівнів акредитації, головною конкурентною перевагою якого є 

потужний високопрофесійний колектив викладачів, спроможний вести підготовку 

кваліфікованих фахівців, патріотів своєї країни та справи, впроваджувати нові 

технології навчання, розвивати міжнародні зв’язки. В якісному складі науково-



педагогічного колективу спостерігається постійна тенденція до збільшення 

кількості докторів і кандидатів наук, професорів, доцентів (таблиця 1, додається), 

проводиться постійне вдосконалення кадрового складу на курсах підвищення 

кваліфікації, тематичних удосконаленнях, передатестаційних циклах, 

конференціях тощо.  На теперішній час викладацьку діяльність у ХТЕК ведуть 77 

осіб, серед них 5 докторів наук, 7 професорів, 28 кандидатів наук та 12 доцентів. 

Основу колективу складають педагоги сучасності, імена яких є відомими 

далеко за межами України – Почесний громадянин Слобожанщини, Відмінник 

народної освіти України, кандидат історичних наук, професор Радченко Л.О.; 

Заслужений економіст України, Відмінник освіти України, кандидат економічних 

наук, професор Дмитрук Б. П.; Заслужений журналіст України, кандидат 

юридичних наук  Маренич В.М.; Заслужений діяч науки і техніки України, 

Лауреат Державної Премії України, доктор технічних наук, професор Павлюк 

Р.Ю.; Заслужений Працівник народної освіти, кавалер Ордена Трудової Слави ІІІ 

ст., Відмінник народної освіти України, кандидат філософських наук Руденко С. 

О. та інші (таблиця 2, додається).  

Стратегічною метою коледжу завжди була підготовка висококваліфікованих 

фахівців у системі вищої освіти України. За роки свого існування ХТЕК КНТЕУ 

пройшов шлях глибоких трансформацій у цьому напрямі – було започатковано 

підготовку бакалаврів за денною і заочною формами навчання за п'ятьма 

освітніми програмами: «Економіка підприємства» (2017 р., перший випуск – 2019 

р., 14 осіб), «Ресторанні технології» (2017 р., перший випуск – 2019 р., 12 осіб), 

«Маркетинг» (2018 р.),  «Готельно-ресторанна справа» (2018 р.),  «Менеджмент» 

(2019 р.) і молодших спеціалістів за трьома: «Туристичне обслуговування» (2007 

р., перший випуск – 2010 р., 15 осіб), «Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових концентратів» (2012 р., перший випуск – 2016 р., 

 9 осіб), «Пивні та винні технології» (2018 р.) (таблиця 3, додається). Таким 

чином, освітній процес з підготовки молодших спеціалістів здійснюється з                              

7 спеціальностей за 10 спеціалізаціями з ресторанного та туристичного 

обслуговування, харчових технологій, фахівців з фінансів та кредиту, комерційної 

діяльності, бухгалтерського обліку та економіки підприємства, а бакалаврів –  з                              



5 спеціальностей: економіки, харчових технологій, маркетингу, готельно-

ресторанної справи і менеджменту.  Вони є актуальними на українському і 

світовому ринку праці.  

ХТЕК КНТЕУ орієнтується на розвиток сучасних професій, що надає 

студентам високі шанси на ринку праці в умовах глобальної конкуренції. За час 

існування навчального закладу випущено декілька тисяч фахівців для 

підприємств та організацій різних форм власності України. Про збільшення 

різноманітності спеціалізацій та кількості випускників за 2005-2019 р.р. свідчать 

дані таблиці 4 (додається).  Багато з них досягли значних успіхів у різних сферах 

діяльності, адже в коледжі студентам пропонуються додаткові курси, що 

підвищує конкурентоспроможність випускників ЗВО на сучасному ринку праці. 

Коледж має також ліцензію на підготовку слухачів з 7 робітничих професій з 

ліцензованим обсягом 300 осіб. 

В даний час ХТЕК КНТЕУ співпрацює з 7 іноземними  закладами вищої 

освіти. Підписано угоди про співпрацю з Академією готельного бізнесу та 

гастрономії (м. Познань, Польща), Вищою школою готельно-ресторанного бізнесу 

імені Жана Друана (м. Париж, Франція), Мінським торговельним коледжем 

Белкоопсоюзу, KES COLLEGE (м. Нікосія, Кіпр), Центром Вищої освіти – 

факультет міжнародного туризму і готельного менеджменту (м. Будва, 

Чорногорія), Культурно-освітнім центром «Замок мистецтв» (м. Париж, Франція) 

(таблиця 5, додається). Випускникам коледжу надається право продовження 

навчання в цих ЗВО за профілем здобутої спеціальності та скороченим терміном. 

Багато студентів ним скористалися, отримали вищу освіту та працюють в Україні 

і за кордоном. У 2019 році 6 студентів отримали запрошення на навчання у Вищій 

школі готельно-ресторанного бізнесу імені Жана Друана (м. Париж, Франція).  

Спираючись на підтримку Київського національного торговельно-

економічного університету, коледж співпрацював і співпрацює з кращими 

підприємствами готельно-ресторанної галузі, а саме – інтернаціональними 

мережами готелів в Греції Grecotel та Aldemar (острови Крит, Кос, Родос, Корфу, 

Пелопоннес). Студенти коледжу також проходять виробничу практику у закладах 

Польщі, Італії, Іспанії, Франції, Болгарії. У 2017/2018 н.р. 6 студентів коледжу 



вперше проходили практику в Туреччині (м. Сіде, готель «Гранд Престиж»), де 

набули необхідних професійних компетентностей та навчились працювати в 

реальних бізнес-умовах, а 14 студентів за результатами співбесіди з 

представниками компанії «MCN Company» (Туреччина) отримали запрошення 

для проходження літньої практики і пройшли її в найбільших мережах готелів 

Туреччини – «Sherwood», «Green Palace» та ін. У 2018/2019 н.р. літню практику в 

готелях Туреччини проходять 17 студентів. 

Науково-дослідна робота є важливою передумовою формування 

професіоналів, їх самостійності, творчого мислення. Вона допомагає формувати 

дослідників, розширити науковий світогляд, кругозір та ерудицію студентів. 

Науковці коледжу протягом 2005-2019 р.р. направляли свої зусилля на 

підвищення результативності та ефективності наукових досліджень, 

впровадження новітніх розробок у виробництво та навчальний процес з 

урахуванням інтеграції українських учених у єдиний інформаційний простір, 

формування наукової культури, здатності до дослідницької діяльності. Відповідно 

до цих вимог у коледжі розроблено основні напрями наукових досліджень 

викладачів, пов'язані з дисциплінами, за якими здійснюється підготовка 

бакалаврів і молодших спеціалістів, а саме: 

- Інноваційні технології в харчовій промисловості, біотехнології; 

- Пріоритетні напрями макро- і мікроекономіки, економіки торгівлі, 

організації і управління, товарознавства харчових продуктів, фінансового 

права, комерційного права в умовах сталого розвитку; 

- Проблеми туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України в умовах 

європейської інтеграції; 

- Соціокультурні проблеми сучасного світу. 

Результати цих наукових досліджень опубліковано у фахових журналах 

України та зарубіжжя, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, 

монографіях, підручниках та навчальних посібниках.  Науковий доробок 

викладачів коледжу за період 2005-2019 р.р. представлено в таблиці 6 (додається), 

яка чітко показує поетапне збільшення наукової продукції викладачів ХТЕК 

КНТЕУ. За 2015-2019 рр. було опубліковано 117 статей, з яких 31 – у журналах, 



що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 15 монографій 

та 14 підручників. Рівень наукової активності викладачів є одним із важливих 

критеріїв ліцензування. 

Починаючи з 2016 року, ХТЕК КНТЕУ щорічно проводить Міжнародну 

науково-практичну конференцію науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та 

фахівців-практиків. У роботі конференції, проведеної 29-30 травня 2019 р., взяли 

участь близько 100 науковців та освітян України і зарубіжжя. В обговоренні 

актуальних освітянських питань брали участь Россіхін В.В. – доктор юридичних 

наук, професор, Заслужений працівник освіти України, проректор з інноваційно-

корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного 

університету радіоелектроніки, Сердюков К.Г. – доктор економічних наук, 

директор Харківського інституту фінансів КНТЕУ, Внуковська-Місталь О.Г. – 

засновник і директор Української паризької школи, директор культурного центру 

«Замок мистецтв», президент франко-українських асоціацій в Парижі і Нормандії, 

спікер SHE Congress та інші.  

Відмінною рисою коледжу є проведення міжнародних конкурсів і 

фестивалів з кулінарного мистецтва, у яких беруть участь відомі судді Всесвітньої 

асоціації співтовариств шеф-кухарів WACS, які працювали для президентів та 

королів різних країн світу: Томас Андреас Гуглер, Джон Кінселла, Ізток Легат, 

Роман Давід Таубер, Желко Невен Бремеч, Саркіс Якубян, Мімоза Балла, Ілір 

Фама, Олена Чобану, Пьєр Газань Паронто, Стево Карапанджа, Садуллах Онал, 

Йосип Царевич, Якуб Коралевські, Томас Андреас, Вуксан Вуко Мітровіч, Йозеф 

Арбід, Драгіца Лукін, Алан Пайєн та іншi. А проведений 28.02-02.03. 2019 р.  

міжнародний фестиваль BestCookFest-Podillia в с. Врублівці Кам'янець-

Подільського району (Україна) за загальним рішенням WACS визнано кращим 

зразком організації та проведення кулінарних фестивалів. 

Команда студентів ХТЕК КНТЕУ у нелегкій боротьбі з кращими 

професіоналами ресторанного бізнесу за ці роки змогла завоювати і відстояти 

звання «Краща кулінарна школа України», гідно представляти Україну і коледж 

та стати переможцем у багатьох міжнародних та всеукраїнських кулінарних 

конкурсах та фестивалях в Києві, Одесі, Харкові, Львові, а також у Туреччині  



(м. Болу, м. Стамбул), Хорватії (м. Супетар, м. Макарська), Республіці Македонія 

(м. Струміца), Словенії (м. Краньска Гора), Албанії (м. Тирана), Чорногорія  

(м. Будва), Шрі-Ланка (м. Коломбо), Греція (о. Кріт). Лише у 2017/2018 н.р. 

команда студентів ХТЕК КНТЕУ виборола: 6 кубків Гран-прі,  

77 медалей, з них: 27 золотих, 11 срібних, 26 бронзових. За 2015-2019 рр. 

переможцями та призерами міжнародних конкурсів стали 127 студентів, а 

всеукраїнських – 43. Всього у музеї ХТЕК КНТЕУ за роки його існування зібрано 

близько 800 нагород, заслужено отриманих викладачами і студентами на 

фестивалях різного рівня.  

Слід зазначити, що освітній процес коледжу як структурної одиниці 

КНТЕУ направлений на створення оптимальних умов для успішної та 

результативної праці всього колективу, забезпечення випереджального розвитку 

освітньої навчальної і наукової діяльності для формування кожного студента як 

самостійної і всебічно розвиненої гармонійної особистості-патріота та 

конкурентоспроможного фахівця з інноваційним і творчим типом мислення й 

культури, готовністю до професійної діяльності на рівні світових стандартів. 

ХТЕК КНТЕУ активно підтримує і приймає до бездоганного виконання 

критерії надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, 

запропоновані Київським національним торговельно-економічним університетом, 

який з року в рік займає лідируючі позиції в системі вищої освіти України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tаблиця 1 

Кадровий склад викладачів 

 2005 2010 2015 2019 

Загальна чисельність 44 81 74 77 

Доктора наук 1 1 3 5 

Кандидати наук 8 14 15 28 

Професори 2 2 3 7 

Доценти 4 8 6 12 
Таблиця 2 

Видатні педагоги ХТЕК КНТЕУ 

Радченко Людмила Олексіївна Знак «Відмінник народної освіти України», 

1987 р., Почесна грамота МОНУ, 2005 р., 

Знак «А.С. Макаренко», 2007 р., Почесна 

грамота і медаль Голови Верховної Ради 

України А. Парубія «За заслуги перед 

Українським народом», нагрудні медалі: 

«Чарівна сила України», «Почесний 

громадянин Слобожанщини», Професійної 

пошани ІІ ступеня Всесвітньої організації 

кулінарних союзів Об'єднаних Арабських 

Еміратів, Срібна пам'ятна медаль КНТЕУ 

«Гідному шани» 

Дмитрук Борис Пахомович «Заслужений економіст України», 

«Відмінник освіти України» 

Маренич Вікторія Михайлівна «Заслужений журналіст України», 2010 р. 

Павлюк Раїса Юріївна Заслужений діяч науки і техніки України, 

Лауреат Державної Премії України 

Руденко Світлана 

Олександрівна 

Знак «Відмінник народної освіти України», 

1987 р., Орден Трудової Слави ІІІ ст., 1986 р., 

Почесне Звання Заслужений Працівник 

народної освіти, 1997 р. 

Біленко Леоніда Мічиславівна Почесна грамота МОН України, 2007 р., знак 

«Відмінник освіти», 2015 р. 

Кунічева Тетяна Петрівна Почесна грамота МОН України, 2007 р. 

Семененко Валерій Іванович Знак «Відмінник народної освіти України» 

Гузенко Ганна Миколаївна Знак «Відмінник народної освіти України», 

1991 р., Почесна грамота МОН України, 1994 

р. 

Лисюк Галина Михайлівна Знак «Відмінник освіти України», 2002 р. 

Доценко Валерій Анатолійович Майстер спорту України з футболу, 1999 р. 

 

Таблиця 3 

Роки відкриття нових галузей знань / напрямів / спеціальностей / 

спеціалізацій 
2007 0401 Сфера обслуговування / 5.04010301 Туристичне обслуговування 

(молодший спеціаліст); перший випуск – 2010 рік: 15 випускників 



2012 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції / 

5.05170104  Виробництво хліба, кондитерських, макаронних  виробів і 

харчових концентратів (молодший спеціаліст); перший  випуск – 2016 

рік: 9 випускників 

2017 05 Соціальні та поведінкові науки / 051 Економіка / Економіка підприємства / 

Економіка (бакалавр); перший випуск – 2019 рік: 14  випускників 

18 Виробництво та технології / 181 Харчові технології / Ресторанні технології 

(бакалавр); перший випуск – 2019 рік: 12 випускників 

2018 18 Виробництво та технології  / 181 Харчові технології / Пивні та винні 

технології (молодший спеціаліст) 

07 Управління та адміністрування / 075 Маркетинг (бакалавр) 

024 Сфера обслуговування / 241 Готельно-ресторанна справа (бакалавр) 

2019 07 Управління та адміністрування / 073 Менеджмент / Менеджмент 

організацій (бакалавр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4 

Кількісний склад випускників ХТЕК КНТЕУ за роками  
№ 

з/п 

Напрям підготовки Спеціальність  Форма 

навчання 

Всього 

випускників 

Денна  Заочна  

2005 рік 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0501 

Економіка та 

підприємництво 

5.050104 

Фінанси  

53 __ 53 

5.050107 

Економіка підприємства 

25 __ 25 

5.050111 

Бухгалтерський облік 

49 __ 49 

5.050113 

Комерційна діяльність 

31 __ 31 

2 0917 

Харчова технологія та 

інженерія 

5.091711 

Технологія харчування 
–  

20 

 

20 

 Разом за рік  158 20 178 

2010 рік 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0501 

Економіка та 

підприємництво 

5.050104 

(5.03050801) 

Фінанси  

 

22 

 

10 

 

32 

5.050107 

(5.03050401) 

Економіка підприємства 

 

20 

 

10 

 

30 

5.050111 

(5.03050901) 

Бухгалтерський облік 

 

15 

 

6 

 

21 

5.050113 

(5.03050702) 

Комерційна діяльність 

 

21 

 

11 

 

32 

2  

0502 

Менеджмент  

5.050203 

Організація 

обслуговування населення 

 

22 

 

31 

 

53 

3  

 

0504 

Туризм  

5.050403 

Організація 

обслуговування в готелях і 

туристичних комплексах 

(перший випуск) 

 

15 

 

__ 

 

15 

(перший 

випуск) 

4  

0917 

Харчова технологія та 

інженерія 

5.091719 

Технологія харчування 

53 18 71 

5.091719 

Виробництво м’ясних 

продуктів 

 

18 

 

6 

 

24 

 Разом за рік  186 92 278 

Продовження таблиці 4 

2015 рік 

 

 

 

1 

 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 

Економіка підприємства 

17 11 28 

5.03050702 

Комерційна діяльність 

29 __ 29 

5.03050801 

Фінанси і кредит 

30 15 45 



5.03050901 

Бухгалтерський облік 

19 __ 19 

 

 

2 

 

0401 

Сфера обслуговування 

5.14010102 

Ресторанне 

обслуговування 

41 31 72 

5.04010301 

Туристичне 

обслуговування 

24 __ 24 

 

 

3 

 

0517 

Харчова промисловість 

та переробка 

сільськогосподарської 

продукції 

5.05170101 

Виробництво харчової 

продукції 

 

87 

 

34 

 

121 

5.05170109 

Зберігання, консервування 

та переробка м’яса 

 

11 

 

__ 

 

11 

 Разом за рік  258 91 349 

2019 рік 

 

 

 

1 

 

 

24 

Сфера обслуговування 

 

 

241 

Готельно-ресторанна 

справа/Ресторанне 

обслуговування 

 

32 

 

14 

 

46 

242 

Туризм/Туристичне 

обслуговування 

 

10 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Виробництво та 

технології 

181 

Харчові технології 

 

 

  

Виробництво харчової 

продукції 

 

 

56 

  

56 

Зберігання, консервування 

та переробка м´яса 

 

 

9 

  

9 

Виробництво хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчових концентратів 

 

 

10 

  

10 

 

 

Продовження таблиці 4 

  Ресторанні технології 

(бакалавр, перший 

випуск) 

12  12 

(перший 

випуск) 

 

3 

 

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

051 

Економіка/Економіка  

підприємства 

 

10 

  

10 

Економіка/Економіка  

підприємства (бакалавр, 

перший випуск) 

14  14 

(перший 

випуск) 

 

 

 

 

 

 

 

07 

071 

Облік і оподаткування/ 

Бухгалтерський  

облік 

 

 

9 

  

 

9 



4 Управління та 

адміністрування 

075  

Маркетинг/Комерційна 

діяльність 

 

14 

  

14 

072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування/Фінанси і 

кредит 

 

12 

 

7 

 

19 

 Разом за рік  188 21 209 

 



Таблиця 5 

Іноземні ЗВО, з якими підписані угоди про співпрацю 

№ з/п Назва іноземного ЗВО Дата укладання договору 

1 
Академія готельного бізнесу та 

гастрономії (м. Познань, Польща) 
23.05.2011 р. 

2 

Вища школа готельно-ресторанного 

бізнесу імені Жана Друана (м. Париж, 

Франція) 

23.07.2012 р. 

3 

Національний комерційний коледж 

при Молдавській Економічній 

Академії  (Молдова) 

08.11.2013 р. 

4 
Мінський торговельний коледж 

Белкоопсоюзу 
26.04.2013 р. 

5 KES COLLEGE (м. Нікосія, Кіпр) 20.12.2013 р. 

 

6 

Центр Вищої освіти факультет 

міжнародного туризму і готельного 

менеджменту, м. Будва, Чорногорія 

 

18.04.2016 р. 

7 
Культурно-освітній центр «Замок 

мистецтв» (м. Париж, Франція) 
01.04.2019 р. 

 

Таблиця 6 

Наукова діяльність викладачів ХТЕК КНТЕУ 

Наукова діяльність 2005 2010 2015 2019 

Загальна кількість статей  3 34 63 117 

Кількість статей у наукометричних 

базах даних Scopus/Web of Science 
_ _ 3 31 

Кількість монографій (розділів), у тому 

числі опублікованих за кордоном 

 

1 

 

 

3 

 

7 

 

15 

Чисельність студентів –  переможців та 

призерів міжнародних конкурсів 
_ 22 85 127 

Чисельність студентів –  переможців та 

призерів всеукраїнських конкурсів 

_ 

 

 

 

8 

 

 

21 

 

43 

Підготовка підручників, навчальних 

посібників (кількість) 
3 6 10 14 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Екстер’єр коледжу 

 



 

Перші бакалаври коледжу після успішного захисту курсових робіт 

 

 

Учасники круглого столу «Бізнесландія» 

 



 

Учасники круглого столу «Банківський сектор України: проблеми та перспективи розвитку» 

 

 

 


