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Факультет бізнесу
та фінансів

Ф

Faculty OF
Business and Finance

акультет бізнесу та фінансів (БФ) створено
в 2003 р. Деканом призначено проф. О. М. Гаврися. Історія факультету сягає 1991 р., коли було
засновано кафедру менеджменту у виробничій сфері
(нині — менеджменту й оподаткування). Наступного
року в інституті відкрито кафедру бізнесу та контролінгу.
Також до складу факультету ввійшли наступні кафедри:
соціології та політології (завідувач — проф. О. М. Поступний), права (проф. Л. В. Перевалова), міжкультурних
комунікацій та іноземної мови (проф. О. І. Горошко). При
створенні нового факультету та реструктуризації університету, в 2010 р. кафедра права була переведена
на факультет інтегральної підготовки (нині — соціальногуманітарних технологій), а кафедра міжкультурних
комунікації та іноземної мови — на факультет економічної інформатики та менеджменту. Одночасно на факультет БФ була переведена кафедра історії науки і техніки
(завідувач — проф. Л. М. Бєсов). У 2008 р. кафедра
соціології та політології відкрила бакалаврат випускової
спеціальності «Соціологія», а в 2012 р. — освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. У 2014 р. кафедру очолив
д-р соціол. наук, проф. В. В. Бурега. У 2015 р. кафедра

T

he Faculty of Business and Finance (BF) was established in 2003. O. M. Gavrys was appointed the
Dean of the Faculty. Its history dates back to 1991
when the Department of Management in the Industrial Sector (presently, the Department of Management and Taxation)
was established. The following year, the institute opened the
Department of Business and Controlling. Also, the Faculty
included the following departments: Sociology and Political
Science (headed by Professor O. M. Postupnyi), Law (headed
by Professor L. V. Perevalova), Cross-Cultural Communication and Foreign Language (headed by Professor O. I. Goroshko). When creating a new Faculty and restructuring the university in 2010, the Department of Law was transferred to the
Faculty of Integral Studies (now the Social and Humanitarian
Technologies Faculty) and the Department of Cross-Cultural Communication and Foreign Language to the Faculty
of Economic Computer Science and Management. At the
same time, the Department of History of Science and Technology was transfered to the BF Faculty (headed by Professor L. M. Besov). In 2008, the Department of Sociology
and Political Science opened a Bachelor’s Degree for graduating specialty «Sociology», and in 2012 — Specialist’s
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Degree. In 2014, the department was headed
відкрила магістратуру зі своєї спеціальра була
by Doctor of Sociological Sciences, Profesності. Наступного року кафед
переведена на новостворений факультет
sor V. V. Burega. In 2015, the department
соціально-гуманітарних технологій.
started a Master’s Degree program. The folНині на факультеті БФ студенти навчаlowing year the department was transferred
ються за трьома спеціальностями та
to the newly created the Faculty of Social and
сімома спеціалізаціями: «Менеджмент»
Humanitarian Technologies.
(«Менеджмент організацій і адмініструCurrently, the BF Faculty trains students
вання», «Менеджмент зовнішньоекономічenrolled in three specialties and seven speної діяльності», «Менеджмент інвестиційcializations: «Management» («Management of
ної діяльності», «Бізнес-адміністрування»);
Organizations and Administration», «Interna«Фінанси, банківська справа і страхування»
tional Management», «Management of Invest(«Фінанси і кредит», «Оподаткування»); «Підment Activities», «Business Administration»);
приємництво, торгівля та біржова діяль«Finance, Banking and Insurance» («Finance
Декан факультету
ність» («Товарознавство і торговельне підand Credit», «Taxation»); «Business, Trade
О. М. Гаврись
приємництво»).
and Stock Exchange Activities» («Commodity
Основною перевагою факультету є
Science and Commercial Business»).
Dean of the Faculty
те, що на спеціальностях «Менеджмент»
The main advantage of the Faculty is that
O. M. Gavrys
та «Фінанси, банківська справа і страхуin specialities such as «Management» and
вання» поряд з українськими групами є
«Finance, Banking and Insurance» along with
групи, де все навчання проводиться англійською мовою. Ukrainian groups, there are groups where all educational
При цьому студентам обов’язково надаються конспекти process is in English. However, lectures are given to stuлекцій рідною мовою. На факультеті англійською мовою dents in their native language as well. About 250 students
навчається близько 250 студентів.
are studying at the Faculty in English.
Згідно з укладеними договорами, студенти НТУ «ХПІ»
According to the signed agreements, every year, stuкожен рік, починаючи з III курсу, паралельно прийма- dents of NTU «KhPI» are simultaneously admitted for eduються на навчання (англійською мовою) в Магдебурзький cation (in English) in Magdeburg and the University of Hamта Гамбурзький університети (Німеччина), де одержують burg (Germany) starting from the 3rd course of study, where
бакалаврські та магістерські дипломи, а також в Кла- they receive Bachelor’s and Master’s degrees as well as in
генфуртський (Австрія), Венеціанський (Італія), універси- Klagenfurt University (Austria), Venice University (Italy), uniтети Польщі, Туреччини та інших країн. В 2016 р. студенти versities of Poland, Turkey and other countries. In 2016,
факультету одержали шість стипендій Маріборському уні- students of the Faculty have received six scholarships from
верситеті (Словенія), чотири стипендії в Щецинському уні- the University of Maribor (Slovenia), 4 scholarships from the
верситеті (Польща) і дві стипендії в Магдебурзькому уні- University of Szczecin (Poland) and two scholarships from
верситеті (Німеччина).
the University of Magdeburg (Germany).
Першим завідувачем кафедри менеджменту у виробThe first Head of the Department of Management in the
ничій сфері був д-р техн. наук, заслужений діяч науки і тех- Industrial Sector was Doctor of Technical Sciences, Hono
ніки України Л. М. Івін. Це була перша в Україні кафедра red Scientist of Ukraine L. M. Ivin. It was the first Department
менеджменту. В 1991 р. отримано ліцензію на підготовку of Management in Ukraine. In 1991, it received a license
фахівців за спеціальністю «Менеджмент у виробничій to train specialists in «Management in the Industrial Sector»
сфері» (сьогодні — «Менеджмент»), а влітку того ж року (currently, «Management»), and in the summer of the same
відбувся перший набір студентів на нову спеціальність. year, these was the first admission of students in the new
Таким чином, створення кафедри менеджменту ознаме- specialty. Thus, the creation of the Department of Manageнувало початок важливого етапу в історії Харківського ment marked the beginning of an important phase in the hisполітехнічного інституту — підготовки фахівців у сфері tory of Kharkiv Polytechnic Institute — training of specialists
управління.
in the field of management.
Кафедра була організована на інженерно-фізичThe department was organized at the Physical Engineerному факультеті, оскільки в інституті не було окремого ing Faculty since the institute did not have a separate Facфакультету, який займався підготовкою студентів еконо- ulty, engaged in students’ training in economic specialties.
мічних спеціальностей. На момент створення на кафедрі At the time of creation, five people were employed at the
менеджменту у виробничій сфері працювало п’ять осіб: Department for Management in the Industrial Sector: Head
завідувач кафедри Л. М. Івін, викладачі Е. О. Карпов та of the department L. M. Ivin, lecturers E. O. Karpov and
К. А. Лєснікова, інженери О. Л. Громова та Л. М. Голова- K. A. Lyesnikova, engineers O. L. Gromova and L. M. Goloчова. Але вже в 1992–1993 рр. склад кафедри поповнився vachova. But by 1992–1993 the staff of the department was
новими співробітниками, зокрема викладачами І. М. Акі- extended with new employees, including lecturers I. M. Akiмовою, О. С. Осінкіною, Л. П. Скотніковою, Л. А. Кривцун, mova, O. S. Osinkina, L. P. Skotnikova, L. A. Kryvtsun,
O. S. Ivanilov and engineer M. G. Khakhaleyshvyli.
О. С. Іваніловим та інженером М. Г. Хахалейшвілі.
In 1994, the Faculty of Economics was estabУ 1994 р. був організований економічний факультет
(декан — д-р екон. наук, проф. П. Г. Перерва), і кафедра lished (the Dean is Doctor of Economic Sciences,
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менеджменту у виробничій сфері стала однією з базових
кафедр цього факультету.
Перший випуск фахівців із менеджменту відбувся
у 1996 р. Вісім студентів захищали свої дипломи англійською мовою. У складі екзаменаційної комісії були проф.
Г. Шведіауер Магдебурзького університету (Німеччина)
і проф. Е. Шихайде з Сент-Норберт коледжу (США).
Кафедра завжди брала активну участь у міжнародному співробітництві з іноземними ВНЗ, серед яких: СентНорберт коледж (США), Магдебурзький університет імені
Отто фон Ґеріке (Німеччина), Афінський національний
університет імені Каподистрії (Греція), Антверпенський
університет (Бельгія), Мішкольцький університет (Угорщина), Маріборський університет (Словенія) та ін.
Завдяки новаторству Л. М. Івіна і його вмінню передбачувати нові тенденції кафедра постійно розвивалася,
про що свідчать зміни у її назві. В 1998 р. вона була перейменована на кафедру менеджменту та інжинірінгу. В той
час кафедра активно співпрацювала із Антверпенським
університетом. У межах співпраці відбувся випуск бакалаврів за спеціалізацією «Комерційний інжиніринг». Студенти захищали дипломи англійською мовою у присутності професора Антверпенського університету Жюльєна
ван ден Брука. За результатами захисту студенти отримали не тільки диплом бакалавра ХПІ, а й сертифікат університету Бельгії.
У рік створення факультету бізнесу та фінансів
(декан — канд. екон. наук, проф. О. М. Гаврись) кафедра
менеджменту увійшла до складу цього факультету як
одна з провідних кафедр.
У 2004 р. була відкрита нова спеціальність — «Оподаткування», у зв’язку з чим кафедра знову змінила свою
назву, ставши кафедрою менеджменту та оподаткування.
Провідні фахівці кафедри з питань оподаткування — проф.
В. А. Соколенко, який є не тільки науковцем, але й практиком, доц. Г. М. Фадєєва, а також ст. викл. А. М. Кулик.
Упродовж 2006–2014 р. кафедру очолював канд.
екон. наук, проф. В. А. Соколенко, після нього деякий
час — д-р екон. наук, проф. А. В. Гриньов.
Із 2006 р. на кафедрі менеджменту та оподаткування
проводиться підготовка студентів англійською мовою за

Доц. П. В. Брінь проводить лекцію для студентів Університету
Марібору (з 2012 р. на факультеті реалізується навчальний
проект із сумісного викладання дисциплін)
Assoc. Prof. P. V. Brin gives a lecture for students of the
University of Maribor (a training project of joint teaching has been
implemented at the Faculty since 2012)

Professor P. G. Pererva), and the Department of Management in the Industrial Sector was one of the basic departments of the Faculty.
The first graduation of specialists in management
took place in 1996. Eight students defended their diploma
projects in English. The examination committee included
Professor G. Shvediauer from the University of Magdeburg
(Germany) and Professor E. Shyhayde from St. Norbert
College (USA).
The department has always actively participated in international cooperation with foreign universities, including St. Norbert College (USA), Otto von Guericke University in Magdeburg (Germany), Kapodistrian National University of Athens
(Greece), University of Antwerp (Belgium), Miskolc University
(Hungary), University of Maribor (Slovenia) and others.
Through innovation of L. M. Ivin and his ability to antici
pate new trends the department had been constantly
evolving, as evidenced by the change in the name of the
department. In 1998 it was renamed into the Department
of Management and Engineering. At the same time, the
department was actively collaborating with the University
of Antwerp. In the framework of cooperation, bachelors in
the specialization of «Commercial Engineering» were able to
graduate. Students defended diploma projects in English in
the presence of Professor Julien van den Broek at the University of Antwerp. On the basis of the defense results, students not only received the Bachelor diplomas of KhPI, but
also certificates of the University of Belgium.
In the year of the Faculty of Business and Finance
creation (the Dean is PhD in Economic Sciences, Professor O. M. Gavrys), the Department of Management joined
the Faculty as one of its leading departments.
In 2004, a new specialty of «Taxation» was opened as the
department changed its name again, becoming the Department of Management and Taxation. Leading experts on taxation at the department are Professor V. A. Sokolenko, who
is not only a scientist but also a practitioner, Associate Professor G. M. Fadeyeva and senior lecturer A. M. Kulyk.
During 2006–2014, the department was headed by
PhD in Economic Sciences, Professor V. A. Sokolenko,
after a while — Doctor of Economic Sciences, Professor A. V. Grinyov.
From 2006, the Department of Management and Taxation has been training students in English in the specialty
of «Management» (specializations of «Management and
Administration», «Management of Investment Activity»).
Since 2012, Associate Professor P. V. Brin along with
lecturers of University of Maribor has been implementing a
project where students attend lectures of Professors from
foreign universities, and perform tasks that involve writing
joint scientific articles.
In 2015, Doctor of Economic Sciences, Professor N. S. Krasnokutska was appointed the Head of the
department, she is known in Ukraine as an expert in the
field of enterprise potential managing. She trained six
PhDs, she is the author and co-author of many books and
manuals, received rewards from the Ministry of Science
and Education of Ukraine for fruitful scientific and educational work.
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напрямом «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент
організацій і адміністрування», «Менеджмент інвестиційної діяльності»).
Із 2012 р. доц. П. В. Брінь із викладачами Маріборського університету реалізують проект, при якому студенти слухають лекції професорів із закордонного університету, а потім виконують завдання, які передбачають
спільне написання наукових статей.
У 2015 р. керівником кафедри було призначено
д-ра екон. наук, проф. Н. С. Краснокутську — відомого
в Україні фахівця у сфері управління потенціалом підприємств. Вона підготувала шість кандидатів наук, є автором
і співавтором багатьох монографій і навчальних посібників, має нагороди від МОН України за плідну наукову та
навчально-методичну працю.
У 2015 р. була отримана ліцензія на підготовку магістрів за спеціальністю «Оподаткування», а також відкрита
магістерська програма «Бізнес-адміністрування».
Сьогодні кафедра готує студентів за двома спеціальностями — «Фінанси, банківська справа та страхування»
і «Менеджмент», за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавра (спеціалізації: «Податкова справа», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інвестиційної діяльності») і магістра (спеціалізації: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Оподаткування»,
«Бізнес-адміністрування»).
У 1992 р. була створена кафедра бізнесу та контролінгу
(нині — менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та
фінансів) як загальна кафедра, що виконувала економічну
підготовку студентів технічних спеціальностей. У 1995 р.
вона була трансформована у спеціальну кафедру, яка розпочала підготовку спеціалістів, а пізніше і магістрів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
В 2004 р. кафедра одержала ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Фінанси». З 2013 р. на кафедрі відкрита підготовка бакалаврів за спеціальністю «Товарознавство та торговельне підприємництво». На спеціальностях
«Менеджмент ЗЕД» та «Фінанси» проводиться підготовка
магістрів, відкрите заочне відділення.
Із 2016 р. на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за новими спеціальностями: «Менеджмент» (спеціалізація — «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»),
«Фінанси, банківська справа і страхування» («Фінанси та
кредит»), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» («Товарознавство і торгівельне підприємництво»).
Нині кафедру очолює д-р екон. наук, проф.
В. А. Міщенко.
За період функціонування кафедри захищено 30 докторських та кандидатських дисертацій.
Відомі викладачі очолюють пріоритетні наукові
напрями кафедри. Проф. В. А. Міщенко працює в сегменті
дослідження менеджменту нового типу, стратегічного
управління державними підприємствами та їх економічної
стійкості, проблем та перспектив впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах. Проф. О. М. Гаврись
займається проблемами економічної оцінки при створенні
нової техніки та енергозбереження в народному господарстві та промисловості. Проф. Р. Г. Долинська здійснює
дослідження щодо розвитку інструментів контролінгу для

Заступник декана факультету П. В. Брінь з іноземними
студентами факультету
Deputy Dean of the Faculty P. V. Brin with foreign students
of the Faculty

In 2015, the license to prepare masters in «Taxation» was
obtained and a new Master’s program «Business Administration» was opened.
Today the department trains students in two specialties «Finance, Banking and Insurance» and «Management»
in educational levels of Bachelor (specialization «Taxation»,
«Management and Administration», «Management of Investment Activity») and Master (specializations of «Management
of Organizations and Administration», «Taxation», «Business
Administration»).
In 1992, the Department of Business and Controlling
(currently, the Department of International Management and
Finance) was created as the general department that provided economic training for students of technical specialties.
In 1995, it was transformed into a specialized department,
which began training specialists, and later masters in «International Management». In 2004, the department received
a license for training bachelors in «Finance». In 2013, the
department opened the specialty «Commodity Science and
Commercial Bussiness» for bachelors. The specialties of
«International Management» and «Finance» provide master’s degree program, distance learning is available as well.
Since 2016, the department has been training students
in new specialties: «Management» (specialization «International Management»), «Finance, Banking and Insurance»
(«Finance»), «Business, Trade and Exchange Activities»
(«Commodity Science and Commercial Bussiness»).
Now the department is headed by Doctor of Economic
Sciences, Professor V. A. Mishchenko.
For the period of the department functioning, 30 doctoral dissertations and PhD theses were defended.
Famous lecturers head the priority research areas of the
department. Professor V. A. Mishchenko works in mana
gement studies of a new type, strategic management of
public enterprises and their economic viability, challenges
and prospects of controlling domestic enterprises. Professor O. M. Gavrys deals with economic evaluation in the creation of new technology and energy efficiency in the economy
and industry. Professor R. G. Dolynska carries out research
on the development of tools for controlling the competitiveness of enterprises. Professor Y. I. Lerner explores the problems of the enterprise functioning under the conditions of
risks and uncertainty, ways to cope with the crisis. Associate
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забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
Проф. Ю. І. Лернер досліджує проблеми функціонування
підприємств в умовах ризиків та невизначеності, шляхи
їх виходу з кризової ситуації. Доц. О. В. Решетняк працює у сфері організаційного розвитку компаній: діагностика необхідності організаційних змін, розробка підходів
до планування таких перетворень та оцінка їх результативності. Проф. Т. В. Данько працює за напрямом «Теорія
та методи управління міжнародним маркетингом високотехнологічної продукції машинобудування», який охоплює
питання дослідження закордонних ринків збуту, розробки
стратегії виходу інноваційних підприємств машинобудування на зовнішні ринки, еволюції та розвиту міжнародної маркетингової діяльності інноваційного підприємства.
Кафедра підтримує широкі міжнародні зв’язки з провідними навчальними закладами Європи та Америки
в межах міжнародних проектів партнерства університетів: Iowa State University (США), Otto von Guericke University Magdeburg (Німеччина), University of Miskolc (Угорщина), Klagenfurt University (Австрія). Щорічно викладачі,
аспіранти та студенти кафедри проходять міжнародні
навчальні та науково-дослідні стажування в університетах-партнерах, беруть участь у міжнародних конференціях та запрошують іноземних співробітників до участі
в конференціях НТУ «ХПІ». Випускники кафедри успішно
будують кар’єру в міжнародних і вітчизняних компаніях
України, працюють за кордоном.
Метою співробітництва є вдосконалення кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом оволодіння зарубіжним досвідом викладання дисциплін,
спільні проекти в різних напрямах ЗЕД, обмін студентами. Результатами наукових та навчальних проектів міжнародної співпраці є діяльність «Україно-французького центру промислового менеджменту» (проф.
В. А. Міщенко), центру «Перспектива» (доц. О. В. Решетняк, ст. викл. І. В. Глущенко), «Американо-українського
бізнес-центру» (проф. І. В. Данько, доц. М. М. Шевченко,
ст. викл. І. В. Івахненко, доц. А. Б. Зубкова). Функціонує
фінансово-проектна студія для виконання комплексних
проектів викладачами, студентами та представниками

На концерті, присвяченому 25-річчю з дня заснування
кафедри менеджменту та оподаткування. Зліва направо:
О. М. Гаврись, Н. С. Краснокутська, Р. П. Мигущенко
At the concert dedicated to the 25th anniversary of founding of
the Department of Management and Taxation. From left to right
O. M. Gavrys, N. S. Krasnokutska, R. P. Mygushchenko

Professor O. V. Reshetnyak works in the field of organizational development for companies: diagnostics of the need
for organizational changes, development of approaches
to planning these changes and assessment of their effectiveness. Professor T. V. Danko works in the field of «Theory and Methods of International Marketing Management for
High-Tech Engineering Products», which covers research of
foreign markets outlets, development of entry strategies for
innovative engineering enterprises into foreign markets outlets, evolution and development of international marketing of
innovative enterprises.
The department maintains extensive international links
with leading universities in Europe and America within international projects of partnership for universities: Iowa State
University (USA), Otto von Guericke University in Magdeburg (Germany), University of Miskolc (Hungary), Klagenfurt
University (Austria). Each year, lecturers, postgraduates and
students of the department pass international educational
and research internships at partner universities, participate
in international conferences and invite foreign employees to
participate in conferences of NTU «KhPI». Graduates are
successfully pursuing a career in international and domestic
companies of Ukraine and abroad.
The aim of cooperation is to improve qualifications of the
teaching staff by mastering foreign experience of teaching,
joint projects in various spheres of foreign economic activity,
exchange of students. The results of scientific and educational projects on international cooperation is the work of
Ukrainian and French Centre for Industrial Management»
(Professor V. A. Mischenko), Perspective Center (Associate
Professor O. V. Reshetnyak, senior lecturer I. V. Glushchenko)
«US and Ukrainian Business Center» (Professor I. V. Danko,
Associate Professor M. M. Shevchenko, senior lecturer
I. V. Ivakhnenko, Associate Professor A. B. Zubkova). There
is a financial and design studio to perform complex projects
by lecturers, students and representatives of businesses.
The department established the laboratory of international
environmental studies led by Professor T. V. Danko. There,
students conduct market research in various areas of foreign trade in national and joint ventures. Also, the department created the student club «Novator» as an independent
commercial organization, which is involved in the formation
of scientific and intellectual elite of the society.
In September 2004, at the initiative of the Rector of
NTU «KhPI» of that time Professor L. L. Tovazhnyanskyy,
the Department of History of Science and Technology was
created to be the first and only one in Ukraine during that
period. Its first Head was Doctor of Historic Sciences, Professor L. M. Besov. In 2009–2011, with his participation, a
specialized academic council was created at the department for the defense of PhD theses. A textbook approved
by the MES of Ukraine was published, the All-Ukrainian
Conference was held.
Since September 2011, the department has been headed
by Doctor of History, Professor V. M. Sklyar. The department
began research on «Scientific Achievements of Leading Scientists and Innovative Accomplishments of Scientific Schools
at NTU «KhPI». A thesis on I. P. Osypov, a chemist, one of the
Rectors at KhTI, for whom a memorial plaque was opened in
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бізнесових структур. При кафедрі створено лабораторію міжнародних кон’юнктурних досліджень, яку очолює
проф. Т. В. Данько. У ній студенти проводять маркетингові дослідження за різними напрямами зовнішньої діяльності окремих національних та спільних підприємств.
Також при кафедрі створено студентський клуб «Новатор» як незалежна комерційна організація, яка бере
участь у формуванні науково-інтелектуальної еліти суспільства.
У вересні 2004 р. з ініціативи тодішнього ректора НТУ
«ХПІ» проф. Л. Л. Товажнянського створено першу, і єдину
сьогодні в Україні, кафедру історії науки і техніки. Першим її
завідувачем став д-р іст. наук, проф. Л. М. Бєсов. За його
участю на кафедрі в 2009–2011 рр. працювала спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій. Підготовлено підручник з грифом МОН України, проведено
Всеукраїнську наукову конференцію.
Із вересня 2011 р. кафедру очолює д-р іст. наук,
проф. В. М. Скляр. На кафедрі розпочалося дослідження за пошуковою науково-дослідною темою «Науковий доробок провідних учених та інноваційні досягнення наукових шкіл НТУ «ХПІ». Захищено дисертацію
про І. П. Осипова — вченого-хіміка, одного з ректорів
ХТІ. Йому, завдяки активній участі аспіранта кафедри
В. Г. Камчатного, відкрито пам’ятну дошку на хімічному
корпусі університету. Асп. С. А. Радогуз завершив підготовку дисертації, присвяченої науково-освітній діяльності В. Л. Кирпичова — фундатора та першого директора ХПТІ.
У 2012–2015 рр. функціонувала спеціалізована вчена
рада К 64.050.16 із захисту кандидатських дисертацій. Слід відзначити, що за цей проміжок часу захищено
13 кандидатських дисертацій, десять із них аспірантами та
здобувачами НТУ «ХПІ», здійснено одне колективне рецензування кандидатської дисертаційної роботи здобувача
Центру досліджень з історії науки і техніки імені О. П. Бородіна (м. Київ). До складу спецради ввійшли як представники кафедри історії науки і техніки, так і провідні науковці інших кафедр: проф. Д. В. Бреславський, Г. І. Гринь,
О. В. Єфімов, Г. В. Лисачук, О. К. Морачковський. Активну
участь у роботі вченої ради брали провідні науковці у галузі
історії науки і техніки в Україні д-ри іст. наук Н. І. Коцур та
А. С. Литвинко. Оцінкою діяльності спецради стала подяка
директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України С. Д. Криштоф проф. В. М. Скляру «за
зразкове виконання своїх обов’язків у справі підготовки
кадрів вищої кваліфікації України».
На кафедрі плідно працює аспірантура та докторантура. Щорічно викладачами та аспірантами кафедри
публікуються понад 30 статей у фахових виданнях та
близько 60 тез. Кафедра видає «Вісник НТУ «ХПІ», тематичний випуск з історії науки і техніки.
У 2013 р. відбулося оновлення методичних розробок
кафедри, проводилася робота зі створення нового підручника з історії науки і техніки. Наступного року для всіх
спеціальностей університету розроблено курс історії НТУ
«ХПІ». З 2015 р. розпочалося викладання цього курсу
на факультетах БФ та ТОР. Усі викладачі кафедри історії
науки і техніки мають наукові ступені.

Декан факультету, проф. О. М. Гаврись, зав. каф.
МЗЕД та фінансів, проф. В. Я. Міщенко на «Посвяті
першокурсників у студенти»
Dean of the Faculty, Professor O. M. Gavrys, the Head of
the Department of International Management and Finance,
Professor V. Y. Mishchenko at the «Student initiation ceremony»

the chemical building of the university with an active participation of a post-graduate of the department, V. G. Kamchatnyi was defended. The post-graduate S. A. Radoguz finalized
a thesis on the scientific and educational activity of V. L. Kyrpychov, founder and first Director of KhPTI.
In 2012–2015, a specialized academic council K 64.050.16 on the defense of theses was functioning. It should be noted that at this time 13 PhD theses
were defended, ten of them by post-graduate students
and degree-seeking students at NTU «KhPI», one collective review of a PhD thesis by a degree-seeking student
O. P. Borodin (Kyiv) at the Research Center on History
of Science and Technology was performed. The structure of the specialized council included representatives of
the Department of History of Science and Technology and
other leading scientists at the departments: Professors
D. V. Breslavskyi, G. I. Grin, O. V. Yefimov, G. V. Lysachuk,
O. K. Morachkovskyi. An active part in the academic council activities was taken by the leading scientists in the history of science and technology in Ukraine, Doctors of History N. I. Kotsur and A. S. Lytvynko. The specialized council
activity was highly-estimated with the gratitude of the Director of the Highly-Qualified Staff Attestation at the MES of
Ukraine S. D. Krzysztof to Professor V. M. Sklyar «for exemp
lary performance of their duties in the preparation of highly
qualified personnel of Ukraine».
Post-graduate and doctoral studies are productively
working at the department. Each year, lecturers and postgraduate students publish over 30 articles in professional
journals and about 60 abstracts. The department publishes
«Bulletin of NTU «KhPI», special Issue on the History of
Science and Technology.
In 2013, teaching materials of the department were
updated, efforts to create a new textbook on the history of
science and technology were taken. The following year, a
course on the history of NTU «KhPI» for all specialties of
the university was developed. Since 2015, this course has
been taught at the BF and TOS Faculties. All lecturers of the
Department of History of Science and Technology have their
scientific degrees.
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