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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ
НА ТРАНСПОРТІ

I

нститут створений у 1999 р. згідно з наказом Основним замовником є Київський обласний центр
Міністерства освіти й науки України № 352 на базі зайнятості.
факультету післядипломної освіти (раніше — фаУ березні 1996 р. факультет очолив д-р техн. наук,
культет підвищення кваліфікації викладачів, керівників професор, заслужений діяч науки і техніки України,
та спеціалістів автомобільного транспорту і дорожньо- академік Транспортної академії України та Академії
го будівництва). Цей підрозділ був заснований у 1973 р. транспорту Російської Федерації, почесний працівник
і став одним із перших факультетів підвищення транспорту України Петро Романович Левковець.
кваліфікації в Україні.
Поряд із розширенням напрямів перепідготовки та
Протягом 15 років його очолював канд. техн. наук, підвищення кваліфікації до вагомих досягнень факультепрофесор Юрій Степанович Стельмаховський — ту належить організація навчання та надання вищої освіти
фахівець у галузі післядипломної освіти.
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
Під його керівництвом була створена хороша спеціаліст» (спеціальність «Економіка підприємства»).
матеріальна база факультету (п’ять аудиторій, препаУ 1999 р. першим директором новоствореного
раторська, дві кімнати деканату), проведено ремонт Інституту економіки і бізнесу на транспорті був приздвох поверхів студентського гуртожитку з подальшим начений Петро Романович Левковець, а його заступперетворенням їх у готель для слухачів факультету ником — начальник навчально-методичного відділу
підвищення кваліфікації.
Тамара Іванівна Міськова.
До складу факультету увійшли курси підвищення
До складу інституту ввійшли кафедри системних
кваліфікації. Директором курсів і водночас заступни- методів аналізу в економіці і бізнесі (завідувач —
ком декана стала Тамара
Іванівна Міськова.
У 1988 р. на базі цього
факультету було створено
факультет підвищення кваліфікації працівників автомобільного транспорту (декан —
канд. техн. наук, доцент Євген
Георгійович Логачов) та факультет підвищення кваліфікації працівників дорожнього
будівництва (канд. техн. наук,
доцент Станіслав Йосипович
Литвяк). Восени 1992 р. ці факультети та курси підвищення
кваліфікації стали основою
для заснування факультету
післядипломної освіти, декан
якого був призначений д-р
техн. наук, професор В’ячесКолектив інституту економіки і бізнесу на транспорті. Зліва направо:
лав Якович Савенко.
сидять: заст. директора, ст. викл. Т. І. Міськова, директор інституту,
Із 1992 р., крім підвищення
проф.
М. О. Хмелевський, методисти вищої категорії Т. В. Кисельова, Т. І. Юрчук;
кваліфікації, факультет здійсстоять: заст. директора О. І. Заруцька, ст. лаб. Н. О. Сєдова, методист
нює перепідготовку кадрів
Н. О. Борода, ст. лаборант А.А. Мельниченко, ст. лаборант Г. Є. Коваль
(надає другу вищу освіту).
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Н

ародився 13 липня 1951 р. на
Із 2003–2004 навчального року
Херсонщині.
Микола Олександрович працює в
У 1978 р. закінчив КДУ ім. Т. Г. ШевНаціональному транспортному уніченка, а в 1984 р. — аспірантуру. В цьоверситеті. Спочатку був професором
му ж університеті захистив кандидатськафедри економіки та інформатики (за
ку дисертацію.
сумісництвом), а з 2005 р. є професоІз 1978 р. працював асистентом, дором кафедри економіки і водночас дицентом кафедри політичної економії
ректором Інституту економіки і бізнеКиївського інституту інженерів цивільсу на транспорті.
ної авіації. Протягом 1989–1991 рр.
М. О. Хмелевський — автор понад
був старшим науковим співробітником
90
наукових
та навчально-методичних
ХМЕЛЕВСЬКИЙ
цього вишу, завершував докторську
праць, зокрема трьох монографій і чоМикола
дисертацію.
тирьох навчальних посібників. Бере
Із 1992 до 2000 р. Микола Хмелевсьучасть у виховній роботі зі студентами,
Олександрович
кий очолював кафедру політичної екоє членом вченої ради, керує аспірантаДиректор інституту,
номії Київського міжнародного універми. Він — член редколегії Всеукраїнсьситету цивільної авіації. З 2000 р. кандидат економічних наук, кого журналу «Економічна теорія».
професор
обіймав посаду начальника управління
Нагороджений знаками МОН
гуманітарної та педагогічної освіти, а в
України «Відмінник освіти України»
2003–2005 рр. — першого заступника директора де- (2001), «За наукові досягнення» (2006), «Петро Могипартаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки ла» (2011), Почесною грамотою Верховної Ради УкУкраїни.
раїни (2004).
д-р техн. наук, професор П. Р. Левковець) та менеджменту і логістики. З 2003 р. останньою завідував д-р
екон. наук, професор В. Ф. Волик, а з 2004 р. — д-р екон.
наук, професор А. В. Базилюк.
Вагомий внесок у роботу інституту та його кафедр
зробили методисти Н. Ю. Кравцова, О. К. Кривенко,
Т. О. Тульженко, О. Г. Халіпова і секретар Х. Н. Патрах.
У 2005 р. Інститут економіки та бізнесу на транспорті очолив канд. екон. наук, професор М. О. Хмелевський. Його заступниками стали канд. екон. наук О. І. Заруцька та старший викладач Т. І. Міськова.
Методичну роботу в інституті забезпечують методисти вищої категорії Т. В. Кисельова, Т. І. Юрчук, методист
І категорії Н. О. Борода, старші лаборанти Г. Є. Коваль,
А. А. Мельниченко, Н. О. Сєдова.
Підготовка фахівців проводиться за освітньокваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст»,
«магістр» за напрямами «Автомобільний транспорт»,
«Будівництво», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Облік і аудит», «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», «Фінанси і кредит» на
базі ОКР «молодший спеціаліст» за заочною формою
навчання на платній основі.
Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «бакалавр» за заочною формою становить три
роки. Продовження навчання (його завершення) за
ОКР «спеціаліст», «магістр» триває один рік.
Із 2001 до 2011 р. інститут готував фахівців за денною формою навчання за напрямами «Економіка
підприємства», «Менеджмент», «Транспортні технології» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «мо-

лодший спеціаліст». Із 2004 р. він забезпечує підготовку
магістрів, спеціалістів за спеціальностями «Економіка
підприємства», «Менеджмент організації», «Організація
перевезень і управління на транспорті».
Інститут проводить підвищення кваліфікації, атестацію персоналу транспортного та дорожньо-будівельних комплексів за такими спеціальностями: «Безпека
дорожнього руху», «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг», «Електробезпека», «Міжнародні перевезення вантажів і пасажирів», «Організація та
управління дорожнім господарством», «Охорона
праці». Він також забезпечує перепідготовку кадрів
(друга вища освіта) за заочною формою навчання за такими спеціальностями: «Автомобільні дороги та аеродроми», «Економіка підприємства», «Менеджмент організації», «Організація перевезень і управління на
транспорті», «Правознавство».
Із моменту свого заснування Інститут економіки і
бізнесу на транспорті плідно співпрацює з підприємствами Державної служби автомобільних доріг
України, ДП «СМАП», ДерждорНДІ, Мостозагін № 3,
компанією «Євро-Україна Консалтинг», КП «Київпастранс», Всеукраїнською асоціацією автомобільних перевізників та іншими. Зокрема, керівники і працівники їх підрозділів, які не мають фахової вищої освіти,
проходять перепідготовку за дворічною програмою за
спеціальностями «Автомобільні дороги та аеродроми», «Економіка підприємства», «Організація перевезень і управління на транспорті».
Із 1994 р. інститут надає другу вищу освіту (паралельно з основною) студентам денної форми навчання
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Національного транспортного університету, які закінчили бакалаврат і продовжують здобувати освіту за ОКР
«спеціаліст» та «магістр», що значно підвищує їхню
мобільність і конкурентоспроможність на ринку праці.
Одним із основних завдань, які реалізує інститут, є
підвищення кваліфікації викладачів кафедр, відокремлених структурних підрозділів НТУ, а також працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
які готують фахівців споріднених напрямів.
У 2005–2006 навчальному році започатковано
постійний семінар із питань розвитку та модернізації
вищої освіти на сучасному етапі у контексті адаптації
навчального процесу до вимог Болонської декларації та
відповідних нормативних документів МОН України
щодо впровадження кредитно-модульного навчання.
Крім цього, з 2007–2008 навчального року організовується семінар для молодих викладачів із соціальнопедагогічних технологій професійної діяльності.
Заняття проводять викладачі університету, зокрема
кафедр філософії і педагогіки, теорії та історії держави
і права, а також провідні фахівці інших вищих навчальних закладів. У межах семінару виступали
працівники департаменту вищої освіти МОН, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН,
ДержавтотрансНДІпроекту, Міністерства транспорту і
зв’язку України.
Сьогодні 616 викладачів НТУ (серед яких 200 молодих спеціалістів) пройшли підвищення кваліфікації
та отримали свідоцтва державного зразка. На цьому
семінарі також пройшли підвищення кваліфікації
80 викладачів відокремлених структурних підрозділів
вишу та 45 викладачів вищих начальних закладів
І–ІІ рівнів акредитації, з якими університет співпрацює у сфері підготовки фахівців за інтегрованими
навчальними планами.
У 2006–2007 навчальному році проведено семінар з
організації навчального процесу в системі дистанційної освіти. Проведено підготовку 30 викладачів для роботи в системі дистанційного навчання «Прометей».
Налагоджено навчання викладачів кафедр з опанування комп’ютерної техніки та поглибленого вивчення
комп’ютерних технологій. Загалом у цій сфері вже
підвищило кваліфікацію 145 осіб.
У 2007–2008 навчальному році розпочав роботу
семінар із підвищення кваліфікації викладачів у галузі
інформаційних систем і технологій. Семінар прослухало 128 осіб.
У 2009 р. на базі міжнародного проекту з проблем
екологічного менеджменту в НТУ було проведено
семінар для викладачів, у якому взяло участь 35 осіб. З
листопада 2011 р. по квітень 2012 р. у межах Міжнародного проекту «Мережа електронного дистанційного
навчання для підвищення кваліфікації у сфері туризму
(Білорусь, Україна, Грузія)» підвищило кваліфікацію
73 особи.
Загалом із 2003 р. в Інституті економіки та бізнесу на
транспорті пройшло підвищення кваліфікації 1132 викладачі НТУ, серед них — 130 працівників відокремлених
структурних підрозділів університету.

Зміцнено матеріально-технічну базу. З 2011 р. інститут розташовується у новому приміщенні. Кожне
робоче місце працівника деканату обладнано комп’ютером, інформаційною та електронною методичними
програмами.
Навчальний процес забезпечують провідні викладачі кафедр університету, а також висококваліфіковані
фахівці інших навчальних закладів, МОН України,
державних установ, підприємств, організацій у галузі
транспорту, державного нагляду охорони праці, митного комітету, страхової діяльності.
У навчальному процесі інституту беруть участь
близько 200 викладачів, які мають наукові ступені та
вчені звання, зокрема 23 професори (доктори наук),
97 доцентів (кандидати наук) і 36 спеціалістів із
виробництва (працівники центрального апарату
міністерств, корпорацій, НАН України, об’єднань,
підприємств тощо).
Робота з перепідготовки та підвищення кваліфікації
проводиться комплексно з орієнтацією на кінцевий результат — працевлаштування після закінчення навчання та адаптація випускників у трудових колективах.
Студенти інституту денної форми навчання беруть
активну участь у громадському житті університету.
Зокрема, в 2010 р. вони посіли перші місця на конкурсі
«Міс НТУ» та «Містер НТУ».
Інститут економіки і бізнесу на транспорті НТУ має
давні творчі стосунки з Київським обласним центром
зайнятості та Міністерством інфраструктури України.
Співробітники інституту займаються розробкою
методичних рекомендацій з організації навчального
процесу та методичних посібників. Видані такі навчальні посібники і методичні вказівки: «Організаційнофункціональні аспекти економіки і менеджменту»
(П. Р. Левковець, С. І. Андрусенко, Ю. М. Гедз, Л. С. Козак,
Л. С. Чеснакова, Н. А. Боровик, В. В. Концева, І. Ф. Лаврик, О. В. Канарчук, Н. Ю. Іванова, Л. О. Лопатенко,
В. П. Зюзіна), «Основи фінансово-кредитних відносин в
ринкових умовах» (Л. С. Чеснакова, Н. А. Боровик,
О. Г. Головніна, В. В. Концева), «Теорія імовірності, математична статистика» (І. Д. Іванюта), «Інформатика і робота на ПЕОМ» (В. Я. Савенко, С. В. Тюпаков), «Світова
економіка і міжнародні економічні відносини»
(А. М. Хахлюк), «Моделі вдосконалення процесів інвестування постачальних компаній електроенергетичного
сектору» (П. Р. Левковець, І. Г. Карандакова), «Системні
аспекти організації праці і управління виробництвом»
(П. Р. Левковець), «Фінансова звітність підприємств»
(Л. С. Чеснакова), «Економічний ризик та методи його
оцінки» (О. Г. Головніна), «Фінанси підприємства»
(Л. С. Чеснакова), «Облік» (Л. С. Чеснакова), «Основи
мікроекономіки» (Н. Ю. Іванова), «Бухгалтерський
облік» (Л. С. Чеснакова), «Економетрика» (Ю. М. Гедз),
«Теорія економічного аналізу» (Н. А. Боровик), «Економіка підприємства» (Л. С. Козак, В. В. Концева), «Макроекономіка» (О. Г. Головніна), «Історія України» (Б. І. Хорошун), «Фінансовий менеджмент» (Л. С. Чеснакова).
Загалом в інституті пройшло підготовку та перепідготовку понад 40 тис. осіб.
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