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Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка відзначає своє сорокаріччя. За цей час вона набула
визнання в Україні й за кордоном, на її базі були створені провідні у цій
сфері наукові школи, розгалужена структура освітніх програм, розвинена
матеріально-технічна база. Кафедра має потужний науково-педагогічний
потенціал та сучасну європейську систему організації навчального процесу.
Колектив кафедри, підтримуючи багаторічні традиції Київського національного університету, спрямовує свої зусилля на те, щоб і в майбутньому
його наукова та педагогічна діяльність відповідала сучасним вимогам класичної університетської освіти, прагне удосконалювати власні традиції
підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин задля утвердження України як розвинутої демократичної держави,
повноправного й активного учасника світового співтовариства.
Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин
успішно вирішує свою основну задачу – розвиток освіти та науки. Співробітники кафедри проводять ґрунтовну педагогічну роботу з підготовки
висококваліфікованих спеціалістів з міжнародних економічних відносин, а
також наукових кадрів. За 40 років роботи кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин досягла значних наукових успіхів:
були проведені масштабні дослідження, опубліковано фундаментальні
підручники, монографії та наукові статті.
В день ювілею кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, користуючись нагодою, хочу щиро побажати всім співробітникам міцного здоров’я, родинного благополуччя, енергії, сили і бадьорості,
нових наукових звершень, видатних успіхів у благородній справі підготовки
фахівців у сфері міжнародних економічних відносин.
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Історія розвитку кафедри світового
господарства і міжнародних 			
економічних відносин: 1974-2014 рр.
Підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»
в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка розпочато в
1972 році, коли на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права було відкрито спеціальність «Міжнародні економічні відносини». Вже
тоді її стали опановувати понад 50 студентів, серед яких 40 іноземців з вісімнадцяти країн Азії, Африки, Латинської Америки та Європи.
Із відкриттям нової спеціальності перед факультетом постав ряд організаційних та навчально-методичних проблем, головною з яких була проблема
професорсько-викладацьких кадрів, оскільки міжнародні економічні відносини залишалися лише факультативною дисципліною на економічному
факультеті університету та предметом наукових інтересів окремих науковців Інституту економіки АН України. Відтепер перед факультетом було поставлено завдання розпочати повноцінну підготовку фахівців з міжнародних економічних відносин, для чого необхідно було впродовж короткого
часу залучити висококваліфікованих викладачів для читання спеціальних
дисциплін із зовнішньоекономічної проблематики.
На першому курсі студенти вивчали предмети переважно загальноекономічного профілю, які практично забезпечували викладачі з економічного факультету. Студенти опановували вищу математику, поглиблений курс
політичної економії, інші спеціальні предмети. Однак було зрозуміло, що в
недалекому майбутньому необхідність розширення діапазону спеціалізованих предметів загострить проблему професорсько-викладацького складу.
Усвідомлюючи це, керівництво факультету однозначно взяло курс на створення спеціалізованої кафедри міжнародних економічних відносин.
У 1974 році кафедра була сформована у складі 5 науково-педагогічних працівників: проф., д.е.н. В. С. Будкін, доц., к.е.н. О. К. Єременко,
доц., к.е.н. В. І. Лукашенко, ст. викл., к.е.н. Г. М. Биков та ст. викл., к.е.н. В. В. Бугас. Очолив кафедру проф., д.е.н. В. С. Будкін (1974-1975рр.). У наступні роки
кафедру очолювали: доц. О. К. Єременко (1975-1981рр.), проф. Г. Н. Климко (1981-1983рр.), доц. В. В. Волошин (1983-1989 рр.), проф. А. С. Філіпенко
(1989-2008рр.). З 2008 р. кафедру очолює д.е.н., проф. О. І. Шнирков.
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Турботами першого завідувача кафедри міжнародних економічних відносин проф. В.С. Будкіна до роботи на кафедрі були залучені не лише кращі викладачі з економічного факультету університету і науковці Інституту
економіки АН України, а й працівники МЗС України, які мали досвід дипломатичної роботи за кордоном, зокрема в спеціалізованих міжнародних
організаціях.
1977 року відбувся перший випуск студентів факультету за спеціальністю
«Міжнародні економічні відносини». З-поміж 61 випускників – 19 радянських громадян і 42 іноземці.
У другій половині 70-х років викладачі кафедри з метою підвищення
ефективності занять стали активно застосовувати технічні засоби навчання.
Тоді ж на кафедрі було розроблено тему «Вдосконалення методів викладання економічних дисциплін у процесі підготовки економістів-міжнародників», а разом із тим запроваджено програми спеціальних курсів – «Економіка арабських країн», «Економіка африканських країн», «Економіка країн
Латинської Америки», «Економіка США» та ін.
У 1977-1980 роках відділення міжнародних економічних відносин закінчило 184 випускники, з яких – 87 громадян СРСР і 97 іноземців.
Процес перебудови в СРСР, який розпочався у другій половині 80-х років,
сприяв активному розвиткові міжнародних контактів у різних сферах. Постала нагальна потреба у фахівцях, які б мали спеціальну підготовку з питань
міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу. У зв’язку з цим
кафедра в 1988 році ініціювала створення школи міжнародного бізнесу
«БІЗНЕКС», співзасновником якої став Промінвестбанк України. Головною
метою створення такої школи визначили підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів із питань зовнішньоекономічної діяльності для банків, великих промислових підприємств та форм малого бізнесу.
Викладачі кафедри С.М. Березовенко, В.В. Волошин, Д.П. Расшивалов,
О. І. Ступницький, О.І. Шнирков розробили для новоствореної школи десять спеціальних програм, зокрема, з питань зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних розрахунків, валютних операцій. З метою розширення
діяльності школи, підвищення ефективності її роботи було створено її філію
в Ялті, організовано семінари за кордоном – у Федеративній Республіці
Німеччині, Бельгії, Греції, на Кіпрі. Це була перша школа подібного ґатунку
в Україні та друга у СРСР.
Сьогодні на кафедрі «Світового господарства і міжнародних економічних відносин» працює 18 викладачів: 6 докторів економічних наук, професорів; 1 доктор економічних наук, доцент; 9 кандидатів економічних наук,
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доцентів; 2 кандидати економічних наук, асистенти; 1 кандидат економічних наук, науковий співробітник; 2 кандидати економічних наук, молодші наукові співробітники; 5 аспіратів та 8 здобувачів: завідувач кафедри
проф. Шнирков О. I., проф. Філіпенко А. С., проф. Румянцев А. П., проф. Луцишин З. О., проф. Заблоцька Р. О., проф. Гребельник О. П., доц. Мазуренко В. І., доц. Поліщук Л. С., доц. Негода А. В., доц. Копистира А. М.,
доц. Резнікова Н. В., доц. Чугаєв О. А., доц. Батрименко В. В., доц. Русак Д. М.,
доц. Стаканов Р. Д., доц. Відякіна М. М., ас. Нанавов А. С., ас. Шворак Л. О.,
н.с. Рилач Н. М., м.н.с. Хмара М. П., м.н.с. Михайлов Р. В.
На кафедрі у різні роки викладали: професори Бураковський І. В., Вергун В.А., Дудченко М. А., Климко Г. Н., Рогач О. І., Сікора В. Д., Сніжко О. В.,
доценти Березовенко С. М., Биков Г. М., Бугас В. В., Бузінар Б. А., Бутенко О. В., Годун С. Д., Карпинський І. Ф., Красильчук В. Я., Кушерець Д. В., Примаченко І. В., Максименцев М. Г., Мазуренко В. П., Расшивалов Д. П., Речмедін А. І., Решетняк М. П., Ростов Є. Ф., Рубцова М. Ю., Ступницький О. І.,
Тищенко А. М., Троненко В. І., Філоненко А. М., Фіногін С. І., Швець В. Г., асистенти Лашко В. В., Ліневич О. І., Лясота О. І., Усманов І. Х.
У своїй навчальній, науковій та виховній діяльності кафедра постійно спиралася на повну підтримку та ефективне сприяння керівництва факультету
та Інституту: деканів Цвєткова Г.М., Єременка О.К., Забігайла К.С., Буткевича В.Г., Філіпенка А.С., директорів Пащука В.В., Губерського Л.В., Копійки В.В.
На базі кафедри міжнародних економічних відносин було створено кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю (1990р.) та міжнародних фінансів (1999р.).
Навчальний процес за програмами кафедри також забезпечують викладачі кафедр відділення та інших кафедр Інституту міжнародних відносин:
міжнародного бізнесу, міжнародних відносин і зовнішньої політики, міжнародних організацій і дипломатичної служби, країнознавства, міжнародного
права, порівняльного та європейського права, міжнародного приватного та
митного права, міжнародної інформації, міжнародних медіакомунікацій та
комунікативних технологій, іноземних мов. Крім того, до читання лекційних
курсів, проведення семінарських чи практичних занять, майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших міністерств
та відомств України, співробітники Національної академії наук України, міжнародних організацій, українських та закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших країн тощо.
Підготовка фахівців на відділенні здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра за такими спеціалізаціями та
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магістерськими програмами:
• «Міжнародна комерція»;
• «Міжнародна економічна політика»;
• «Міжнародні фінанси»;
• «Світова економічна кон’юнктура»;
• «Економіка європейської інтеграції» (Economy of the European Integration);
• «Міжнародне підприємництво» (International entrepreneurship);
• «Економічні дослідження СНД» (CIS Economic Studies).

Навчальний план бакалаврської програми напряму включає цикли соціально-гуманітарної підготовки, фундаментальної підготовки, професійної та практичної підготовки. За останні роки у бакалаврські плани було
внесено нові навчальні курси, зокрема: «Математика міжнародних фінансів»; «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів»; «Конкурентна політика ЄС»; «Інституції міжнародної економічної
політики»; «Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень»; «Міжнародна логістика» та ін.
У навчальних планах магістерських програм кафедра забезпечує викладання класичних та нових навчальних курсів: «Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»; «Міжнародна макроекономіка»; «Методологія та організація наукових досліджень в галузі
міжнародних економічних відносин»; «Міжнародний інвестиційний менеджмент»; «Економічні ризики у міжнародних транзакціях»; «Механізми
функціонування СОТ»; «Міжнародне економічне право»; «Транснаціоналізація світової економіки»; «Міжнародні фінансові ринки»; «Кількісні методи
аналізу міжнародних економічних відносин»; «Інтелектуальна власність у
світовому господарстві»; «Практикум з перекладу»; «Зовнішньоторговельна
політика України»; «Міжнародне інвестиційне право»; «Валютно-фінансова
та кредитна політика України»; «Міжнародна економічна безпека»; «Зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн»; «Міжнародний податковий
менеджмент»; «Міжнародні банківські операції; Україна на міжнародному
ринку послуг»; «Кон’юнктура на міжнародному ринку послуг»; «Конкуренція на світових товарних ринках»; «Митне регулювання міжнародної
торгівлі»; «Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі»; «Міжнародна
інтеграційна політика»; «Валютна інтеграція в ЄС»; «Єдина сільськогосподарська політика ЄС»; «Спільна комерційна політика ЄС»; «Теорія і практика
валютного курсу»; «Світовий ринок деривативів».
Кафедра одна з перших в Університеті запровадила англомовні магістер-
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ські програми. Англомовна магістерська програма Economy of the European
Integration («Економіка європейської інтеграції») (з 2005р.) включає наступні навчальні курси: «Фондовий ринок ЄС»; «Економіка Європейського Союзу»; «Конкурентна політика ЄС»; «Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі
європейських країн»; «Фінансові та банківські системи країн Європи».
Магістерська програма CIS Еconomic Studies («Економічні дослідження
СНД») ( з 2011 р.) є півторарічною програмою для студентів денної форми навчання з викладанням дисциплін англійською мовою. Наповнення програми включає наступні навчальні курси: «Макроекономіка СНД»,
«Методологія наукових досліджень в галузі міжнародних економічних відносин», «СНД: Політекономія ринкової трансформації, Інвестиційний процес в регіоні СНД», «Економіка інтелектуальної власності в країнах СНД»,
«Торговельна політика в регіоні СНД», «Господарське право», «Монетарна
та валютна політика країн СНД», «Інституційний механізм кооперації в регіоні СНД», «Зовнішньоекономічна політика України», «Бізнес середовища
в СНД», «Система оподаткування в СНД, Банківська і фінансова система
СНД», «Економічні ризики ведення бізнесу в СНД», «Конкуренція на ринках
СНД», «Економічне середовище в Україні», «Фондовий ринок країн СНД»,
«Страховий бізнес в Україні та СНД».
Англомовна магістерська програма International entrepreneurship («Міжнародне підприємництво») (з 2013 р.) є півторарічною програмою для
студентів денної форми навчання з викладанням дисциплін англійською
мовою. Наповнення програми включає наступні навчальні курси: «Методологія наукових досліджень в галузі міжнародних економічних відносин»,
«Конкуренція в міжнародному підприємстві», «Кон’юнктурні дослідження
бізнес-середовища», «Глобальні Інтернет-системи підприємництва», «Стратегії і організація міжнародного підприємництва», «Правове регулювання міжнародного підприємства», «Фінанси міжнародного підприємства»,
«Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Інтелектуальна власність та
інновації в міжнародному підприємстві», «Стратегічний менеджмент міжнародних компаній», «Європейське бізнес-середовище», «Митне забезпечення міжнародної підприємницької діяльності», «Розрахунки в міжнародному підприємстві».
Після закінчення навчання за англомовними магістерськими програмами іноземні студенти отримують професійну кваліфікацію економіст-міжнародник, а українські студенти – кваліфікацію «економіст-міжнародник та
перекладач з англійської мови».
Студенти відділення отримують фундаментальну підготовку з історії, те-
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орії та практики міжнародних економічних відносин, міжнародних валютно-кредитних відносин, світової економіки. Головною метою підготовки
фахівців у галузі міжнародних економічних відносин є отримання студентами фундаментальних знань з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху
капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів.
Випускники, які здобудуть повну вищу освіту за програмами «магістр»
або «спеціаліст», отримають кваліфікацію «економіст-міжнародник, перекладач з іноземної мови». Функціональні обов’язки таких фахівців полягають передусім у пошуку і обробці економічної інформації міжнародного
характеру, практичної діяльності у сфері міжнародного руху товарів, послуг,
капіталу, робочої сили та інтелектуальної власності.
Базами студентських практик є Міністерство закордонних справ України
(територіальні департаменти), Міністерство фінансів України, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України (департамент економіки, оборони
та безпеки, департамент державної політики у сфері зовнішньої політики,
департамент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
департамент торговельно-економічних відносин з країнами СНД та Російською Федерацією, департамент двостороннього торговельно-економічного співробітництва, департамент співробітництва з Європейським Союзом,
департамент торговельних переговорів та співробітництва з СОТ), Верховна
Рада України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(Інститут міжнародних відносин), Національна Академія наук України, міжнародні організації, національні та зарубіжні бізнес-структури.
У 1977-2014 рр. відповідну спеціальність на кафедрі отримало більше
2700 тисяч студентів із 46 країн світу, серед яких – державні діячі, науковці, підприємці. Зокрема, випускниками кафедри є Президент України Порошенко П. О., Генеральний секретар постійного секретаріату Організації
Чорноморського Економічного Співробітництва Чечелашвілі В. К., Міністр
економіки України Терьохін С. А., Міністр фінансів Азербайджану Шарифоф
Самір Рауф огли, Голова правління НАК «Нафтогаз України» Коболєв А. В.,
народні депутати України Горбаль В. М., Капустін В. В., Полунєєв Ю. В., заступник Голови правління Національного Банку України Яременко С. О.,
заступник міністра фінансів України Соболєв Б. В., Голова Кіровоградської
обласної державної адміністрації Ніколаєнко А. І., Посли України Гуменний І. В., Рибак О. М., Лакомов В. І., член – кор. НАНУ Сіденко В. Р., доктори
наук, професори: Евангелос Сискос, Бураковський І. В., Заблоцька Р. О., Кузнецов О. В., Мазуренко В. І., Пузанов І. І., Шнирков О. І.
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Формуванню наукових шкіл сприяє діяльність з 1990 р. Спеціалізованої
вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», на якій
вчений ступінь кандидата і доктора наук отримали не лише представники
України, а й громадяни практично з усіх континентів світу. У період 19902014 рр. на Раді захищено 25 докторські та більше 220 кандидатських дисертацій вітчизняними та іноземними здобувачами з 24 країн світу. До складу Спеціалізованої вченої Ради входять найавторитетніші фахівці провідних
університетів України. З моменту створення Ради її очолює Заслужений діяч
науки і техніки України проф., д.е.н. Філіпенко А. С.
За роки роботи кафедри склалися напрями наукових досліджень: «Європейський Союз у глобальному економічному середовищі», керівник
проф. О. І. Шнирков; «Розвиток глобальних економічних проблем сучасності», керівник проф. А. С. Філіпенко; «Тенденції формування світового
ринку послуг», керівник проф. Р. О. Заблоцька; «Формування світової економічної кон’юнктури», керівник проф. З. О. Луцишин; «Міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку», керівник д.е.н. В. І. Мазуренко.
Лише за останні роки науковцями кафедри видано понад 100 монографічних праць, серед яких: Шнирков О. І. «Конкурентна політика Європейського Союзу» – К., 2003; Шнирков О. І. «Торговельна політика Європейського Союзу» – К., 2005; Шнирков О. І. «Європейський Союз у глобальному
інноваційному просторі» – К., 2008.; Філіпенко А. С. «Цивілізаційні виміри
економічного розвитку» – К., 2002; Філіпенко А. С. «Міжнародні економічні
відносини: історія» – К., 2006; Філіпенко А. С. «Глобальні форми економічного розвитку» – К., 2007; «Міжнародні економічні відносини: теорія» – К.,
2008.; Луцишин З. О. «Трансформація світової фінансової системи в умовах
глобалізації» – К., 2002; Заблоцька Р. О. «Система інституційного регулювання світового ринку послуг» – К., 2008; Мазуренко В. І. «Світові фінансові кризи та національна економічна безпека: теорія і методологія» – К.,
2007; Мазуренко В. І. «Світова фінансова криза 2007-2010 рр.: глобальний
та національний виміри» – К., 2009., «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ
століття:монографія» О. І.Шнирков, А. С. Філіпенко, А. П. Румянцев та ін.; за
ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова. – К.:Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2013., «Міжнародні економічні відносини: практикум» О. І. Шниркова, З. О. Заблоцька, З. О. Луцишин, В. І. Мазуренко та ін.;
за ред.. О. І. Шниркова. – Черкаси: видавець Ю. А. Чабаненко, 2013.
Вперше за історію існування ВПЦ «Київський університет» видавництвом було надруковано англомовну монографію Post-crisis Global
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Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph./ A. Andreeva, O. Anisimova,
Yu. Bilenko and others./ Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. – K.: Publishing
center «Kiev University», 2013, яку було підготовлено колективом кафедри.
Викладачі кафедри щорічно публікують більше 100 наукових статей, у
тому числі в зарубіжних виданнях, більше 40 підручників, посібників, навчальних та навчально-методичних праць.
Кафедра тісно співпрацює з державними та академічними установами
України – Національною академією державного управління при Президентові України, Кабінетом Міністрів України, Харківським національним
університетом ім. В. Н. Каразіна, Донецьким національним університетом,
Інститутом світового господарства і міжнародних відносин НАНУ, Одеським
національним університетом ім. І. І. Мечникова, Луганським державним
університетом ім. Тараса Шевченка, Тернопільським національним економічним університетом, Запорізьким національним технічним університетом, Луцьким національним університетом ім. Лесі Українки, Львівським
національним університетом ім. І. Франка.
Кафедра також підтримує міжнародні наукові зв’язки з Інститутом міжнародних відносин Університету Миколая Коперника (м. Торунь, Польща),
Московським державним інститутом міжнародних відносин (Університет) (Москва, Росія); Азербайджанським державним економічним університетом (Азербайджан), Римським університетом «Тор Вергата» (Італія), із
спорідненими кафедрами університетів Бельгії, Болгарії, Великобританії,
Німеччини, Польщі, США, Франції та інших країн світу, а також з міжнародними організаціями – Європейською Комісією, Світовим банком, ЮНЕСКО,
Міжнародним валютним фондом.
Вищі навчальні заклади, академічні установи, державні структури та міжнародні інституції є основними центрами підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри. Таке стажування відбувається на постійній основі як
в Україні, так і в зарубіжних країнах. Результатом проходження наукового
стажування є нові навчальні курси, наукові статті, підручники та монографії.
Кафедра бере активну участь в міжнародних програмах, що діють за підтримки ЮНЕСКО, НАТО, СОТ, ЄС, Представництва ООН в Україні, співпрацює з Фондами Аденауера, Карнегі, Фулбрайта, Бертельсмана, Еберта, Рози
Люксембург, «Відродження», «Євразія». Лише за останні 15 років викладачі
кафедри співпрацювали, зокрема, у наступних багатосторонніх довгострокових масштабних проектах:
• Проект програми ІNТАS «Інфраструктурна політика стабільного росту
в Росії, Білорусії та Україні» (1997 – 1998 рр.);
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• Проект програм TEMPUS «Підготовка спеціалістів в галузі європейських
досліджень» – разом з Вільним університетом м. Брюссель (Бельгія), Інститутом політичних досліджень університету м. Монстер (ФРН) та Університетом м. Халл (Великобританія) (1998-2001 рр.);
• Проект програми TEMPUS «Створення Національного Інноваційного
Центру з міжнародних освітніх програм «ІНКОС» – разом з Міністерством
освіти і науки України, Університетом м. Аахен (ФРН) та Кінгз Коледжем
(Велика Британія) (1999-2001 рр.);
• Проект програми TEMPUS «Міжнародні фінанси в університетах України» –
разом з Університетом м. Ліверпуль (Великобританія), Вищою школою
Лесіус (Бельгія), Технологічним інститутом Західної Македонії (Греція), Запорізьким державним технічним університетом (Україна) (2001-2004 рр.);
• Проект програми TEMPUS «Європейське право в університетах України» – разом зі Львівським національним університетом ім. І. Франка,
Університетом м. Інсбрук (Австрія), Кільським університетом, Університетом м. Регенсбург (ФРН), Університетом м. Лунд (Швеція) та Кінгз Коледжем (Велика Британія) (2001-2004 рр.);
• Проект програми ТАСІS «Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони» – разом з компанією Quality and Reliability (Греція), Фундацією Європейських студій (Польща), Університетом Париж-І (Пантеон-Сорбонна,
Франція), Московським державним інститутом міжнародних відносин
(Університетом «МДІМВ») (Росія) (2002-2005 рр.);
• Проект програми «Філіп Морріс Україна» – підтримка навчальної та науково-дослідної діяльності Інституту (2004-2007 рр.);
• Проект програми TEMPUS «Засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією» разом з університетами: імені Карла фон Осецького
(Німеччина), Радбоуд, Наймеген (Нідерланди), Аліканте (Іспанія), Торунським університетом імені Миколая Коперніка (Польща), Білоруським
державним університетом (Білорусь), Волгоградським університетом
(Росія), Бєлгородським університетом (Росія), Запорізьким національним
університетом (Україна), Єреванським державним університетом (Вірменія), Єреванською державною академією образотворчого мистецтва
(Вірменія), Славістичним університетом (Азербайджан) (2009-2012 рр.);
• Проект програми «Вплив зони вільної торгівлі України з ЄС» разом з
Оxford economics (Великобританія) (2012 р.);
• Проект за програмою Жана Моне – формування кафедри Жана Моне на
базі кафедри, розробка курсів з тематики європейської економічної інтеграції, проведення методичної конференції для викладачів інших ВНЗ
України, видання навчально-методичних матеріалів (2013-2016 рр.);
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У січні 2001 р. у складі кафедри створено науково-дослідну частину.
У 2011 – 2015 рр. вона працює над науковою темою «Україна у міжнародних інтеграційних процесах», науковий керівник – доктор політичних
наук, професор В.В.Копійка, яка є складовою Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науково-дослідна частина досліджує підтему «Стратегія інтеграції України у
світову економіку», науковий керівник – д.е.н., професор О. І. Шнирков. У
рамках даного напряму співробітниками науково-дослідної частини розроблено і узагальнено наукові матеріали для інтенсифікації інтеграційної
стратегії входження України в європейський економічний простір, зокрема
щодо формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Кафедра та науково-дослідна частина регулярно проводять міжнародні
наукові конференції та круглі столи. Зокрема, у 2010-2014 рр. основні наукові результати досліджень було оприлюднено на міжнародних конференціях: «Участь України в зонах вільної торгівлі: стан, проблеми, перспективи»;
«Ефективність міжнародних інтеграційних процесів»; «Кластерні утворення
в ЄС: досвід для України»; «Інноваційний розвиток як складова інтеграційних процесів»; «Економічні пріоритети в Угоді про асоціацію між Україною
та ЄС» та ін.
Пріоритетними напрямками розвитку кафедри у цьому десятилітті є подальше наближення змісту навчального процесу до європейських стандартів, розширення практики розвитку магістерських програм іноземними
мовами, поглиблення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку
світового господарства та міжнародних економічних відносин, більш ефективне використання ефекту синергії від співробітництва з українськими та
зарубіжними партнерами в навчальних та наукових сферах.
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Завідувачі кафедрою світового
господарства і міжнародних
економічних відносин

Будкін Віктор Сергійович (1932 р.н.),

економіст, доктор економічних наук, професор,
академік АН ВШ України
Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка (1955 р.).
У 1961 р. захистив кандидатську дисертацію «Внешнеэкономические связи
социалистической Чехословакии», у 1972 р. – докторську дисертацію «Международное социалистическое разделение труда и проблемы формирования материально-технической базы стран социализма».
У Київському університеті: з 1959 р. – асистент, старший викладач, з
1964 р. – доцент, з 1974 р. – професор кафедри політекономії факультету
міжнародних відносин та міжнародного права.
Проректор із навчальної роботи серед іноземних студентів (1972-1975 рр.).
1974-1975 рр. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин та міжнародного права, 1988-2005 рр. – професор кафедри світового господарства i міжнародних економічних відносин
Інституту міжнародних відносин.
Автор понад 260 праць, зокрема: «Міжнародний поділ праці та будівництво матеріально-технічної бази соціалістичних країн». К., 1969, «Політика
і практика української зовнішньої торгівлі». К., 1997, «Україна та світове господарство». К., 2002, «Світова економіка». К., 2007, «Міжнародна економіка». К., 2007.

Єременко Олексій Касьянович (1927 – 2012 рр.),
економіст, кандидат економічних наук, доцент
Заслужений діяч науки і техніки України.
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1946 р. вступив до факультету міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 1956 р. захистив дисертацію «Боротьба французьких монополій за збільшення прибутків» на ступінь кандидата
економічних наук. 1960 р. – присуджене звання доцента.
З 1960 року по 1969 рік працював на посаді доцента кафедри політичної економії економічного факультету Київського університету, одночасно
перебуваючи на дипломатичній службі у якості співробітника Секретаріату
Європейської економічної комісії ООН. 1974-1991 рр. – доцент факультету
міжнародних відносин та міжнародного права. 1975-1981 рр. – завідувач
кафедрою міжнародних економічних відносин факультету міжнародних
відносин та міжнародного права, забезпечував відкриття спеціальності
«Міжнародні економічні відносини» на факультеті міжнародних відносин
та міжнародного права Київського університету. 1976-1977 рр. – виконуючий обов’язки декана факультету міжнародних відносини та міжнародного
права. 1982-1984 рр. – заступник декана факультету міжнародних відносин
та міжнародного права. 1975-1991 рр. – член вченої ради факультету. 19781989 рр.– член навчально-методичної комісії факультету.
Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій. Співавтор
підручників, підготовлених кафедрою світового господарства і міжнародних
економічних відносин. Член редколегії, науковий редактор і автор 20 статей
Енциклопедії банківської справи України (2001). Автор 18 статей української
дипломатичної енциклопедії (2004). Співавтор і упорядник видань: «Україна
в Міжнародному банку реконструкції та розвитку» за редакцією В. Стельмаха (2001), «Україна і Міжнародний валютний фонд» за редакцією В. Стельмаха (2005). 2004 р. Вченою Радою Київського національного університету
імені Тараса Шевченка нагороджений почесною відзнакою.

Климко Григорій Никифорович (1934 р.н.),

економіст, доктор економічних наук, професор
Народився в м. Краснодарі в сім’ї науковців. З 1936
р. живе в м. Києві, де закінчив з золотою медаллю
школу № 92 (1951р.), з відзнакою факультет міжнародних відносин Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка (1956 р.) і був прийнятий на роботу
в Інститут Сходознавства АН СРСР (м. Москва), де закінчив аспірантуру і
захистив кандидатську дисертацію (1963 р.) за спеціальністю світова економіка.
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В 1958-1959 рр. та 1961-1962 рр. працював за кордоном у складі групи АН. В 1964 р. був направлений на роботу в КІНУ, де працював доцентом
до 1970 р., в т.ч. в 1967-1969 рр. перебував в докторантурі з прикріпленням
до Інституту світової економіки і міжнародних відносин АН СРСР. Докторську дисертацію захистив за спеціальністю політекономія – світова економіка.
В 1970 р. був запрошений до КДУ і зарахований на економічний факультет,
а в 1980-1983 рр. завідував кафедрою світового господарства і міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин, нині викладає на відділені
післядипломної освіти в ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. В 1965-1992 рр. працював за сумісництвом в Інституті підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському державному університету до його реорганізації, а
з 1993 р. викладає в Європейському університеті.
Основні напрями наукових досліджень: теоретико-методологічні проблеми економічної теорії, світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вперше сформував і розкрив комплекс закономірностей соціально-економічного прогресу країн, що визволилися, і запропонував новітню
структуру викладу політекономічного аспекту економічної теорії відповідно до умов України. Підготував 56 кандидатів і докторів наук, систематично
очолює розробки наукових тем, наукові студентські гуртки. Започаткував і
створив в Україні наукову школу з проблем світової економіки у сфері країн,
що розвиваються.
Автор понад 500 друкованих наукових праць, серед яких 15 монографій,
21 підручник і посібник, 19 брошур, в т.ч. публікації за кордоном.
Має нагороди і почесні грамоти: медаль «1500-річчя м. Києва» (1982); почесний знак «Відмінник вищої школи» (1984); почесна грамота Міністра вищої
освіти СРСР (1985); почесна грамота Комітету захисту миру СРСР (1986); почесні грамоти і дипломи Міністерства освіти України за керівництво студентськими науковими роботами-переможцями конкурсів; звання «Заслужений працівник освіти України» (2002); Почесний знак «За розбудову освіти»
(2003); Почесна грамота за особливо видатні заслуги перед КНУ ім. Т. Шевченка (2006); диплом лауреата Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України
(2007); Грамота за перемогу у номінації «Майбутнє економіки України» (2009).

Волошин Віталій Володимирович (1939 –

2007 рр.), економіст, кандидат економічних наук,
доцент
З 1956 року по 1960 рік навчався в Київському інсти-
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туті народного господарства, економіст. В період 1980-1981 рр. – старший
викладач кафедри міжнародних економічних відносин факультету Міжнародних відносин і міжнародного права. В період 1981-1983 рр. – заступник
декана факультету міжнародних відносин та міжнародного права. В період
з 1984 року по 1989 рік працював завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин. В період 1990-2003 рр. – доцент кафедри управління зовнішньоекономічними зв’язками та маркетингу (згодом – кафедри
управління зовнішньоекономічною діяльністю).
Наукова діяльність: Особливості діяльності міжнародних економічних
відносин на сучасному етапі, сучасні проблеми регулювання світової економіки; комплексне розв’язання проблем Чорнобильської АЕС.
Педагогічна діяльність: Міжнародні організації, Міжнародні економічні
організації в галузі торгівлі та фінансів, Глобальні проблеми сучасності,
Світова економіка, Міжнародні економічні організації, Наддержавне регулювання світової економіки.
Є автором наступних видань: «Справочник экономиста-международника» (1990); Investment Guide on Ukraine (1991); «Управління зовнішньоекономічною діяльністю» (1996; 1998; 2000; 2002); «Основи фінансового менеджменту» (1996);
Міжнародні економічні відносини (1999); Регулювання світової економіки (2000).
Консультант вітчизняних та зарубіжних компаній з менеджменту великих міжнародних підприємницьких проектів; Член групи незалежних
експертів з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС при
Президентові України.
Відзначений медаллю «За доблестный труд во ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».

Філіпенко Антон Сергійович (1943 р.н.),

економіст, доктор економічних наук, професор,
заслужений професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, академік
АН ВШ України.
Закінчив економічний факультет Київського університету (1972 р.).
У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток відтворювальних
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зв’язків між країнами-членами Ради Економічної Взаємодопомоги на сучасному етапі», у 1987 р. – докторську дисертацію «Проблеми формування
економічних взаємозв’язків міжнародного соціалістичного господарського комплексу».
У Київському університеті: з 1975 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних
відносин та міжнародного права, 1988-1990 рр. – декан факультету, 19892008 рр. – завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин.
Сфера наукових інтересів: інтернаціоналізація господарського життя,
формування міжнародних економічних спільнот, теорія та практика світового економічного розвитку, економічна глобалізація. Голова Спеціалізованої
вченої ради за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини. Президент «Української асоціації економістів-міжнародників». Науковий керівник понад 10 докторських та 25 кандидатських
дисертацій.
Автор понад 300 наукових праць, зокрема: «Економічний розвиток: європейський контекст». К., 2001, «Цивілізаційні виміри економічного розвитку».
К., 2002, «Міжнародні економічні відносини: історія». К., 2006, «Міжнародні економічні відносини: теорія». К., 2008, «Міжнародні торговельні зв’язки
України». К., 2008, «Теорія міжнародної економічної політики». К., 2013, «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование».
К., 2013, «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття». К., 2013, Post-crisis
Global Economy: Restoration of Equilibrium. К., 2013.
Нагороджений відзнакою Володимира Великого АН ВШУ і відзнакою Вченої Ради Університету. Заслужений працівник освіти України. Заслужений
діяч науки і техніки України.

Шнирков Олександр Іванович (1956 р.н.),

економіст, доктор економічних наук, професор,
професор програми Жана Моне, академік АН ВШ
України
Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету (1978 р.).
У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Міждержавна виробнича
кооперація у машинобудуванні соціалістичних країн», у 1996 р. – докторську дисертацію «Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських
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країн з перехідною економікою».
У Київському університеті: з 1981 р. – асистент, з 1986 р. – доцент, з 1997 р. –
професор кафедри міжнародних економічних відносин, з 2008 р. – завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, 1996-2012 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту
міжнародних відносин. Голова наглядової ради «Української Асоціації економістів-міжнародників».
Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, економіка
країн Європи, конкуренція в міжнародному бізнесі, конкурентна політика ЄС. Науковий керівник 22 кандидатських та докторської дисертацій.
Координатор та учасник понад 20 міжнародних проектів ЄС, НАТО, ТЕМПУС, ТАСІС, ІНТАС, ЮНЕСКО та ін. Професор програми Жана Моне.
Автор понад 200 праць, зокрема: «Конкуренція в економічних взаємовідносинах країн Східної Європи». К., 1996, «Конкурентна політика Європейського Союзу». К., 2003, «Торговельна політика Європейського Союзу». К.,
2005, «Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі». К.,
2008, «Міжнародні економічні відносини». Дніпропетровськ, 2012, «Міжнародні економічні відносини: практикум». Черкаси, 2013. «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття». К., 2013, Post-crisis Global Economy: Restoration
of Equilibrium. К., 2013.
Нагороджений Почесними грамотами МЗС України, ВАК України, Київського міського голови, Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна, відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни», має подяки КМ України та МЗС України. Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України.
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Дисертації на здобуття ступеня доктора
економічних наук та кандидата економічних наук, підготовлені або пройшли апробацію на кафедрі світового господарства
і міжнародних економічних відносин
Дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук

№

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Назва дисертації,
науковий консультант

Рік
захисту

1

Філіпенко А. С.

«Проблеми формування економічних взаємозв’язків міжнародного
соціалістичного господарського
комплексу»

1987

2

Кістерський Л. Л

«Сучасний механізм фінансової експлуатації країн, що розвиваються в
системі світогосподарських зв’язків
капіталізму»

1990

3

Вергун В. А.

«Екологічні проблеми в сучасній
економічній думці Заходу (аналіз
світогосподарських аспектів)»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. І. Кредісов

1992

4

Плотніков О. В

«Фінансовий менеджмент в трансна-

1994

ціональних корпораціях»

20

5

Рогач О. І.

6

Шнирков О. І.

«Транснаціональні корпорації і
економічне зростання країн, що
розвиваються»
науковий консультант – д.е.н.,
професор Г. Н. Климко

1995

«Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з
перехідною економікою»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

1996

1

2

7

Новицький В. Є.

«Формування відкритої економіки
України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель)»

1996

8

Андрійчук В. Г.

«Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів
народного споживання в Україні
(світогосподарські аспекти)»

1997

Бураковський І. В. «Теоретико-методологічні аспекти
міжнародної торгівлі країн з перехідною економікою»

1998

9

3

4

10

Мокій А. І.

«Зовнішньоекономічна інтеграція
регіонально-галузевих комплексів
як напрям системної трансформації
економіки»

2000

11

Гаджієв Шамседдін Гумлит огли
(Азейбаржан)

«Формування та розвиток стратегії
зовнішньоекономічних зв’язків
країн з перехідною економікою (на
матеріалах Азейбарджана)»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

2001

12

Гончаренко В. В.

«Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. І. Кредісов

2002

13

Пузанов І. І.

«Економічні фактори формування
умов зовнішньої торгівлі України»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

2002

14

Луцишин З. О.

«Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

2003

15

Гребельник О. П.

«Формування митно-тарифної
політики України за умов ринкової
трансформації»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

2003

21

1

2

3

4

16

Засанський В. В.

«Механізми управління детінізацією
економіки України у трансформаційний період (на основі функціонування фінансово-кредитної
системи)»

2004

17

Левківський В. М.

«Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі
(системно-функціональний аналіз)»
науковий консультант – д.е.н.,
професор Г. М. Климко

2005

18

Каніщенко О. Л.

«Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. О. Старостіна

2008

19

22

Борщевський В. В. «Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в
процесі наближення України до ЄС»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

20

Рибчук А. В.

21

2009

«Формування глобальної виробничої інфраструктури світового
господарства»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. П. Румянцев

2010

Заблоцька Р. О.

«Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами»
науковий консультант – д.е.н.,
професор О. І. Шнирков

2010

22

Бережнюк І. Г.

«Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. І. Кредісов

2010

23

Мазуренко В. І.

«Системні детермінанти світових
фінансових криз»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

2010

24

Гайдуцький А. П.

«Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу»
науковий консультант – д.е.н.,
професор В. Д. Базилевич

2010

1

2

3

4

25

Журба І. Є.

«Трансформація системи транскордонного співробітництва країн
Центральної та Східної Європи в
умовах розширеного ЄС»
науковий консультант – д.е.н.,
професор А. С. Філіпенко

2013

26

Джусов О. А.

«Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій»
науковий консультант – д.е.н.,
професор І. Л. Сазонець

2014

23

Дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних
наук

№

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Назва дисертації,
науковий керівник

Рік
захисту

1

Простаков М. Г.

«Формування і розвиток міжнародного розподілу праці між соціалістичними країнами та країнами, що
розвиваються»
науковий керівник – д.е.н., професор
Г. М. Климко

1978

2

Філоненко А. М.

«Проблеми розвитку економічних стосунків між країнами різних
соціальних систем»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. І. Лукашенко

1979

3

Рогач О. І.

«Роль міжнародних корпорацій в
сучасній неоколоніальній експансії
імперіалізму в країни, що розвиваються»
науковий керівник – д.е.н., професор
Г. М. Климко

1980

4

Шнирков О. І.

«Міждержавна виробнича кооперація у машинобудуванні соціалістичних країн»
науковий керівник –д.е.н., професор
В. С. Будкін

1981

5

Самі Ель Сауб
Готтас

«Проблеми внутрішньорегіонального економічного співробітництва
країн, що розвиваються (на прикладі арабських держав)»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. І. Лукашенко

1982

Захурул Адам М. Д. «Основні проблеми розвитку і протиріч капіталістичної економічної
інтеграції»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. І. Лукашенко

1982

6

24

1

2

3

4

7

Бенаісса М’хамед

«Проблеми передачі технологій
транснаціональними корпораціями
країнам, що розвиваються»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. К. Єременко

1982

8

Мухамед Абдуллах

«Проблеми міжнародних валютно-кредитних відносин країн, що
розвиваються»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. К. Єременко

1982

9

Решетняк В. П.

«Розвиток економічних зав’язків
між соціалістичними і капіталістичними країнами в умовах поглиблених внутрішньосистемних інтеграційних процесів»
науковий керівник – д.е.н., професор
В. С. Будкін

1983

10

Ібрагім Муххамед
Аль Абд Абу Ясин

«Розвиток зовнішньоекономічних
зав’язків Йорданії на сучасному
етапі»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. К. Єременко

1984

11

Бураковський І. В. «Роль взаємних зовнішньоторговельних відносин у вдосконаленні
розвитку в країнах світового соціалістичного співтовариства»
науковий керівник – д.е.н., професор
В. С. Будкін

1985

12

Кваши-Поку
Франк Коджо
Алабо
(Республіка Гана)

1986

13

Х.А. Куанг Нго
«Проблеми ціноутворення у тор(Соціалістична Ре- гівлі економічно менш розвинених
спубліка В’єтнам) країн соціалістичної співдружності
на міжнародному ринку РЕВ»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. І. Шнирков

«Проблеми міжафриканського
економічного співробітництва та
інтеграції в діяльності економічної
комісії ООН для Африки»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. В. Волошин

1986

25

26

1

2

3

4

14

Гбону Мусса
(Республіка Малі)

«Особливості розвитку валютно-фінансових відносин Західно-Африканських держав – членів
зони Франка на сучасному етапі»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. К. Єременко

1986

15

Каніщенко О. Л.

«Науково-технічна кооперація
країн-членів РЕВ та економічний
механізм її реалізації»
науковий керівник – к.е.н., доцент
А. П. Румянцев

1987

16

Загребельний М. П.

«Проблеми перебудови економічних відносин країн, що розвиваються з капіталістичними державами»
науковий керівник – к.е.н., доцент
Г. М. Биков

1988

17

Герман А. Г.

«Єдина сільськогосподарська
політика ЄЕС в умовах посилення
наднаціонального регулювання»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. І. Лукашенко

1989

18

Натон Камангара
(Республіка Чад)

«Особливості зовнішнього фінансування економічного розвитку
у найменш розвинутих країнах
Африки»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. І. Рогач

1991

19

Трофименко П. П.

«Світове господарство і процес
саморозвинення (генетичний і
функціональний підходи)»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В.І. Лукашенко

1991

20

Антоніо
Іскієрдо
(Республіка Куба)

«Морський транспорт Республіки
Куба як фактор стабільного забезпечення зовнішньополітичних
зв’язків»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. В. Волошин

1991

21

Анна Петь
(Республіка
Польща)

«Добровільні обмеження експорту
в сучасній міжнародній торгівлі»
науковий керівник – к.е.н., доцент
А. М. Філоненко

1991

1

2

3

4

22

Терпицький Е. Л.

«Оптимізація масштабів виробництва у стратегії забезпечення конкурентноспроможності Європейського Співтовариства»
науковий керівник – к.е.н., доцент
Г. М. Биков

1991

23

Анна Беатрис
Перес
(Боліваріанська
Республіка
Венесуела)

«Проблеми розвитку торгово-економічних зв’язків між латиноамериканськими державами і країнами
Східної Європи»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1992

24

Алаві Салех
Аль-Караа
(Йєменська
Республіка)

«Довгострокові тенденції і нові
явища у механізмах кон’юнктуроутворення на світовому ринку нафти»
науковий керівник – к.е.н., доцент
С. М. Березовенко

1992

25

Д’яченко І. О.

«Економічні проблеми участі
академічних структур України в
міжнародному науково-технічному
співробітництві»
науковий керівник – д.е.н., професор
В. С. Будкін

1992

26

Фіногін С. І.

«Роль спільних підприємств у
процесі ринкової трансформації
економіки України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1993

27

Гіаннокопулос
Панайотіс
(Грецька
Республіка)

«Нові явища у переміщенні капіталу
між розвиненими і менш розвиненими країнами Європейського
Економічного Союзу (на прикладі
Греції)»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. В. Волошин

1993

28

Заблоцька Р. О.

«Проблеми ціноутворення в
економічній діяльності спільних
підприємств країн Східної Європи»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. І. Шнирков

1993

27

28

1

2

3

4

29

Дмітрієв Ю. А.

«Роль транспорту у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України
в умовах ринкової трансформації»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. І. Шнирков

1995

30

Фарель Сабала
Дора Патрісія
(Республіка
Болівія)

«Розвиток інтеграційних процесів у
системі економічних взаємозв’язків
латиноамериканських держав»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1995

31

Юссеф Мунзер
(Сирійська
Арабська
Республіка)

«Передумови і фактори подолання
науково-технічної відсталості країн,
що розвиваються»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

1995

32

Раціос
Лазарос
(Грецька
Республіка)

«Глобалізація світової економіки та
економічні системи національних
держав (проблема взаємодії)»
науковий керівник – д.е.н., професор
В. Д. Сікора

1995

33

Фатьма
Бейоглу
(Турецька
Республіка)

«Формування чорноморського
регіону економічного співробітництва»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1995

34

Кузнєцова Н. В.

«Фінансові аспекти Північноамериканської економічної інтеграції»
науковий керівник – к.е.н., доцент
О. К. Єременко

1996

35

Іваненко В. В.

«Інтегрування машинобудівного
комплексу України в міжнародний
поділ праці (структурно-функціональний аналіз)»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

1997

36

Зав’ялова О. В.

«Розвиток прямого іноземного
інвестування в сучасних умовах»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1997

37

Якубовський С. О.

«Проблеми регулювання діяльності
багатонаціональних корпорацій»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. І. Кредісов

1997

1

2

3

4

38

Шипиленко Я. А.

«Регулювання іноземних інвестицій
в умовах глобалізації руху капіталу»
науковий керівник – к.е.н., доцент
С. М. Березовенко

1997

39

Міхньов А. В.

«Розвиток валютних відносин
країн-членів Європейського Союзу
у світлі Маастрихських угод»
науковий керівник – к.е.н., доцент
В. В. Волошин

1998

40

Лі Фень
(Китайська
Народна
Республіка)

«Розвиток китайсько-українського
економічного співробітництва в
сучасних умовах»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1998

41

Вернер Браун
(Федеративна
Республіка
Німеччина)

«Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентоспроможності малих та середніх
підприємств»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1998

42

Шах Халіль
Хусейн
(Королівство
Швеція)

«Формування близькосхідного
регіону як підсистеми сучасного
світового господарства»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

1998

43

Одинець В. М.

«Формування стратегії залучення
іноземних інвестицій в економіку
України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. І. Кредісов

1998

44

Пантелідіс
Ніколас
(Грецька
Республіка)

«Стратегія включення Греції в Європейський валютний союз»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1998

45

Кредісов О. А.

«Розвиток європейської інтеграції в умовах глобалізації світової
економіки»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1999

46

Башинська Г. І.

«Управління зовнішньоекономічною діяльністю ТНК»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. О. Румянцев

1999
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47

Іяд Сайах
Маклад
(Сирійська
Арабська
Республіка)

«Міжнародна міграція робочої сили
в системі факторів економічного
розвитку країн Перської Затоки»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

1999

48

Кияк А. Т.

«Конкурентна стратегія ТНК в умовах глобалізації світогосподарського розвитку»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

1999

49

Ількер Ясін
Айдинкая
(Турецька
Республіка)

«Турецько-українське партнерство
в економічних інтеграційних об’єднаннях»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2000

50

Акмаль Вассеф
Абдала
(Федеративна
Республіка
Німеччина)

«Вплив азіатської фінансової кризи
на формування Європейського
валютного союзу»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2000

51

Мітрі Жорж
Юсеф
(Ліванська
Республіка)

«Становлення Європейського
валютного союзу та його вплив на
міжнародні ринки капіталів»
науковий керівник – д.е.н., професор
В. Д. Сікора

2000

52

Нгуєн Ван Пхунг
(Соціалістична
Республіка
В’єтнам)

«Глобалізація світових фінансово-валютних ринків»
науковий керівник – д.е.н., професор
В.Д.Сікора

2000

53

Клаус Острінгер
(Федеративна
Республіка
Німеччина)

«Сучасні форми організації обслуговування кредитними інститутами
приватних споживачів»
науковий керівник – д.е.н., професор
В. Д. Сікора

2000

54

Кузнєцов О. В.

«Формування комунітарної грошової політики в Європейському
валютному союзі»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2000

55

Савчук О. В.

«Державне регулювання зовнішньої торгівлі України в умовах переходу до ринкової економіки»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2000
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56

Гельмут
Вальтер
(Швейцарська
Конфедерація)

«Економічні трансформації в постсоціалістичних державах (на матеріалах республік колишнього СРСР)»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2000

Максіменцев М. Г. «Механізм валютно-курсової
політики в європейських країнах з
перехідною економікою»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2000

57

58

Поліщук Л.С.

«Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському
Союзі»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2001

59

Ібрагім
Каплан
(Федеративна
Республіка
Німе6ччина)

«Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2001

60

Константінова С. М.

«Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході
до ринку»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2001

61

Яценко А. В.

«Державне регулювання іноземної
інвестиційної діяльності в Україні»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2001

62

Івченко О. Г.

«Особливості зовнішньоекономічної політики України в умовах
ринкової трансформації»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2001

63

Узлюк Т. А.

«Зовнішньоторговельні відносини
в умовах системної трансформації
економіки України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2001

64

Чоботюк О. І.

«Міжнародний науково-технічний
трансфер у перехідній економіці»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2002
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65

Камінська Н. В.

«Розвиток міжнародних фінансових
комерційних банків при переході
до ринку»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2002

66

Березніченко Н. О.

«Зарубіжні інвестиції в системі
факторів економічної модернізації
України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2002

67

Ткаченко С. І.

«Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2002

68

Склепова А. В.

«Іноземний капітал у приватизації
стратегічних підприємств України»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2003

69

Грінченко Ю. Л.

«Вплив інституційного фактору на
структуру та ефективність економічної політики ЄС»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2003

70

Нетудихата С. Л.

«Антидемпінгове регулювання в
системі зовнішньоекономічних
зв’язків України»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2003

71

Копистира А. М.

«Тіньові економічні процеси в
країнах Європейського Союзу»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2003

72

Батрименко В. В.

«Імплементація сучасних форм міжнародних разрахунково-кредитних
відносин в перехідних економічних
системах»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2004

73

Івлєва І. В.

Роль міжнародного валютного фонду в макроекономічній стабілізації
європейських транзитивних країн»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2004
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74

Руденко В. В.

«Конкуренція на ринках легкових
автомобілів країн Центральної та
Східної Європи»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2004

75

Підгайна Н. Я.

«Особливості ліберизації ринку
позичкових капіталів у трансформаційних процесах країн Центральної
та Східної Європи»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2004

76

Зузік К. М.

«Оптимізація форм трансферу технологій міжнародних корпорацій»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2004

77

Резнікова Н. В.

«Регіоналізація валютних криз в
умовах економічної глобалізації»
науковий керівник – д.е.н., професор
З. О. Луцишин

2005

78

Калінічева А. М.

«Забезпечення внутрішньоденної
ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського
Союзу (на прикладі (ТАРГЕТ)
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2005

79

Фостик М. В.

«Парадигма антиглобалізму в
трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2005

80

Гайдуцький А. П.

«Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на
міжнародному ринку капіталу»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2005

81

Волкова О. О.

«Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в
економіках країн Центральної та
Східної Європи»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2005
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82

Сидорова С. О.

«Стратегія комерційних банків
України на світовому фінансовому
ринку»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2005

83

Платонова В. В.

«Управління маркетинговими
стратегіями міжнародних платіжних
систем країн Центральної та Східної
Європи»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2005

84

Голюк В. Я.

«Вплив зовнішніх факторів на
паливноенергетичний комплекс
України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2005

85

Коваленко Ю. О.

«Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2006

86

Вербенська В. М.

«Стійкість банківської системи в
умовах лібералізації міжнародної
торгівлі фінансовими послугами
(на прикладі країн Центральної та
Східної Європи»
науковий керівник – д.е.н., професор
М. А. Дудченко

2006

87

Пригара О. Ю.

«Привабливість міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації
світо господарських процесів»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2006

88

Кушерець Д. В.

«Зовнішньоекономічний механізм
розвитку інноваційного потенціалу
України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2006

89

Гончарова Н. М.

«Вплив іноземного фінансування
на розвиток країн з транзитивною
економікою»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2007
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90

Нгуєн Тхі Тху Лінь
(В’єтнам)

«Інтеграційна політика В’єтнаму в
умовах економічної глобалізації»
науковий керівник – д.е.н., професор
З. О. Луцишин

2007

91

Ткач В. Ю.

«Формування механізму інтеграції України у європейський ринок
праці»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2007

92

Гук Н. В.

«Розвиток регіональної системи
міжнародного туризмі в Україні»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2008

93

Ткач В. Ю.

«Формування механізму інтеграції України у європейський ринок
праці»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2007

94

Ван Пен (Китай)

«Трансформація торговельних
відносин України з КНР в умовах
глобалізації світової економіки»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2008

95

Білозір Л. М.

«Формування глобальної регуляторної політики в сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією»
науковий керівник – д.е.н., професор
З. О. Луцишин

2008

96

Рамадах Х. А.
Еркхес (Лівія)

«Розвиток економічного співробітництва між країнами Арабського
Магрибу»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2008

97

Грибан О. О.

«Формування спільного кредитного
ринку Європейського Союзу»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2008

98

Чайка-Петегирич Л. Б.

«Розвиток міжнародної міграції
трудових ресурсів в Україні»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2008
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99

Рилач Н. М.

«Особливості взаємодії України
та Європейського Союзу у науково-технологічній сфері»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2008

100

Відякіна М. М.

«Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах
розширення ЄС»
науковий керівник – к.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2009

101

Стаканов Р. Д.

«Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України»
науковий керівник – д.е.н., доцент
Р. О. Заблоцька

2009

102

Щербата Н. З.

«Розвиток зовнішньоекономічної
політики Європейського Союзу в
зонах вільної торгівлі»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2009

103

Хмара М. П.

«Розвиток високотехнологічних
кластерів в ЄС»
науковий керівник – д.е.н., доцент
Р. О. Заблоцька

2010

104

Родзієвська С. О.

«Вплив регіональної інтеграції на
конкурентоспроможність економіки
України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2010

105

Гайдуцький І. П.

«Регулювання прямих іноземних
інвестицій в країнах СНД в умовах
економічної трансформації»
науковий керівник – д.е.н., доцент
Р. О. Заблоцька

2011

106

Фостик Б. В.

«Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ»
науковий керівник – д.е.н., доцент
Р. О. Заблоцька

2012

107

Шинкаренко І. В.

«Формування спільної податкової
політики країн ЄС»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2012
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108

Бут Ю. С.

«Формування спільної екологічної
політики ЄС»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2012

109

Русанова К. В.

«Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2012

110

Михайлов Р. В.

«Конвергенція національних регуляторних політик на страховому
ринку ЄС»
науковий керівник – д.е.н., професор
Р. О. Заблоцька

2012

111

Дюгованець О. М.

«Формування спільної політики ЄС
у сфері венчурного фінансування»
науковий керівник – д.е.н., професор
З. О. Луцишин

2013

112

Федоренко М. І.

«Ринкова трансформація банківської системи КНР»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2013

113

Тонких О. Г.

«Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності
України»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2013

114

Яремович П. П.

«Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в
Україні»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. П. Румянцев

2013

115

Лотош О. М.

«Прямі іноземні інвестиції в системі
забезпечення економічної безпеки
України»
науковий керівник – д.е.н., професор
Р. О. Заблоцька

2013

116

Чернецька О. В.

«Механізм лібералізації енергетичного ринку ЄС (на прикладі ринків
електроенергії та газу)»
науковий керівник – д.е.н., професор
А. С. Філіпенко

2013
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117

Цвігун Т. Б.

«Доларизація економіки України в
умовах фінансових дисбалансів»
науковий керівник – д.е.н., професор
З. О. Луцишин

2013

118

Харкова Л. О.

«Вплив митних союзів на структурні
зрушення в економіках країн-учасниць»
науковий керівник – д.е.н., професор
О. І. Шнирков

2014

119

Деделюк К. Ю.

«Георегіональні виміри розвитку
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integration with the European Union and to the Customs Union of Russia,
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• Shnyrkov O.I. External determinants of the EU-Ukraine deep and
comprehensive free trade area/ O. I. Shnyrkov, V. V. Kopiyka// Social and
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Викладачі та співробітники кафедри
світового господарства та міжнародних
економічних відносин (2014 р.)
Шнирков Олександр Іванович (1956 р.н.).
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин, професор програми
Жана Моне.
1973 р. вступив на факультет міжнародних відносин та
міжнародного права Київського державного університету
ім. Тараса Шевченка. 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Міждержавна виробнича кооперація у машинобудуванні соціалістичних країн». З
1981 р. – асистент, 1986 р. – доцент, 1997 р. – професор кафедри міжнародних економічних відносин, 1996 – 2012 р.р. заступник директора Інституту
міжнародних відносин. 1996 р. захистив докторську дисертацію «Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою». Викладає курси з міжнародних економічних відносин, економіки
країн Європи, конкуренції у міжнародному бізнесі, конкурентної політики ЄС.
Читав лекції в університетах м. Падерборн, Берлін (ФРН), Халл (Великобританія), Брюссель (Бельгія).
Брав участь більше ніж у 20 міжнародних наукових та освітянських проектах за програмами ТЕМПУС, ТАСІС, ІНТАС, НАТО, ЮНЕСКО та ін. Член Центрально - та Східноєвропейської асоціації міжнародних досліджень (Прага, 2000) та Президентської ради асоціації університетів та дослідницьких
центрів Центральної та Східної Європи (Удіне, 2006). Заступник головного
редактора журналів «Міжнародні відносини» (1996), «Актуальні проблеми
міжнародних відносин» (1996), член редколегій «Журнал європейської економіки» (2001), «Transitional Studies Review» (Мюнхен, 2005). Підготував 22
кандидати наук, 1 доктора наук.
Нагороди: Відмінник освіти України, Премія Компанії «Філіп Морріс» за
наукову роботу, Почесна грамота та Подяка Міністра закордонних справ
України, та Подяка Київського міського Голови, Почесна Грамота ВАК України, Заслужений працівник освіти України.
Автор понад 200 праць, зокрема: «Конкуренція в економічних взаємовід-
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носинах країн Східної Європи». К., 1996, «Конкурентна політика Європейського Союзу». К., 2003, «Торговельна політика Європейського Союзу». К.,
2005, «Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі». К.,
2008, «Міжнародні економічні відносини». Дніпропетровськ, 2012, «Міжнародні економічні відносини: практикум». Черкаси, 2013. «Зони вільної
торгівлі на початку ХХІ століття». К., 2013, «Post-crisis Global
Economy: Restoration of Equilibrium». К., 2013.
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економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, академік АН ВШ України
Закінчив економічний факультет Київського університету
(1972 р.).
У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток відтворювальних
зв’язків між країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги на сучасному етапі», у 1987 р. – докторську дисертацію «Проблеми формування
економічних взаємозв’язків міжнародного соціалістичного господарського
комплексу».
У Київському університеті: з 1975 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних
відносин та міжнародного права, 1988-1990 рр. – декан факультету, 19892008 рр. – завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин.
Сфера наукових інтересів: інтернаціоналізація господарського життя,
формування міжнародних економічних спільнот, теорія та практика світового економічного розвитку, економічна глобалізація. Голова Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і
міжнародні економічні відносини. Президент «Української асоціації економістів-міжнародників». Науковий керівник понад 10 докторських та 25
кандидатських дисертацій.
Автор понад 300 наукових праць, зокрема: «Економічний розвиток: європейський контекст». К., 2001, «Цивілізаційні виміри економічного розвитку».
К., 2002, «Міжнародні економічні відносини: історія». К., 2006, «Міжнародні економічні відносини: теорія». К., 2008, «Міжнародні торговельні зв’язки
України». К., 2008, «Теорія міжнародної економічної політики». К., 2013, «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование».
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Румянцев Анатолій Павлович (1941 р.н.),
економіст, доктор економічних наук, професор, академік
АН ВШ України та Академії економічних наук України.
Закінчив економічний факультет Київського університету
(1970 р.).
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Використання досягнень НТР в умовах міжнародної інтеграції (на прикладі НДР)», у
1987 р. – докторську дисертацію «Система економічних інтересів світового
господарства та удосконалення механізму їх реалізації».
У Київському університеті: з 1973 р. – асистент, доцент, професор кафедри політичної економії економічного факультету, 1998-2002 рр. – завідувач
кафедри міжнародної економіки економічного факультету, 1988-1992 рр. –
завідувач кафедри економіки Інституту підвищення кваліфікації викладачів
суспільних наук при Київському університеті, з 2002 р. – професор кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин.
Сфера наук інтересів: міжнародні економічні відносини, система економічних інтересів світового господарства, зовнішньоекономічна діяльність України. Науковий керівник понад 3 докторських та 48 кандидатських дисертацій.
Автор понад 300 праць, зокрема: «Міжнародна економічна діяльність». К.,
2004, «Економічна інтеграція в сучасному світі». К., 2006, «Світовий ринок
послуг». К., 2006, «Міжнародні фінансові відносини». К., 2008, «Міжнародна
економіка». К., 2009. «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ
століття». К., 2013.

Гребельник Олександр Петрович
Закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка (1978 – 1983 р.р.) за фахом – економіст. Професор, доктор економічних наук (2003 р.). Назва дисертаційного дослідження «Формування митно-тарифної політики України
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за умов ринкової трансформації». З 1983 викладач провідних учбових закладів України. Відмінник освіти України (2002 р.). Академік Академії наук
вищої школи України. Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України
(2011).
Відомий вчений та економіст, автор багатьох навчальних посібників та
підручників по міжнародній економіці. Автор понад 150 наукових публікацій по проблемам формування зовнішньоекономічної політики держави,
використанню тарифних і нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, функціонуванню митної системи України, оцінці ефективності зовнішньоекономічних зв’язків.
Творець власної наукової школи по проблемам державного регулювання
міжнародних економічних відносин; учасник багатьох українських і міжнародних конференцій та симпозіумів, під його керівництвом було захищено
2 кандидатські дисертації. Член спеціалізованої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій в ІМВ Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Заступник головного редактора та член редколегій
ряду журналів і наукових збірників, зокрема: «Економіка ринкових відносин», «Вісник Академії митної служби», «Зовнішня торгівля: право та економіка», «Митна безпека», «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір» та
інших. Член редакційної колегії наукового видання «Митна енциклопедія».
Член експертної ради «Інституту політики» по експертизі нормативно-правової документації з питань зовнішньоекономічної діяльності.
Приймав активну участь у розробці Митного кодексу України, проекту
Стратегії забезпечення економічної безпеки України, Програми залучення
іноземних інвестицій в економіку міста і заходів на 2001-2004 роки по покращенню інвестиційної активності у місті Києві. Депутат Київської міської
Ради V скликання. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань освіти.
Перший заступник Міністра освіти і науки України (2008-2010 р.р.). Державний службовець 3 рангу. Заступник голови колегії Міністерства освіти і
науки України. Член робочої групи по створенню суспільного телебачення.
Перший заступник голови ДАК України. Член атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Голова української частини Підкомітету «Наука
та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа» на переговорах з ЄС.
З 2010 р. проректор з навчально-методичної роботи та завідуючий кафедри з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного
бізнесу УАГІ «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні».
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доктор економічних наук, доцент.
Закінчив у 1985 р. з відзнакою факультет міжнародних
відносин та міжнародного права Київського університету
(тепер ІМВ); 1989 р. аспірантуру ІСЕПЗК (сьогодні ІСЕМВ АН
України).
З 1988 року працював спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри
міжнародних економічних відносин.
У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблеми формування системи міжнародної економічної безпеки». У 1999 році отримав
вчене звання доцент.
У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему: «Системні детермінанти світових фінансових криз».
Напрями наукової діяльності: світові фінанси, економічна безпека, світова
економіка, облік зовнішньоекономічної діяльності.
Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць. Серед них: «Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств.» Навчальний посібник
К., 2011 (у співавт.), «Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств».
Навчальний посібник. К., 2012, (у співавт.), «Облік зовнішньоекономічної
діяльності підприємств». Підручник. К., 2013, (у співавт.).
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Поліщук Ліна Сергіївна (1970 р.н.), 		
кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2003 р. – вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.00.02.
Сфера наукових інтересів: проблеми розширення та економічної інтеграції в ЄС, дослідження фінансової та регіональної економічної політики ЄС,
зовнішньоекономічної політики України та зарубіжних країн. Автор понад
50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких понад 25 статей,
в тому числі 2 – в іноземних виданнях, розділи у навчальних посібниках,
підручниках, зокрема, «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України»,
«Світова економіка», «Економічна глобалізація» та монографії «Міжнародні інтеграційні процеси сучасності».
Проходила стажування в Інституті світової економіки (м.Кіль, Німеччина,
2005р.), отримала сертифікат за програмою річної підготовки викладачів
з європейської інтеграції в рамках програми ТРАНСФОРМ з семінарами-практикумами в Німеччині, Бельгії, Чехії в національних та європейських установах. (2002р.).
Нагороджена Грамотою Київського національного університету за успіхи
у науковій та навчальній роботі.

Негода Анна Вікторівна (1977 р.н.), 			
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
1999 р. закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проходила навчання у Німеччині (2001) та Чехії (2002). У 2003 році захистила дисертацію
на тему «Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України» на ступінь кандидата економічних наук. У 2001 році почала викладацьку діяльність на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних
відносин ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка. З 2006 року – доцент кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ імені
Тараса Шевченка. Автор курсів лекцій з дисциплін «Основи прогнозування
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світових ринків» (2007), «Світова економіка» (2010), «Міжнародні економічні відносини» (2010), «Дослідження кон’юнктури світових товарних ринків»
(2010), навчального посібника «Основи прогнозування світових ринків»
(2013). Є членом Науково-методологічної ради Інституту.

Копистира Арсеній Миколайович (1979 р.н.),
кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: тіньові економічні процеси у
світовому господарстві, корупція в економічних системах
країн Європи, інтеграційні процеси у ЄС, єдина сільськогосподарська політика ЄС.

Батрименко Валерій Васильович (1977 р.н.),
кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: питання міжнародних економічних відносин, теорія грошей та грошового обігу, проблеми регіональної економічної взаємодії країн СНД, розрахунків і платежів у зовнішній торгівлі європейських країн. Є автором понад 40 наукових
публікацій, зокрема, статті в «Українська дипломатична енциклопедія». – К.,
2004; розділ в навч. посібн. Міжнародні організації: Навчальний посібник друк. В.С.Бруз, В.М.Матвієнко, Ю.С.Скороход та ін. К.: ВПЦ «Київський
університет», 2005.

Резнікова Наталія Володимирівна (1979 р.н.),
кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: економічна взаємозалежність країн; глобальні проблеми міжнародних економічних відносин.
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Чугаєв Олексій Анатолійович (1980 р.н.), 		
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: структурні зміни у світовому
господарстві, економічна інтеграція, валютний курс і валютні кризи, кількісні методи.
Основні публікації: монографія «Валютні кризи на межі ХХ-ХХІ століть»;
навчальні посібники Monetary Policy of the European Union («Монетарна
політика Європейського Союзу»), «Валютна інтеграція в Європейському Союзі», навчальний посібник у співавторстві з М.В. Грисенко «Кількісні методи
аналізу міжнародних економічних відносин».

Русак Денис Миколайович (1979 р.н),
кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин.
В 2002 р. закінчив з відзнакою Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - економіст-міжнародник. З
2007 р. на посаді асистента кафедри світового господарства і міжнародних
економічних відносин. В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду». Автор більше 30 наукових публікацій
Сфера наукових інтересів: економічна дипломатія, корпоративне
управління.

Відякіна Марія Миколаївна (1982 р.н.),
кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1999 р. вступила на відділення міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин. 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Трансформація міграційної політики країн
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Західної Європи в умовах розширення ЄС». З 2008 р. – економіст І категорії,
що проводить науково-технічні розробки, 2009 р. – асистент, з 2014 р. – доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Викладає курси з міжнародних економічних відносин, європейської інтеграції, у тому числі англомовний курс «Міграційна політика ЄС».
Брала участь у 30 міжнародних науково-практичних конференціях, автор
та співавтор близько 80 наукових публікацій.

Стаканов Роман Дмитрович (1984 р.н.),
кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин.
В 2007 р. закінчив з відзнакою Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - економіст-міжнародник.
З 2007 р. працював в науково-дослідній частині Інституту міжнародних
відносин, з 2008 р. на посаді асистента, з 2013 р. – доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України».
Автор близько 50 наукових праць.

Нанавов Антон Семенович (1988 р.н.),
асистент кафедри світового господарства і міжнародних
економічних відносин. Закінчив Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка у 2011 році. З 2011 року був здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук на
кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин та працює на посаді асистента кафедри. В травні 2014 року
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Детермінанти стійкості та
адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних
структурних трансформацій».
Наукові інтереси: фінансова система Великобританії, дослідження та
порівняння провідних фінансових систем сучасності.
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Шворак Людмила Олександрівна (1988 р.н.),
кандидат економічних наук, асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.
У 2011 році з відзнакою закінчила відділення міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 році з відзнакою закінчила відділення другої вищої освіти Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право».
З листопада 2011 року навчалась в аспірантурі на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему «Вплив
митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць».
З 2014 року працює асистентом на кафедрі світового господарства та
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин. Автор
близько 15 наукових праць.
Наукові інтереси: економічна інтеграція, структурні зміни у світовому
господарстві, інвестиційна діяльність на світових ринках, конкуренція на
світових ринках.

Рилач Наталія Михайлівна (1981 р.н.),
кандидат економічних наук, науковий співробітник науково-дослідної частини Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В 2007 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - економіст-міжнародник, магістр, перекладач з німецької мови.
З 2003 р. працювала в науково-дослідній частині Інституту міжнародних
відносин на посадах економіста ІІ категорії, економіста І категорії, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. В 2008 р. захистила
кандидатську дисертацію «Структурна взаємодія України і Європейського
Союзу у науково-технологічній сфері». Сфери наукових інтересів – інновації, світовий ринок технологій, «економіка знань», співробітництво України
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з Європейським Союзом, зони вільної торгівлі.
Автор понад 30 наукових праць.

Хмара Марина Петрівна (1983 р.н.), 		
кандидат економічних наук.
Закінчила в 2007 році Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У Київському національному університеті з 2011 року:
співробітник науково дослідної частини. Кандидатська дисертація на тему «Розвиток високотехнологічних кластерів
в країнах ЄС» (2010 р.).
Сфера наукових інтересів: європейська інтеграція, кластерізація української економіки, кластерні угруповання, інноваційна економіка.
Автор понад 70 наукових праць. Основні праці: Теоретичні основи формування високотехнологічних кластерів// Стратегія розвитку України. №6.
К., 2007; Direction of optimization innovation and technology cluster, 2010;
Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: Монографія. К.,
2011 (за заг. ред. А. П. Румянцева) (у співавт.); Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи. Монографія. К., 2011
(за ред. Н. А. Тітової, В. Д. Рожка) (у співавт.); «Високотехнологічні кластери Європйського Союзу». Монографія. К., 2011, Cluster de tecnología
para aumentar la competitividad de la ciencia y la tecnología en Ucrania, 2011.
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Михайлов Роман Володимирович (1986 р.н.),
кандидат економічних наук, з 2013 року співробітник науково-дослідної частини Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В 2009 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
як магістр міжнародних економічних відносин, перекладач з англійської
мови. В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС».
Сфера наукових інтересів: інституційна система регулювання страхової
галузі. Є автором понад 10 наукових праць.
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Старший лаборант кафедри Сербіна Інна Вікторівна
(1981 р.н.) – веде загальне діловодство кафедри. Надає
допомогу завідувачу кафедри у розподілі педагогічного
навантаження науково-педагогічних працівників на навчальний рік, у підготовці засідання кафедри, ведення
протоколів засідань, в організації роботи з аспірантами,
стажистами, проведенні атестації, оформлення необхідної документації. Відповідальна за оформлення протоколів ДЕК. Формує звітну документацію кафедри, витяги
з документів, що регулюють навчально-виховний процес.
Лаборант кафедри Половнікова Тетяна Олександрівна (1983 р.н.) – відповідальна за комп’ютерний набір та друкування матеріалів кафедрального діловодства.
Збирає та подає на розгляд кафедри заяви студентів про
написання курсових та магістерських кваліфікаційних
робіт. Стежить за своєчасним поданням студентами курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Веде облік методичної документації кафедри, контролює наявність у фонді кафедри лекцій та методичних розробок.
Методист кафедри Чернявська Ганна Володимирівна (1986 р.н.) – здійснює контроль за навчальним
процесом і виконанням навчального плану, веде облік
успішності студентів спеціальності та відповідає за рух
контингенту студентів. Готує та надає інформацію про хід
та результати заліково-екзаменаційних сесій, складання
студентами академічних заборгованостей. Здійснює підготовку та оформлення дипломів та додатків випускників
спеціальності.
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Викладачі кафедри асистенти Годун С.Д. та Вергун В.А. (1977 р.)

Перші випускники кафедри 1977 р.
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В.В. Волошин (справа) – перший секретар постійного представництва СРСР при ООН (1979 р.)

Випуск факультету міжнародних відносин та міжнародного права
(1980 р.)
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Під прапором Університету: ас. Шнирков О.І., доц. Єременко О.К., доц.
Швець В.Г., ас. Рогач О.І. разом з викладачами кафедри іноземних мов
(1984 р.)

Петро Порошенко (другий ряд, четвертий справа) серед випускників
кафедри, 1989 р.
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Викладачі кафедри доц. Троненко В.І., доц. Рогач О.І., проф. Климко Г.Н.,
доц. Годун С.Д. (1996 р.)

Ас. Заблоцька Р.О. в Літній школі м. Познань (1996 р.)
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Директор Інституту член-кор. НАНУ проф. Губерський Л.В. вітає
колектив кафедри з 25 річчям створення (1999 р.)

Доц. Луцишин З.О. на конференції у Форосі (1999 р.)
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Випуск магістрів кафедри (1999 р.)

Проф. Філіпенко А.С. у Центральному Європейському Університеті
(Будапешт) (2003 р.)
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Проф. Шнирков О.І. (зліва) в Раді Європи (Страсбург, 2007 р.)

Колектив кафедри (2007 р.)
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Викладачі та співробітники кафедри 2010 р.

Завідувачі кафедрами Інституту професори Шнирков О.І., Рогач О.І.,
Вергун В.А.
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34-й випуск кафедри (2011 р.)

Викладачі та співробітники кафедри 2014 р.

(Зліва направо: 1й ряд – проф. Луцишин З.О., проф. Філіпенко А.С., проф. Заблоцька Р.О., проф. Шнирков О.І., доц. Резнікова Н.В., проф. Румянцев А.П.
2й ряд – доц. Чугаєв О.А., лаб. Половнікова Т.О., доц. Поліщук Л.С., доц. Відякіна М.П., мет. Чернявська А.А., доц. Батрименко В.В., ас. Шворак Л.О.
3й ряд – ст. лаб. Сербіна І.В., здоб. Резніченко Е.І., здоб. Сікорський Ю.М., ас.
Нанавов А.С., асп. Крамаренко А.В., асп. Крініцин О.В., доц. Стаканов Р.Д., доц.
Русак Д.М., асп. Ясковець Ю.В., док. Кібальник Л.О.., асп. Данилова Ю.Ю., здоб.
Андріяш М.М.)
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Для нотаток
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