
 
Кафедру вітають
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Завідувач кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного
транспорту, професор В.С. Верлока: «Щиро поздоровляю рідну кафедру з ювілеєм. Бажаю
колективу нових творчих успіхів у наукових дослідженнях та формуванні сучасного
економічного мислення у студентів НТУ «ХПІ».
Доцент О.А. Довгаль, завідувачка кафедри економічної теорії й права ХДУ „НУА”: «Кафедра
завжди відрізнялася високим рівнем як наукової й методичної роботи, так і професіоналізму
викладачів. У НТУ «ХПІ» відбулося моє становлення як науковця і викладача, а участь у
міжнародних проектах стимулювала подальше наукове зростання. Хочу побажати колективу
кафедри загальної економічної теорії нових успіхів, збереження й розвитку кращих традицій
кафедри й університету».
Доцент П.С. Ільїницький, завідувач кафедри політичної економії Харківського інституту
радіоелектроніки в 1977–1979 р.р.: «Про високий рівень кваліфікації кадрів говорить той
факт, що за час існування кафедри 15 викладачів перейшли в інші регіони, щоб очолити
відповідні кафедри».
Доцент кафедри фінансів, контролінгу та зовнішньо-економічної діяльності, директор Центру
«Перспектива» НТУ «ХПІ», заст. декана факультету бізнесу й фінансів з міжнародних
програм О.В. Решетняк: «Від усього серця поздоровляю рідну кафедру, з якої пов’язані
перші 10 років мого професійного життя. Саме тут я одержала перший досвід викладання,
тут почалася моя участь у міжнародному співробітництві. Атмосфера в молодому
енергійному колективі сприяла розвитку працівників. Мудрі наставники завжди були готові
підтримати в усіх починаннях. Особливо вдячна я своєму науковому керівникові –
професорові Петру Харитоновичу Кучерявенку, прекрасному організаторові, чуйній людині;
моєму першому наставникові в навчальній роботі – Катерині Яківні Петровій; моєму
першому співавторові з методичної роботи – Тетяні Веніамінівні Рябовій, Владиславу
Івановичу Єфимовському – людині, що була прикладом в організації будь-якого процесу.
Кафедра була дійсним сузір’ям талантів, яскравих педагогів. таких як Юлія Сергіївна
Харченко, Маркс Михайлович Гуревичов, Петро Григорович Федченко. Тут я зустріла своїх
друзів – молодих викладачів, які є нині успішними підприємцями, працюють у міжнародних
організаціях в Україні й за кордоном, є дійсними лідерами в нашому університеті. Я бажаю
кафедрі яскравого творчого життя, більше цікавих проектів, мотивованих студентів і
щасливих співробітників».
Доктор К. Шимпф, відповідальна за міжнародні зв’язки економічного факультету
університету Магдебурга (Німеччина): „Вже багато років триває плідна співпраця вчених
нашого університету з колегами кафедри загальної економічної теорії НТУ „ХПІ”.
Спілкування з ними в рамках наукових програм, конференцій та спільних проектів доводить,
що колектив кафедри складається зі спеціалістів високого рівня. Багато вже зроблено, та
багато ще треба буде зробити. Тож бажаю кафедрі ЗЕТ успіхів та наснаги на ниві виховання
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студентів та у розвитку наукового потенціалу кафедри, а також нових спільних проектів”.


