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До 20-річчя з початку видання «Вісника ЧТЕІ» 
 
Одним з невід’ємних елементів у діяльності сучасних закладів вищої 

освіти є науково-дослідницька робота. 
Реалії третього тисячоліття, нові проблеми, що постають перед людством 

сьогодні, складні виклики часу – все це вимагає від науковців ґрунтовного, 
неупередженого та всебічного їх осмислення. І саме тут сторінки наукових 
журналів та збірників є підмогою в ознайомленні як вчених-фахівців, так і 
широкої громадськості із результатами наукових студій. 
Таку місію ось вже 20 років виконує «Вісник ЧТЕІ» – наукове  

видання Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету.  
А починалось все у далекому 1999 році, коли динамічний розвиток 

закладу став неможливим без власного збірника, що тоді називався 
«Арабески ЧТЕІ КНТЕУ». У 2000 р. журнал отримав свідоцтво про 
реєстрацію від державного комітету інформаційної політики, телебачення 
та радіомовлення України, а з наступного року науковий фаховий журнал 
«Вісник ЧТЕІ» виходить щоквартально. 
За 20 років існування багато що змінилось як у зовнішньому вигляді, 

так і у внутрішній архітектурі видання. Проте не змінилося єдине – журнал 
продовжує втілювати у життя головну мету свого існування: сприяє 
розвитку фундаментальних і прикладних досліджень українських вчених, 
зміцнює академічну інфраструктуру в Україні, полегшує обмін ідеями та 
досвідом між науковцями нашої країни та зарубіжжя. 
Визнанням високого наукового статусу журналу є включення «Вісника 

ЧТЕІ» у 2020 році до Переліку фахових видань України (категорія «Б») з 
економічних наук. 
Щорічно на сторінках виданнях публікується близько 100 викладачів, 

аспірантів, докторантів з України та Європи, які презентують результати 
своїх наукових досліджень.  
Серед українських вчених особливо хочеться відзначити 

Д.І. Анатичука, А.А. Вдовічена, З.І. Галушку, В.К. Євдокименка, 
В.Ф. Кифяка, Ю.Г. Королюка, О.Д. Лендєла, С.Д. Лучик, Ю.В. Макогона, 
С.В. Мельниченко, В.П. Мікловду, А.І. Мокія, П.О. Нікіфорова, 
Д.М. Стеченка, Т.І. Ткаченко, В.С. Толуб´яка, І.Д. Фаріона, В.І. Чужикова, 
Л.В. Шинкарук, І.М. Школу, М.В. Щурика та багатьох інших.  
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Серед іноземних дослідників варто зазначити роботи Павла Крижо, 
Станіслава Філіпа (м.Братислава, Словаччина), Вацлава Котлинського 
(м. Кельце, Польща), Ренати Пенчак, Ізабелли Остой (м. Катовіце, Польща), 
Яноша Імре (м. Печ, Угорщина), Александру Недєлі (м.Сучава, Румунія) та ін. 
Отже, вступаючи у третє десятиліття свого існування, «Вісник ЧТЕІ» 

залишається високофаховим виданням. Журнал динамічно реагує 
публікаціями своїх авторів на зміни в економічному, політичному та 
соціальному житті України і світу, зберігаючи високу наукову та 
пізнавальну цінність.  

 
 

Редакційна колегія 
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To the 20th anniversary of the "Bulletin of CHITE" devoted 
 
One of the integral elements in the activities of modern higher educational 

institutions is scientific and research work. 
The realities of the third millennium, the new problems facing humanity 

today, the complex challenges of the times - all these require scientists to 
understand them thoroughly, impartially, and comprehensively. Then the 
pages of scientific journals and bulletins are means in acquainting both 
scientists and the public with the results of scientific studies. 

Bulletin of CHITE has carried out this mission for 20 years. It is the 
scientific publication of Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv 
National University of Trade and Economics. 

The beginning dates back to 1999 when the dynamic development of the 
institution became impossible without its own scientific journal, which was 
then called "Arabesques of CHITE KNUTE". In 2000, the journal received a 
certificate of registration from the State Committee for Information Policy, 
Television and Radio Broadcasting of Ukraine, and from that time on the 
scientific journal, "Bulletin of CHITE" is published quarterly. 

In over 20 years of existence, much has changed both in appearance and in 
the internal architecture of the bulletin. However, only one thing has not changed 
- it continues to implement the main purpose of its existence: promotes the 
development of basic and applied research of Ukrainian scientists, strengthens 
the academic infrastructure in Ukraine, and facilitates the exchange of ideas and 
experiences between scientists from our country and abroad. 

Recognition of the high scientific status of the journal is the inclusion of 
"Bulletin of CHITE" in 2020 into the List of professional publications of Ukraine 
(category "B") in economics. 

Every year about 100 professors, graduate students, doctoral students 
from Ukraine and Europe publish their articles on the pages of the Bulletin 
and present the results of their research. 

Among Ukrainian scientists, we would like to mention L.I. Anatychuk,  
A.A. Vdovichen, Z.I. Galushka, V.K. Yevdokymenko, V.F. Kyfiak, 
Yu.G. Koroliuk, O.D. Lendel, S. D. Luchyk, Yu. V. Makogon, S.V. Melnichenko, 
V.P. Miklovda, A.I. Mokii, P.O. Nikiforov, D.M. Stechenko, T.I. Tkachenko, 
V.S. Tolubiak, I.D. Farion, V.I. Chuzhykov, L.V. Shynkaruk, I.M. Shkola, 
M.V. Shchuryk  and many others. 
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Among the foreign researchers, it is necessary to point out works of Pavel 
Kryžo, Stanisław Filip (Bratislava, Slovakia), Vaclav Kotlinsky (Kielce, Poland), 
Renata Penczak, Isabella Ostoi (Katowice, Poland), Janos Imre (Pecs, 
Hungary), Alexander Nedelia (Suceava, Romania) and others. 

Thus, entering the third decade of its existence, "Bulletin of CHITE" 
remains a highly professional collection of scientific research. The journal 
dynamically responds to changes in the economic, political, and social life of 
Ukraine and the world with the publications of its authors, preserving high 
scientific and cognitive value. 

 
 

Editorial board 
 


