
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.   
 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 (Університет 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.  
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