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БАГАТОРІЧНА СПІВПРАЦЯ КНЕУ  

З ПРОФЕСОРОМ ГРЕГОРІ ГАРДНЕРОМ  

 

Грегорі Гарднер, PhD, професор 
кафедри Бізнес Адміністрування Уні-
верситету Штату Нью-Йорк, Потсдам 
(SUNY Potsdam), США, був запроше-
ний до ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» у жовтні 2011 року 
в рамках Програми імені Фулбрайта в 
Україні (Fulbright Senior Specialist 
Program), яка сприяє залученню про-
фесорів найкращих університетів 

США до співпраці з українськими за-
кладами вищої освіти. Протягом свого 
співробітництва з кафедрою міжнаро-
дної економіки КНЕУ професор Гард-
нер читав лекції, проводив семінари 
для викладачів та студентів факультету 
Міжнародної економіки та менеджмен-
ту, організовував тренінги для викладачів 
КНЕУ, брав участь у міжнародних кон-
ференціях. Результатом плідної співпра-
ці професора Гарднера з колективом 
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кафедри стала розробка магістерської 
програми «Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю». 
По завершенню програми професор 

Гарднер продовжив активну співпрацю 
з науковцями КНЕУ, написавши статті 
та увійшовши до редакційної колегії 
журналу «Університетська освіта». У 
жовтні 2013 року професор Гарднер 
спільно з представниками кафедр мі-
жнародної економіки та іноземних 
мов факультету МЕіМ організував спі-
льний 3-місячний он-лайн курс 
«Global University» та ініціював про-
ведення он-лайн конференції профе-
сорів двох університетів. 
У 2014 році професор Гарднер ор-

ганізував спільний он-лайн курс 

«Global Marketing» для студентів 3 ку-
рсу факультету МЕіМ КНЕУ та студен-
тів університету SUNY Potsdam, який 
завершився проведенням спільного он-
лайн колоквіуму та конференції. У 
цьому ж році за сприяння професора 
Гарднера кафедрою іноземних мов та 
міжкультурної комунікації КНЕУ було 
розроблено магістерський курс «Між-
культурна комунікація», а протягом 
2016 та 2017 років успішно реалізова-
но спільний он-лайн курс для магістрів 
«Міжнародна бізнес комунікація», 
який надав можливість більш ніж 40 
студентам факультету МЕіМ отримати 
міжнародні сертифікати. У 2018 про-
фесор Гарднер організував он-лайн 
курс для магістрів «Особливості 
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ведення бізнесу в Китаї». У серпні 
2019 року професор Гарднер ініціював 
проведення нового спільного он-лайн 
магістерського курсу для студентів 
КНЕУ «Інновації та підприємництво». 
Протягом багаторічної співпраці 

професор Гарднер взяв участь у роботі 
5 спільних міжнародних конференцій, 
сприяв залученню стипендіатів про-
грами імені Фулбрайта в Україні до 
читання лекцій в КНЕУ, ініціював  
підписання Меморандуму про спів-
працю між нашими двома університе-
тами. Він продовжує активно спів- 
працювати з ДВНЗ «Київський  
 

національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», надаючи цін-
ні поради щодо організації діяльності 
бакалаврських англомовних програм 
КНЕУ.  

31 жовтня 2019 року рішенням 
Вченої Ради нашого університету про-
фесору Грегорі Гарднеру присвоєно 
звання почесного доктора КНЕУ. 

 
Матеріал підготовлено 

Директором інституту англомовних  
програм КНЕУ, 

старшим викладачем кафедри іноземних 
мов і міжкультурної комунікації 

О.І. Циркун  

Кращі університетські практики КНЕУ 




