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Кайлюк Євген Миколайович
Кандидат економічних наук, професор
Завідувач кафедри менеджменту і маркетингу
в міському господарстві (2001–2013 рр.)
Декан інженерно-економічного факультету
та факультету економіки і
менеджменту (1985–2001 рр.)
Академік Академії будівництва України (2003 р.)
Відмінник освіти України (1997 р.)
Заслужений професор ХДАМГ (2001 р.)

Кайлюк Євген Миколайович народився 18 травня 1937 року в місті
Луганську.
Із вересня 1941 р. по вересень 1944 р. – знаходився з родиною в
Полтавській області на ст. Ромодан, яка була окупована німецькими
загарбниками;
січень 1946 р. – переїзд родини до міста Харкова;
1946–1954 рр. – навчання в чоловічій середній школі № 80 м. Харкова;
1954–1955 рр. – працював на заводі «Електроважмаш», м. Харків;
1955–1960 рр. – студент Харківського інституту інженерів комунального
будівництва (ХІІКБ) (нині – Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова), після закінчення якого одержав
кваліфікацію «інженер-економіст»;
1960–1961 рр. – працював в Українському інституті проектування міст,
м. Київ;
з січня1961 р. – асистент кафедри економіки і планування комунального
господарства ХІІКБ;
1964–1967 рр. – аспірант кафедри економіки і планування комунального
господарства ХІІКБ;
з липня1967 р. – асистент тієї ж кафедри;
березень 1968 р. – захищає дисертацію на здобуття наукового ступеню
кандидата економічних наук за темою «Удосконалення наукової організації
праці в будівництві»;
березень 1969 р. – присуджено науковий ступінь кандидата економічних
наук;
червень 1973 р. – присвоєно вчене звання доцента;
3

1983–1984 рр. – працював в Аннабінському університеті Алжира
доцентом кафедри економіки та організації підприємств електротехнічної
промисловості;
1985–2001 рр. – декан інженерно-економічного факультету та факультету
економіки і менеджменту;
1993 р. – навчання у Ліонській школі бізнесу (Франція);
1997 р. – викладав у навчально-консультативному центрі Греції;
липень 2001 р. – присвоєно почесне звання Заслуженого професора
Харківської державної академії міського господарства (нині – Харківський
національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
2001–2013 рр. – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу в міському
господарстві;
2003 р. – обраний академіком Академії будівництва України;
2005 р. – за ряд наукових розробок для Мінпромбуду УРСР удостоєний
премії імені М. С. Буднікова Академії будівництва України;
2007 р. – Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання
професора за наукові досягнення та публікації;
2013–2016 рр. – професор кафедри менеджменту і маркетингу в міському
господарстві;
Із вересня 2016 р. – на заслуженому відпочинку.
Нагороди:
Ювілейна медаль «За доблесну працю. В ознаменування до 100-річчя від
дня народження Володимира Ілліча Леніна» (1970 р.)
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1997 р.)
Нагрудний знак «Лауреат премії імені М. С. Буднікова Академії
будівництва України» (2005 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.)
Кайлюк Є. М. – автор та співавтор понад 100 наукових праць, зокрема:
– 2 підручників;
– 38 навчально-методичних видань;
– 6 монографій;
– 3 науково-виробничих видань;
– понад 60 наукових статей та тез доповідей.
Науковий керівник 10 аспірантів, 8 з яких захистили дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидатів економічних та технічних наук (список
дисертацій див. на стор. 42).
Науковий консультант, аспіранти: Ю. В. Бєлаш, А. В. Трєт’якова,
Ю. А. Фатєєва, Д. А. Берзон, А. А. Френкель, Є. О. Парасюк, О. В. Шахова,
І. А. Самойленко, М. А. Браташ, Ю. С. Пилипенко.
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ВІХИ ЖИТТЯ
(спогади Є. М. Кайлюка)
Воєнне дитинство
Народився я 18 травня 1937 року в місті Луганську. Наша сім’я була
багатодітною і щасливою. Про дитинство в Луганську я запам’ятав тільки те,
що тато, Микола Дорофійович, – начальник ЖКГ міста – часто приносив
шоколад, і ми жили у великому приватному будинку.
У 1941 році батько в перші ж дні війни пішов на фронт і воював
командиром гарматного взводу, мав ордена і медалі. Старший брат – Леопольд
(йому тоді було 12 років) – відразу відправився до маминої сестри в Полтавську
область. А ми без всяких запасів (матеріальних) дуже бідували: мама, Галина
Миколаївна, і троє маленьких дітей (2, 4 і 6 років). Тільки в листопаді (не без
допомоги німецької адміністрації в місті) нам вдалося зібрати трохи грошей і
виїхати за межі міста. Далі ми добиралися на вантажних платформах залізниці,
в той час розкладу пасажирських потягів не було. Через 10 днів ми дісталися до
станції Ромодан (Полтавська область), де і жили до 1946 року.

Залізничний вокзал ст. Ромодан (Полтавська область). Перша половина ХХ ст.

Я запам’ятав, як на якійсь станції у нас вкрали останню буханку хліба, і
ми залишилися не тільки без грошей для проїзду, а й шматка хліба. Не пам’ятаю
як, зрештою, дісталися до місця проживання (ст. Ромодан). Але залишилися в
пам’яті деякі епізоди.
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Діти стоять на відкритій платформі залізничного вагона, а на зустріч
рухаються поїзди, навантажені цукровими буряками, зібраними в кінці жовтня
на полях колишніх колгоспів. Як нам хотілося хоча б шматочок з’їсти цього
буряка і нам пощастило – декілька великих буряків було кинуто колишніми
колгоспниками на нашу платформу з вагона. За рахунок цього ми прожили ще
кілька днів!
3,5 роки німецької окупації для нашої сім’ї були дуже важкими – четверо
дітей і троє дорослих просто ледве-ледве животіли. Дуже нам пощастило, що
німці не забрали корову, яка кожен день давала 7–8 літрів молока на день. І нам
допоміг випадок. У Києві жив мій рідний дядько – Яків Миколайович Мороз,
професор Київського університету. У 1937 році він був розстріляний як
український націоналіст. Його дружина, правнучка князя Кочубея, володіла
багатьма старовинними і цінними речами: старовинні книги, меблі, посуд і
піаніно. Після арешту чоловіка вона деякі старовинні речі перевезла до рідної
сестри чоловіка в Ромодан. Комендант міста якимось чином дізнався про
наявність в нашому будинку старовинного музичного інструменту, приїхавши
до нас, награв декілька звуків і забрав піаніно, а нам залишив корову Машку.
Батько воював під Смоленськом, де і потрапив в полон. Повернувся він
тільки в 1944 році. Відразу після повернення він був відправлений до табору.
Після звільнення з табору, він був направлений на роботу в м. Харків –
майстром-сантехніком ЖКГ Харківського тракторного заводу. Коли він отримав
кімнату від заводу, ми в січні 1946 року переїхали до нього. Щороку влітку ми
жили з сестрами в Ромодані і, можна сказати, що моє дитинство пройшло
майже в селі, і я про це зберіг хороші спогади.
Дуже мені запам’ятався 1946 рік – в країні був страшний голод. Не можу
забути тих, хто після роботи йшов додому з опухлими ногами і там ділив
шматок хліба, отриманого по картці, серед всіх членів сім’ї. Тоді видавали на
одного члена сім’ї на добу 150 грам. Скільки разів моя мама відмовлялася від
своєї частки на користь дітей. Допоміг нам вижити батько, який з підручних
матеріалів зробив мукомолку. На ній ми мололи кукурудзу, а мама варила
мамалигу.
Влітку 1947 року ми з мамою поїхали на батьківщину батька (Рівненська
область). З собою ми взяли кілька літрів риб’ячого жиру. Замість цього жиру
родичі дали нам шматок вершкового масла і ми в перший раз наїлися.
У січні 1946 року я пішов в школу № 80. Це була чоловіча середня школа,
яку я закінчив у 1954 році. В атестаті були в основному відмінні оцінки (всього
дві четвірки).
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Юність. Вибір професії.
Сторінки студентського життя
Після закінчення школи працював у м. Харкові на заводі
«Електроважмаш» в ремонтній бригаді ремонтно-механічного цеху. Саме тут я
зрозумів, що не зможу працювати в закритому приміщенні від 8-00 до 16-00. Я
мріяв стати будівельником. Зустрів одного знайомого, який закінчив на ХТЗ
(район м. Харкова) школу № 119. Він сказав, що навчається в Харківському
інституті інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) і йому там подобається
вчитися. І я вирішив теж туди вступити. Як і всі, вступав на загальних підставах
і раніше ніякого відношення до інституту не мав. У 50-ті роки я вступав до
інституту, як і більшість абітурієнтів, готувався до іспитів, навчався і здавав їх.
При вступі до інституту був конкурс 5 осіб на 1 місце, строгий відбір. Важливо
було для кожного пройти його і стати студентом. Багато дітей, батьки яких
загинули на війні, змогли вступити поза конкурсом, і таких було досить. Я
вступав на будівельний факультет, але не добрав один бал (математика – 5,
фізика – 5, іноземна мова – 3, твір -–3). Допоміг мені викладач кафедри
фізичного виховання ХІІКБ Космачевський Геннадій Вікторович. Навчаючись у
школі, я багато займався спортом: грав у баскетбол, волейбол, займався легкою
атлетикою і вже мав 1-й спортивний розряд з волейболу. Космачевський Г. В.
запропонував мені здати хімію (п’ятий іспит) і вступати на інженерноекономічний факультет. Я вибрав спеціальність «Економіка і організація в
будівництві», здав хімію на відмінно і поступив на 1-й курс інженерноекономічного факультету.
За час навчання в ХІІКБ (1955–1960 рр.) я був свідком багатьох подій.
Країна тільки оговталася після війни, розрухи, голоду, починала будуватися.
Будувалися нові заводи, фабрики, житлові будинки – адже багато жителів міст
жили в підвалах, всюди були комунальні квартири. Тоді в інституті був тільки
один ректорський корпус, а вже з 1959 року почалося будівництво переходу в
інші корпуси, які ще не були побудовані. Я сам харків’янин, коли навчався в
інституті, жив на ХТЗ. Як і більшість студентів, добирався до інституту
громадським транспортом, при цьому ми, студенти, як оплачували проїзд, так і
їздили «зайцями».
У студентські роки ми з одногрупниками любили збиратися і проводити
час в інститутському дворику. Навесні, коли природа оживала, дерева
розпускалися, квіти розцвітали, чудовий фонтан і скульптури в дворику будівлі
завжди радували студентів і надихали на навчання. Одним з пам’ятних споруд
був димар в ректорському корпусі.
Студентство – це активний і веселий період в моєму житті. Підготовка до
лекцій та семінарів проводилася дуже ретельно і сумлінно, але, як і всі, я з
друзями міг і списувати зі шпаргалок, і писати на партах, на стінах. Але що
найдивніше, сучасні студенти стали менше розписувати парти і креслити на
них, малювати карикатури, може, тому що парти стали іншими, лакованими, а
може, почали розуміти цінність речей, не завдають шкоди і збитків матеріальнотехнічній базі університету.
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На жаль, в ті роки про нагородження нагрудними значками і мови не було.
У нас не було посвячення в студенти або інших заходів, як зараз.
Вчитися було важко, але при цьому була гордість за інститут, за себе,
що я – СТУДЕНТ. Тому в той час і думки не було про пропуски занять, не
прийти на лекції або прогуляти їх без поважних причин, іноді навіть це
засуджувалося. Я пропускав заняття дуже рідко. Пропуск занять був
надзвичайним випадком, до якого відносились досить серйозно. Був куратор,
який відповідав за групу, за нас всіх, лаяв за «двійки», і міг навідатися додому
до батьків.
Навчався я на відмінно, після закінчення 3-го курсу мені була призначена
«Сталінська стипендія» – 80 рублів. Жити стало цікавіше, якщо врахувати, що
середня зарплата в Україні була 120 рублів. Займався я громадською роботою,
спортом. На інженерно-економічному факультеті чоловіків було мало, але в
нашому потоці було більше, ніж на всьому факультеті. І тому хлопці нашого
потоку (125 осіб – 5 груп) завжди захищали честь факультету з футболу,
баскетболу та легкої атлетики. У 1959 році я був чемпіоном нашого інституту зі
стрибків у довжину – 6 м 70 см, що відповідало 2-му спортивному розряду. На
3-му і 4-му курсах я виконував обов’язки секретаря комсомольського бюро
факультету, дуже мені в цій роботі допомагав і вчив Федот Дем’янович
Денисенко, декан факультету.
Багато для нашої спеціальності дали навчально-виробничі практики, які
ми проходили в Харкові, Києві, Ленінграді (зараз Санкт-Петербург). Я
неодноразово був у Києві на практиці після 3 і 4 курсів і згадую ці роки з
теплом і захопленням. Це були справжні навчально-виробничі практики, де
дійсно вчили, перевіряли, контролювали, створювали звіти, коректували їх в
процесі проведення практики.
Наша підготовка до сесії відбувалася так само, як і у більшості сучасних
студентів. Були шпаргалки і маленькі і великі, але плідна підготовка особливо
велася з другом і однокурсником Долєю В. Т. (в майбутньому – професор
нашого інституту), з яким ми влаштовували перевірки один одному на знання
того чи іншого питання перед здачею іспитів. Головне – це наявність
конспектів. Є конспект – іспит відбувся; немає конспекту – не відбувся. Однією
з труднощів для студентів був бідний стан науково-навчальної бази для
підготовки до сесій. Але на щастя, захист курсових і дипломних робіт проходив
успішно і урочисто. Моїми улюбленими викладачами в той час були викладачі з
фізики Садовничий Ф. К. та математики Берлянд Г. М., Лізунова М. А., а
пізніше Цукернік М. С., Кутін В. П. Це були дійсно викладачі вищої ланки,
лекції яких проходили цікаво, із захопленням, і завжди хотілося приходити і
слухати їх.
Гуртожиток інституту знаходився, як і зараз, на вулиці Ольмінського
(зараз вул. Максиміліанівська). У гуртожитку було приблизно 350 студентів, по
17 осіб у кімнаті. У приміщеннях був порядок, чистота, затишок і не було
хамства. Якщо треба було, то збирали гроші і допомагали своїм друзям, всі
дружили і жили однією великою родиною.
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Про організацію харчування нічого поганого сказати не можу. Їжа була
різноманітною. На великій перерві ходили в їдальню, брали обіди, що
коштували до одного рубля, а саме: борщ, друге, компот, купували булочки по 5
копійок. Коли стипендії не вистачало, а її дійсно не вистачало, брали
безкоштовно хліб зі столу та їли. Середня студентська стипендія становила 40
рублів на місяць, і хоча плати за навчання не було, але такої стипендії все ж не
вистачало. Підвищена стипендія була 50 рублів, я отримував сталінську
стипендію в 80 рублів. Наприклад, квиток до Києва поїздом становив 4 рубля в
один кінець, літаком -–8 рублів.
Оскільки стипендії завжди не вистачало, багато студентів підробляли
вночі на вокзалах, складах, охоронцями, однак про це не розповідали, але всі
відвідували заняття. Повсякденний одяг студента виглядав дуже просто,
зазвичай це: брюки, сорочка, і у викладача був один костюм на все життя.
Оскільки в інституті не було великих приміщень для проведення свят,
вечірок, заходів, студенти ходили по студентських квитках на танці в ХІІТ
(зараз Український національний університет залізничного транспорту) або
юридичну академію, де весело проводили вільний час. В інституті була хороша
художня самодіяльність, навіть ставили оперу «Чіо-Чіо-сан». Я грав в духовому
оркестрі інституту. В ті часи урочисто проходили різні свята, що проводилися в
актовому залі, де зараз музей університету.
60-ті роки – це час стиляг, тому всі намагалися одягатися модно, носили
штани сопілкою, кольорові сорочки, дарували один одному подарунки на свята і
дні народження. Читали заборонену літературу – твори Солженіцина та інших
письменників, які передавали один одному.
Одним з улюблених ресторанів був «Люкс» на вулиці Сумській, в якому
проходили святкування після захисту дипломів.
За час навчання в інституті я був секретарем комсомольської організації
факультету, жодна екскурсія або виїзд в інше місто не проходили без моєї
участі.
Студентські будівельні загони
Одна з славних сторінок біографії ХІІКБу – історія діяльності
студентських будівельних загонів. У 1950-ті роки в країні розгорнулося масове
будівництво. Тому було потрібно багато робочих рук і кваліфікованих фахівців.
Такою робочою силою і стало студентство.
У 1956 році студенти нашого інституту в складі зведеного Харківського
загону їхали в Кустанайську область допомогти зібрати перший урожай
пшениці на цілині. Я збирався їхати зі своїми одногрупниками, але в останній
момент у мене почалося загострення виразкової хвороби, через що довелося
скасувати поїздку. До сих пір не можу «виразці» цього пробачити.
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Бійці студентського будівельного загону ХІІКБ.
Студенти першого курсу ІЕФ, майбутні викладачі інституту –
Є. М. Кайлюк, В. Т. Доля з однокурсниками. 1956 р.

У 1967 році я, будучи вже викладачем інституту, взяв участь в роботі
студентського будівельного загону, який побудував в Балаклійському районі
Харківської області за 50 днів новий корівник. А в 1975 році в складі
Республіканського будівельного загону (800 студентів) працював в районі
Крайньої Півночі в якості головного інженера загону. Відновлювали ми там
залізницю Воркута – Надим. А також будували дерев’яні житлові будинки,
склади, дороги.
Студентські будівельні загони – складний і відповідальний курс, який я
проходив разом зі своїми однокурсниками і колегами. Але ті знання і навички,
які ми отримали в цих трудових загонах, неможливо знайти ні в одному
підручнику або конспекті лекцій – як неможливо знайти там справжню дружбу,
почуття відповідальності за доручену тобі справу і романтику далеких доріг.
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Початок трудової діяльності
Закінчив навчання я з червоним дипломом і був направлений на роботу в
м. Київ – інститут «Діпромісто». У той час економічний відділ цього інституту
займався розміщенням у Вінницькій та Хмельницькій областях нових
підприємств відповідно до плану економічного розвитку СРСР, України на
період 1960–1980 рр. Багато їздив у відрядження, об’їздив майже всю
Вінницьку область. Сподобалися мені такі міста як Немирів, Гайсин, Тульчин і
багато інших. До цього часу я був вже одружений, а перспектив в найближчому
майбутньому отримати хоча б кімнату в інституті не було. Я не уявляв виходу з
цього становища, але в цей момент мені зателефонував завідувач кафедри
економіки та планування міського господарства і будівництва ХІІКБ, мій
керівник дипломного проекту, мій учитель по життю В’ячеслав Порфирович
Кутін, який запропонував мені місце асистента кафедри. В інституті
«Діпромісто» я отримував 81 рубль, а на новій роботі – 105 рублів. Це було
зростання! Але все-таки я тяжів до наукової, викладацької роботи. Тому
прийняв пропозицію В’ячеслава Порфировича і умовив керівництво інституту
«Діпромісто» відпустити мене.
23 січня 1961 року розпочалося нове моє життя в якості асистента
кафедри економіки і планування міського господарства і будівництва в
інституті, де я провів більше 50 років дуже цікавого життя – ХІІКБ.

Зліва направо: Шахов А. І. (проректор з наукової роботи), Денисенко Ф. Д.
(декан інженерно-економічного факультету), Шопов О. А. (секретар приймальної комісії),
Кайлюк Є. М. (ст. викладач кафедри економіки та планування
міського господарства і будівництва). 1966 р.
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У перші роки моєї роботи в ХІІКБу мені доручили читати дисципліну
«Технічне нормування і кошторисна справа в будівництві». Програми цієї
дисципліни ще не було і я почав, читаючи лекції, вести практичні заняття і
дипломне проектування. Заочного навчання теж не було. Трохи пізніше (через
2–3 роки) мені доручили підготувати весь комплект документації з дисципліни
«Організація і планування ремонтів житлового фонду». Цю дисципліну я
викладав протягом 40 років. На базі цих навчальних матеріалів було
підготовлено навчальний посібник, що отримав гриф МОН України
«Організація і планування ремонту основних фондів ЖКГ» (2009 р.). На жаль,
сьогодні ця дуже важлива для майбутніх менеджерів міського господарства
дисципліна не значиться в навчальних планах.
Не встиг я звикнути до нової роботи, як партком інституту рекомендував
мене секретарем комсомольської організації інституту (жовтень 1961 р. –
жовтень 1963 р.) У цей період в інституті відбулося багато важливих подій, які
визначили подальший розвиток нашого навчального закладу. Це, перш за все,
прихід в інститут на посаду ректора Юрія Ілліча Бутенко. У 1962 році в
інституті навчалося не набагато більше 1500 студентів на всіх факультетах,
дуже складні відносини склалися між секретарем парткому і членами парткому.
В Обласному комітеті КПРС розглядалося питання про злиття нашого інституту
з ХІБІ (Харківський інженерно-будівельний інститут, зараз – Харківський
національний університет будівництва та архітектури). Але саме прихід до
інституту Юрія Ілліча дозволив спрямувати зусилля всього колективу на
розвиток. Він був дуже хорошим стратегом і відразу ж знайшов напрямок, який
дозволив вивести наш навчальний заклад з кризового стану, а саме – розвиток
спеціальності «Міський електротранспорт» (МЕТ) і розробки нових
спеціальностей з електропостачання міст. Для вирішення цього завдання він
почав будувати новий навчальний корпус (корпус МЕТ). У той час підготовка
студентів за спеціальністю МЕТ велася в Україні тільки в нашому інституті. А з
огляду на бурхливий розвиток міст, транспортної інфраструктури, ця
спеціальність була дуже актуальна. Також як і спеціальність – «Освітлення
міст».
Новий корпус був побудований за 2 роки, в основному, силами студентів і
викладачів. Ніколи не забуду сімох дівчат нашого факультету, які 2 роки
пропрацювали тинькарями на цьому будівництві (вчилися в вечірню зміну) і
коли вони закінчили навчання в інституті, то заявили: «Ми б краще працювали
тинькарями».
У 1963 році ЦК ВЛКСМ в Москві зібрав усіх вузівських секретарів
комсомольських організацій на семінар. На цей семінар запросили
Ю. О. Гагаріна, який нас привітав і розповів про майбутнє космонавтики. А
ввечері ми зібралися в ресторані готелю, куди прийшов і Юрій Олексійович.
Він сідав до різних столиків і щось розповідав. І мені пощастило, що кілька
хвилин я сидів за одним столом з Юрієм Олексійовичем Гагаріним і спілкувався
з ним.
У 1964 році я вступив до аспірантури під керівництвом В. П. Кутіна.
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1969 р.

У 1968 р. я захистив кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення
наукової організації праці в будівництві» в Київському інституті народного
господарства і в 1969 році отримав диплом кандидата наук, а в 1973 р. – диплом
доцента.

Викладачі кафедри економіки та організації будівництва. Травень 1972 р.
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Після захисту дисертації мене обрали секретарем партійного бюро
факультету, а в 1973 р. – секретарем партійного комітету інституту.
У період 1975–1980 рр. я багато займався наукою. Мені вдалося укласти
договір про виконання госпдоговірної теми з ВНДПІ «Праця в будівництві»
(м. Москва). Дуже багато чого я навчився, спілкуючись з видатними для того
часу вченими в галузі наукової організації праці. Брав також участь в роботі всіх
наукових робіт для Мінпромбуду СРСР і УРСР.
Праця за кордоном
У 1983 році був направлений на роботу викладачем в Алжир –
Аннабінський університет (м. Аннаба) на кафедру економіки та організації
підприємств електротехнічної промисловості, де читав студентам університету
лекції французькою мовою. Дуже багато побачив цікавого, пізнавального.
Відрядили мене з дружиною і донькою, яка вчилася в той час у 9-му класі.
Запам’яталося мені кілька подій.
Мешкали ми (20 сімей) в окремому котеджному містечку, яке налічувало
20 будиночків, за високим парканом і з охороною. Тут же була розташована
школа, де вчилися всі діти радянських фахівців. Новий 1984 рік ми зустрічали в
розпал африканської зими. Я виконував тоді роль Діда Мороза, був одягнений в
костюм і фотографувався не біля ялинки, а біля пальми в траві висотою до
пояса.
Трохи пізніше (в лютому місяці) я прокинувся вночі і не міг зрозуміти, що
відбувається навколо. Було чутно потріскування чогось і абсолютна тиша –
птахи не пищали, комарі не гуділи. Виявилося це «Sirocco» – вітер, який
приносить із Сахари дуже дрібний пісок. Дуже швидко цей пісок висушив все
листя дерев, змусив всіх жучків заховатися, а людей пережити страх. Після
«Sirocco» листя опало, дощів не було, але пташки іноді співали. Цілий тиждень
ми вимітали з усіх кутів дрібні піщинки.
На зимових канікулах керівництво спільноти викладачів в м. Аннаба
організувало цікаву екскурсію по містах прибережної зони від Тунісу до
Марокко. Побували ми в столиці Алжиру, містах Сетіф, Еш Шелєфф, Орані.
Багато цікавого побачили, відпочили.
Запам’яталося також полювання на диких кабанів. Місцеві жителі,
переважно мусульмани, не можуть навіть торкатися до свинини
(арабською мовою – халюф), але можуть вбивати. Молоді поросята під
покровом ночі приходять в городи алжирців. А там їх вже чекає мисливець.
Тому на наше місце проживання щоранку приходили мисливці і пропонували
халюф. Наше завдання – поїхати на місце, обробити тушу, заплатити і цілий
місяць не думати про м’ясо.
У 1984 році в Алжирі до влади прийшли «моджахеди» і їм вже не треба
було будувати соціалізм. Всі колишні радянські фахівці покинули Алжир, в
тому числі і я!
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Науково-педагогічна діяльність
У 1985 році я був призначений деканом інженерно-економічного
факультету. Тоді на факультеті було дві спеціальності «Економіка і організація
будівництва» і «Економіка міського господарства», на яких навчалося близько
800 осіб.

Є. М. Кайлюк – декан інженерно-будівельного факультету і факультету економіки і
менеджменту (1985–2001 рр.) серед студентів-економістів кращої групи інституту.
1988 р.

В кінці 80-х років в інституті відбулося багато цікавих подій, пов’язаних з
проведенням педагогічного експерименту, який очолював завідувач кафедри
організації та управління в будівництві, професор Ю. Л. Воробйов.
Проводилися семінари, конференції, в яких брали участь не тільки викладачі, а
й студенти. На початку експерименту викладачі не дуже охоче брали участь в
семінарах, але пройшло 2–3 місяці і з’явилося багато викладачів-новаторів, які
із задоволенням проводили експерименти в групах зі студентами. Ентузіастами
експерименту були В. Т. Доля, Ю. Яворський та ін.
В кінці 80-х років ми відкрили нову спеціальність «Готельне
господарство» в групі студентів спеціальності «Економіка і планування міського
господарства». Спеціалізація починалася з 3-го курсу. Для цього був
розроблений навчальний план, в розробці якого брала участь професор
Т. П. Юр’єва. Але це був тільки початок. Після проголошення незалежності
України (1991 рік) ВНЗ отримали певну самостійність. Я кілька разів їздив на
семінари, конференції, почали з’являтися перекладні зарубіжні підручники за
найрізноманітнішими напрямами.
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З ініціативи ректора інституту Леоніда Миколайовича Шутенка, в 1991
році ми почали розробляти навчальний план спеціальності «Туризм». У Харкові
тоді ніхто ще до нас не встиг розробити такий навчальний план і ми, можна
сказати, були першопрохідцями.
Через кілька років на факультеті з’явилися нові спеціальності, а в 90-х
роках: «Менеджмент в міському господарстві», «Менеджмент в будівництві»,
«Муніципальний менеджмент», «Туризм», «Інвестиційний менеджмент» та ін.
Кількість студентів на факультеті наблизилася до 2000 осіб.
За всіма новими спеціальностями треба було розробити навчальні плани,
а в міністерстві, в Києві, їх затвердити. Завдяки гарному колективу викладачів
на факультеті ми з усіма новими завданнями впоралися. Трохи пізніше на
факультеті з’явилися нові кафедри: «Менеджмент і маркетинг в міському
господарстві», «Готельне господарство і туризм». Всього на факультеті було 8
спеціалізацій, з них нових – 6.

Є. М. Кайлюк серед студентів кращої групи факультету економіки і менеджменту. 1995 р.

З поширенням комп’ютерних технологій факультет поступово
оснащувався комп’ютерною технікою, на кафедрах створювалися нові
лабораторії, поліпшувалися умови праці як для викладачів, так і для студентів.
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У 1993 році за направленням ректора інституту Леоніда Миколайовича
Шутенка я потрапив на навчання для викладачів економічних дисциплін в
м. Київ. Знаходячмсь в Києві, я купив навчальний посібник «Управління
витратами». Мене дуже привабила ця актуальна в той час проблема і ми ввели в
навчальний план дисципліну, яка називалася «Управлінський облік». Дуже
підтримали мене в цьому починанні викладачі та завідувач кафедри
бухгалтерського обліку Чечетова Н. Ф. Дисципліну цю я читав протягом
3 років.
А після закінчення навчання основам ринкової економіки (м. Київ) мене
включили до групи викладачів для навчання в Ліонській школі бізнесу. До
Парижа ми летіли літаком, днем взяли участь в оглядовій екскурсії по місту, а
ввечері експрес-поїздом за 2 години (300 км) дісталися до Ліона. Там нам
читали протягом 2-х тижнів лекції з ринкової економіки. Керівнику факультету,
де ми вчилися, я постарався дуже докладно розповісти про наш інститут. Це, в
якійсь мірі, сприяло тому, що в 1997 році вже 2 групи викладачів нашого ВНЗ
відвідали знову Ліонську школу бізнесу. Всього від нашого університету
відвідали цю школу близько 40 викладачів, в тому числі і ректор – Володимир
Миколайович Бабаєв.

Навчання в Ліонській школі бізнесу (Франція). 1993 р.

У 1990 році я отримав право вести підготовку аспірантів і вже в 1993 році
захистили свої кандидатські дисертації аспіранти Андренко Ірина і Фірсова
Ірина, в 2003 році – Колонтаївський Олег, в 2011 р– Гриненко Володимир і
Аксьонова Світлана, в 2013 р. – Буркун Ірина , в 2014 р. – Волкова Міліця.
Вийшли на захист Гнатенко Марина і Браташ Мира.
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Є. М. Кайлюк в деканаті зі студентками-дипломниця. 1997 р.

У зв’язку з новими вимогами акредитації ВНЗ, через те, що я не був
доктором наук, у 2001 році мене звільнили з посади декана інженерноекономічного факультету (тоді він вже був перейменований у факультет
економіки і менеджменту, серпень 1992 р.).
У 2003 році мене призначили завідувачем кафедри менеджменту і
маркетингу в міському господарстві (з 2016 р. – кафедра менеджменту і
адміністрування).
Тоді ж ми відкрили нову спеціалізацію «Менеджмент організацій
муніципальної енергетики». За цією спеціалізацією зуміли підготувати і
випустити кілька десятків фахівців для «Обленерго» міст Харкова, Полтави та
Сум.

Захист дипломних робіт. 2003 р.
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А після отримання МОН України нового стандарту для виш, ми почали
розробляти нову дисципліну «Контролінг». Довелося повністю розробити всю
методичну документацію. Я видав навчальний посібник «Контролінг» (2004 р.),
розробив «Збірник завдань для проведення практичних занять», методичні
вказівки з розробки курсового проекту. Навчальний посібник «Контролінг» було
перевидано в 2007 році з грифом МОН України.

Є. М. Кайлюк – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві.
2009 р.

Новою для мене і для всіх була дисципліна «Стратегічний менеджмент»,
для якої також був розроблений весь комплекс методичної документації в
команді з колегами: Бондаренко О., Бурмакою Т., Гриненко В., Андреєвої Н. та
іншими. Було видано навчальний посібник з грифом МОН України
«Стратегічний менеджмент» (2010 р.).
Робота всього колективу нашої кафедри була не раз високо оцінена, через
те, що науково-дослідний і прикладний практичний характер мали 100%
дипломних проектів, магістерські, аспірантські й докторські роботи. Наукові
роботи студентів кафедри неодноразово відзначалися дипломами МОН України
на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт в містах Києві,
Харкові, Донецьку, Одесі, Хмельницькому. Під моїм керівництвом студентка М.
Браташ у 2008 р. стала переможцем конкурсу студентських наукових робіт за
напрямом «Менеджмент організацій» та отримала диплом І ступеня.
У 2006 році ми разом з професором Г. В. Ковалевським і доцентом
В. А. Бардаковим були виконавцями наукових досягнень на заявку
Держжиткомгоспа України «Житлово-комунальне господарство України.
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Вчора, сьогодні, завтра: науково-технічні і фінансово-економічні аспекти
розвитку». У 2011 р. я разом з колегами О. О. Парасюк, В. В. Гриненко,
Р. Е. Гуляк взяло участь в розробці регіональної «Програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на період до
2030 року».
За підсумками роботи в 2011 р. кафедра посіла перше місце в університеті
з розробки та впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних та
інноваційних технологій навчання.
У 2003 році я був обраний академіком Академії будівництва України, а в
2005 р. – став лауреатом премії імені М. С. Буднікова цієї Академії
(за ряд наукових розробок для Мінпромбуду УРСР). М. С. Будніков в минулому
– знаменитий бригадир бригади з будівництва житла.
Багато сил і знань я віддав на розвиток освіти за заочною формою
навчання. Окремо хочеться згадати наші навчально-консультативні центри
(НКЦ). Вони знаходилися в містах: Полтава, Енергодар, Ялта, Євпаторія,
Севастополь, Маріуполь, Донецьк, Житомир, Куп’янськ. Мені дуже подобалося
їздити по всіх містах не тільки України. Тепло згадується відрядження в наш
НКЦ в місті Парта (Греція). Тут навчалися студенти архітектори і трохи
менеджери. Протягом 2-х тижнів ми приймали заліки, іспити і трохи
знайомилися з історією Греції. Прийняли ми: я, В. Т. Семенов, А. І. Кузнецов,
М. П. Бурак, участь у конференції з використання ЕОМ в навчальному процесі,
що проходила там. Організатором її був Міжнародний університет «Плато».

Навчально-консультативний центр в м. Патра (Греція). 1997 р.
Зліва направо: М. П. Бурак – декан будівельного факультету, Є. М. Кайлюк – декан
факультету економіки та будівництва, В. Т. Семенов – проректор з наукової роботи,
А. І. Кузнецов – проректор з економічних і міжнародних зв’язків
20

Відвідали ми тоді гору Олімп, були на стадіоні, де колись проходили
перші Олімпійські ігри. Бачили великі (8-і поверхові) пасажирські кораблі, які
причалювалися в порту міста Парта.

Є. М. Кайлюк читає лекцію в навчально-консультативному центрі в м. Патра (Греція).
1997 р.

У всі НКЦ я їздив не тільки для читання лекцій, проведення практичних
занять, а й проводив агітаційну роботу серед майбутніх абітурієнтів. Сьогодні я
часто згадую ці міста, де зустрів багато цікавих людей – директорів НКЦ,
студентів.
У 2016 році я пішов на пенсію і виявився відірваним від «Альма-матер»,
де я прожив близько 60 років.
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У ГОДИНИ ВІДПОЧИНКУ

Приельбрус’є. 1979 р.

На Кавказі. 1982 р.
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На рибалці. 1985 р.

На дачі. 2001 р.
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З друзями. 2001 р.
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Бібліографія вибраних праць професора Є. М. Кайлюка
1963
1. Допомога студентів / Є. Кайлюк // Харківський електротранспорт. –
1963. – 27 вересня.
2. Новый корпус став до ладу... / Є. Кайлюк // Ленінська зміна. – 1963. –
13 листопада.
1965
3. Научная организация труда в бригаде / Н. Добрик, Е. Кайлюк. –
Харьков : Красное знамя, 1965. – 56 с.
4. Научную организацию труда – в жизнь / В. Кутин, Е. Кайлюк // Красное
знамя. – 1965. – 14 октября.
1967
5. Методика определения экономического эффекта от внедрения НОТ /
Е. Н. Кайлюк // Тезисы докладов на научной конференции профессорско
преподавательского состава по итогам научноисследовательской работы за
1966 год, посвящённый 50летию Великой октябрьской социалистической
революции, Харьков, март 1967 г. – Харьков : ХГУ, 1967. – С. 39–41.
6. Научная организация труда в строительстве /
В. П. Кутин, Е. Н. Кайлюк. – Харьков : Прапор, 1967. – 138 с.

1968
7. Усовершенствование научной организации труда в строительстве :
автореф. дис. … канд. экон. наук / Кайлюк Евгений Николаевич ; Киев. ин-т
народ. хоз-ва. – Киев, 1968. – 26 с.
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1970
8. Новий етап в удосконаленні організації / Є. М. Кайлюк // Підвищення
економічної ефективності будівництва : зб. ст. – Харків : Прапор, 1970. –
С. 70–85.
1972
9. Економіка і планування будівництва : підручник /
В. П. Кутін, В. Т. Доля, Є. М. Кайлюк [та ін.]. – Харків :
Вища школа, 1972. – 248 с.

10. З припуском на добротність / Є. Кайлюк, О. Шахов // Радянська
освіта. – 1972. – № 92 (грудень).
1977
11. Методика обоснования заданий по росту производительности труда
подрядным организациям, непосредственно подчинённым Минпромстрою
СССР / Е. Н. Кайлюк, Н. И. Комаров, В. Т. Доля [и др.] // Тула (РФ) : КТИ
Минпромстроя СССР, 1977. – 29 с.
1987
12. Методические указания по изучению курса «Экономика и
планирование ремонтно-строительного производства» : для студ. 4–5 курсов
всех форм обуч. спец. «ЭГХ» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост.
Е. Н. Кайлюк. – Харьков : ХИИКС, 1987. – *
1988
13. Методические указания к выполнению курсовой работы «Сметное
дело» : для студ. 3 курса заоч. формы обуч. спец. 1722 / Харьков. ин-т инж.
коммун. стр-ва ; сост. Е. Н. Кайлюк. – Харьков : ХИИКС, 1988. – 20 с.
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14. Опыт совершенствования организации оплаты труда на Харьковском
ДСК – 1 / Е. Н. Кайлюк, В. А. Смирин // ХХIV научно-техническая конференция
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров
коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков : ХИИКС,
1988. – С. 21.
1990
15. Концепция системы образования и подготовки специалистов нового
типа в области экономики управления в строительном комплексе (всесоюзный
социально-педагогический эксперимент) : метод. разработки / Ю. Л. Воробьёв,
В. Т. Доля, Е. Н. Кайлюк [и др.]. – Харьков : [б. и.], 1990. – 33 с.
1991
16. Инновация и эксперименты по созданию новой образовательной
системы / Ю. Л. Воробьёв, В. Т. Доля, Е. Н. Кайлюк [и др.] // Эксперименты по
внедрению в учебный процесс новых технологий обучения в вузах Украины :
метод. реком. – Киев : УМК ВО, 1991. – С. 3–38.
1997
17. Использование методов расчёта себестоимости продукции в
управлении производством / Е. Н. Кайлюк, Ю. В. Белаш // Коммунальное
хозяйство городов : респуб. межвед. науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1997. –
Вып. 12. – С. 158–161.
1999
18. Проблемы управления затратами в гостиничном хозяйстве /
Е. Н. Кайлюк, Е. О. Пономарёва // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 20. – Ч. ІІ. – С. 25–28.
19. Развитие внутреннего туризма – важный источник наполнения
бюджета / Е. Н. Кайлюк, Ю. А. Фатеева // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 1999. – Вып. 20. – Ч. ІІ. – С. 40–41.
2000
20. Анализ рынка деятельности туристских фирм в харьковском регионе /
Е. Н. Кайлюк, А. В. Третьякова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн.
сб. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 26. – Ч. ІІ. – С. 226. – (Серия: Экономические
науки).
–
Существует
электронная
версия.
(Режим
доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/5265/ , свободный).
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2001
21. Економіка будівництва : навч. посібник /
С. В. Сніжко, В. І. Оспіщев, Е. М. Кайлюк [та ін.] ; за ред.
О. С. Іванілова. – Харків : Вища школа, 2001. – 584 с.

22. Маркетингова політика ціноутворення на підприємствах міського
господарства : навч. посіб. для студ. 4 курсу спец. «Економіка підприємств» і
«Менеджмент організацій» / Є. М. Кайлюк ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХДАМГ, 2001. – 82 с.
23. Экономика и организация производства (курсовой
практикум) : учеб. пособие / А. С. Иванилов, С. В. Снежко,
Е. Н. Кайлюк ; под ред. А. С. Иванилова. – Харьков : Выща
школа, 2001. – Ч. ІІІ. – 332 с.

2002
24. Рекреационные ресурсы Харьковского региона – важное направление
развития туризма / Е. Н. Кайлюк, Ю. А. Фатеева // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн сб. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 194–200. – (Серия:
Экономические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/4285/ , свободный).
2003
25. Теоретичні й практичні аспекти регіонального розвитку міст
Є. М. Кайлюк, І. В. Фірсова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб.
Киев : Техніка, 2003. – Вып. 48. – С. 47–48. – (Серия: Экономические науки).
Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/2986/
вільний).
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2004
26. Контролінг : навч. посіб. для студ. 4 курсу ден. і
5 курсу заоч. форми навч. спец. «МО» / Є. М. Кайлюк ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2004. –
223 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/455/ , вільний).

27. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт та
магістерських робіт : для студ. спец. «МО» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;
уклад.: В. М. Андрєєва, В. А. Бардаков, Є. М. Кайлюк. – Харків : ХНАМГ, 2004. –
70 с.
28. Наскрізна програма виробничої практики студентів за фахом 7.050201
«Менеджмент організацій» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова. – Харків : ХНАМГ, 2004. – *
29. Совершенствование самостоятельной работы студентов – основа
получения глубоких знаний / В. Н. Андреева, Е. Н. Кайлюк // Стратегія посилення
самостійної роботи студентів у контексті поєднання України до Болонського
процесу : матеріали всеукр. конф., Харків, 14–15 грудня 2004 р. – Харків :
ХНАМГ, 2004. – С. 214–215.
30. Совершенствование ценовой и тарифной политики в сфере
производства и оказания жилищно-коммунальных услуг / Е. Н. Кайлюк,
Д. А. Берзон // XXXII научно-техническая конференция преподавателей,
аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского
хозяйства. : прогр. и тез. докл. : в 3-х ч. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – Ч. 3 :
Общественно-экономические науки. – С. 47–48.
2005
31. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з
дисципліни «Контролінг» та проведенню практики занять : для студ. 4 курсу ден. і
5 курсу заоч. форми навч. спец. «МО» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.:
Є. М. Кайлюк, О. В. Бондаренко, В. В. Княжеченко. – Харків : ХНАМГ, 2005. –
75 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/456/ ,
вільний).
32. Нормативы затрат как инструмент расчёта экономически
обоснованных тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального
хозяйства / Е. Н. Кайлюк, А. А. Френкель // Реалізація регіональних програм
реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали
всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 травня 2005 р. – Алушта
(АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2005. – С. 216–217.
29

33. Совершенствование системы оплаты труда производственного
персонала / Е. Н. Кайлюк, О. П. Колонтаевский // Коммунальное хозяйство
городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 65. – С. 366–371. – (Серия:
Экономические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/1683/ , свободный).
2006
34. Бизнес-процессы – инструменты совершенствования жилищнокоммунального хозяйства / Е. Н. Кайлюк, Ю. В. Андреева // ХХХІІІ научнотехническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской
национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3-х ч. –
Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 82–84.
35. Маркетинг : навч.-метод. посібник / В. М. Андрєєва,
Є. М. Кайлюк. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 120 с.

36. Маркетингова
концепція
управління
ресурсозбереженням
/
В. А. Бардаков, Є. М. Кайлюк, О. С. Нікіфоров // ХХХІІІ научно-техническая
конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской
национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3-х ч. –
Харьков : ХНАГХ, 2006. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 54–56.
37. Методика регулирования цен естественных монополистов /
Е. Н. Кайлюк, А. А. Френкель // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 318–323. – (Серия: Экономические
науки).
–
Существует
электронная
версия.
(Режим
доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/1408/ , свободный).
38. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
«Організація виробництва» : для студ. 4 курсу заоч. форми навч. спец. «ЕП» /
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Г. М. Грецька, Є. М. Кайлюк. – Харків :
ХНАМГ, 2006. – 32 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/471/ , вільний).
39. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
«Стратегічний менеджмент» : для студ. заоч. форми навч. спец. «МО» / Харків.
нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Є. М. Кайлюк, В. В. Гриненко. – Харків :
ХНАМГ, 2006. – 14 с.
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40. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни
«Стратегічний менеджмент» : для студ. спец. «МО» / Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва ; уклад.: Є. М. Кайлюк, В. В. Гриненко. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 39 с. –
Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/462/ ,
вільний).
41. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і
проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент в міському
господарстві» : для студ. 4 курсу ден. і 5 курсу заоч. форми навч. спец. «МО» /
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Є. М. Кайлюк, О. В. Бондаренко. –
Харків : ХНАМГ, 2006. – 95 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/459/ , вільний).
42. Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення
практичних занять з дисципліни «Організація виробництва» : для студ.
4 курсу ден. форми навч. спец. «Економіка підприємства» / Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва ; уклад.: Г. М. Грецька, Є. М. Кайлюк. – Харків : ХНАМГ, 2006. –
50 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/472/ ,
вільний).
43. Проблемы
демонополизации
предприятий
теплоснабжения
/
Е. Н. Кайлюк, М. А. Браташ // ХХХІІІ научно-техническая конференция
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии
городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3-х ч. – Харьков : ХНАГХ, 2006. –
Ч. 3 : Общественно-экономические науки. – С. 84–85.
44. Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны и основные
проблемы, которые мешают его развитию в Украине / Е. Н. Кайлюк,
Е. О. Парасюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев :
Техніка, 2006. – Вып. 70. – С. 335–339. – (Серия: Экономические науки). – Існує
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1414/ , вільний).
45. Стратегічний менеджмент : конспект лекцій : для студ.
спец. «МО» / Є. М. Кайлюк ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Харків : ХНАМГ, 2006. – 80 с. – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4463/ , вільний).

2007
46. Исследование динамики цен на вторичном рынке жилья Харькова /
И. Г. Буркун, Е. Н. Кайлюк // Бизнес Информ. – 2007. – № 2. – С. 156–160.
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47. Контролінг : навч. посіб. для студ. спец. «МО» /
Є. М. Кайлюк ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
ХНАМГ, 2007. – 193 с.

48. Маркетинг і поведінка споживача на ринку
комунальних послуг : навч. посіб. для студ. спец.
«Менеджмент організацій» / В. М. Андрєєва, Є. М. Кайлюк. –
Харків : ХНАМГ, 2007. – 150 с. – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/458/ , вільний).

49. Психологія управління : навч. посібник для студ.
спец. «Менеджмент організацій» / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2007. – 183 с.

50. Совершенствование хозяйственного механизма функционирования
предприятий жилищно-коммунального хозяйства / Е. Н. Кайлюк, О. В. Шахова //
Системно-технические
основы
полидименсионального
формирования
синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли : материалы
междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16–19 октября 2007 г. / Глав. упр-е образ. и
науки Харьков. обладмин., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор.
хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – С. 105–106.
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2008
51. Основы оценки экономического ущерба от снижения качества
электроэнергии / Е. Н. Кайлюк, И. А. Самойленко // ХХХIV научно-техническая
конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской
национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. :
в 3-х ч. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. –
С. 62–63.
52. Програми практики студентів з фаху : за напр. «Менеджмент» спец.
«МО» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова. –
ХНАМГ, 2008. – 26 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/7146/ , вільний).
53. Програми практики студентів з фаху : за напр. «Менеджмент» спец.
«МО» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова,
О. В. Бондаренко. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 26 с. – Існує електронна версія.
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7147/, вільний).
54. Удосконалювання реформи житлово-комунального господарства:
досвід, проблеми і шляхи вирішення / Є. М. Кайлюк, М. А. Браташ // ХХХIV
научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников
Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. :
в 3-х ч. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – Ч. 3 : Общественно-экономические науки. –
С. 72–74.
55. Формирование рыночных отношений в сфере озеленения городов в
контексте реформы жилищно-коммунального хозяйства / Е. Н. Кайлюк,
Н. И. Склярук, С. Ю. Юрьева // Коммунальное хозяйство городов : науч.техн. сб. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 83. – С. 65–70. – (Серия: Экономические
науки).
–
Существует
электронная
версия.
(Режим
доступа:
http://eprints.kname.edu.ua/5889/ , свободный).
2009
56. Актуальні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку сфери
озеленення / Є. М. Кайлюк, С. Ю. Юр’єва // Коммунальное хозяйство городов :
науч.-техн. сб. – Київ : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 404–408. – (Серия:
Технические науки и архитектура). – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/11434/ , вільний).
57. Організація і планування ремонту основних фондів
ЖКГ : навч. посібник для студ. спец. «МО» / Є. М. Кайлюк,
С. І. Плотницька, О. П. Колонтаєвський ; Харків. нац. акад.
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 194 с. – Існує
електронна
версія.
(Режим
доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/14871/ , вільний).

33

58. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» : для
студ. 4 курсу ден. та заоч. форм навч. осв.-кваліф. рівня «бакалавр», за напр. підгот.
«Менеджмент» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. Є. М. Кайлюк. – Харків :
ХНАМГ, 2009. – 32 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/12212/ , вільний).
59. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний
менеджмент» : для студ. 5 курсу ден. та заоч. форм навч. осв.-кваліф. рівня
«спеціаліст», «магістр» за напр. підгот. «Менеджмент» спец. «МО» / Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва ; уклад. Є. М. Кайлюк. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 30 с. – Існує
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12213/ , вільний).
60.
Ціноутворення
на
підприємствах
міського
господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец.
«МО» / Є. М. Кайлюк, М. В. Волкова, Т. О. Іващенко [та ін.] ;
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. –
168 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/10607/ , вільний).

2010
61. Поріг рентабельності як метод оцінки ефективності господарської
діяльності підприємств житлової сфери / М. А. Браташ, Є. М. Кайлюк // ХХХV
научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников
Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. :
в 3-х ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 58–59.
62. Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі
формування оптимальних економічних структур житловокомунального господарства України : монографія / за ред.
Є. М. Кайлюка ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків :
Форт, 2010. – 376 с.

63. Стратегічний менеджмент : навч. посібник /
Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко ; Харків. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 279 с. – Існує
електронна
версія.
(Режим
доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/17117/ , вільний).
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64. Формування облікових моделей управління фінансовими витратами по
створенню та наданню житлово-комунальних послуг / Є. М. Кайлюк,
О. В. Шахова // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей,
аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского
хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3-х ч. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 3 :
Экономические науки. – С. 90–92.
2011
65. Вдосконалення менеджменту підприємств системи
життєзабезпечення міст України : монографія / за ред.
Є. М. Кайлюка. – Харків : Форт, 2011. – 448 с.

66. Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід для
України / В. І. Торкатюк, Є. М. Кайлюк, М. В. Грицаненко [та ін.] // Проблеми
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в
житлово-комунальному господарстві : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.,
Алушта (АР Крим), 13–17 червня 2011 р. / Спілка наук. та інж. об’єднань
України, Бєлгор. держ. техн. ун-т ім. В. Г. Шухова, Харків. нац. акад. міськ.
госп-ва [та ін.]. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО : ХНАМГ, 2011. –
С. 253–254.
67. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
«Контролінг» : для студ. 4 курсу ден. та заоч. форм навч. за напр. підгот.
«Менеджмент» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Є. М. Кайлюк,
Т. М. Бурмака, О. В. Бондаренко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 39 с. – Існує
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25509/ , вільний).
68. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та
проведенню практичних занять з дисципліни «Контролінг» : для студ. 4 курсу
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