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ВСТУП 

Звіт ректора Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лук’яненка 

Дмитра Григоровича щодо виконання умов контракту від 14.04.2017 № 42-І, 

укладеного з Міністерством освіти і науки України, за період з 01.01.2018 по 

31.12.2018, підготовлено відповідно до норм п. 5 ст. 34 Закону України «Про 

вищу освіту», контракту від 14.04.2017 № 42-І, укладеного з Міністерством 

освіти і науки України, і наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.04.2017 № 143-К «Про призначення на посаду ректора». 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - Університет) є 

юридичною особою публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну і/або методичну діяльність, забезпечує 

організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей та 

надає інші платні послуги, визначені Кабінетом Міністрів України.  

Університет є закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню 

діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії 

та доктора наук), проводить фундаментальні і/або прикладні наукові 

дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту 

інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, 

сприяє поширенню наукових знань і провадить культурно-просвітницьку 

діяльність. 

Робота ректора у звітному періоді була спрямована на виконання вимог 

контракту від 14.04.2017 № 42-І, норм законодавства та Статуту Університету, 

Програми інноваційного розвитку Університету на 2016–2018 рр., Стратегії 

розвитку Університету на 2016–2020 рр., Програми інтернаціоналізації 

Університету на 2016–2020 рр., Колективного договору на 2016–2019 рр., інших 

внутрішніх нормативно-правових актів Університету. 

У звіті детально розглядаються основні напрями діяльності Університету, 

його здобутки, проблеми й перспективи розвитку.  

Наразі Університет системно модернізується шляхом оновлення 

матеріально-технічної бази, застосування сучасних інформаційних технологій, 

модульного навчального середовища, формування потужного науково-

методичного супроводу освітнього процесу. 

В Університеті послідовно і наполегливо впроваджуються нові наукові, 

методичні та організаційно-економічні механізми, які реалізують систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та ефективне використання 

наявних ресурсів на засадах інноваційного розвитку університету. 

Результативність діяльності колективу Університету підтверджена 

визнанням на національному і міжнародному рівнях. Зростання нашої позиції у 

рейтингах та здобутки на міжнародних виставках - це ознака правильності 

обраного нашим колективом курсу на забезпечення якості освіти, досліджень 

та інновацій. 
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1. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ  

ЗА ВІДПОВІДНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ВІДПОВІДНИХ РІВНЯХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗГІДНО З СТАНДАРТАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Діяльність Університету з підготовки фахівців освітніх ступенів 

«бакалавр» і «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у звітному 

році була спрямована на реалізацію завдань, визначених Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

інших норм законодавства України і міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Статуту Університету, 

інших внутрішніх нормативно-правових актів Університету, ухвал Вченої та 

Науково-методичної рад Університету, наказів ректора.  

Місце провадження освітньої діяльності: 

1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 

1 корпус - м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 

2 корпус - м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г;  

3 корпус - м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г; 

4 корпус - м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г; 

5 корпус - м. Київ, вул. Мельникова, 79/81; 

6 корпус - м. Київ, вул. Мельникова, 79/81; 

7 корпус - м. Київ, Львівська площа, 14. 

2. Економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; м. Київ, 

вул. Василя Верховинця, 3. 

3. Коледж економіки і управління Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; м. Київ, вул. Металістів, 17. 

4. Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; м. Київ, Львівська площа, 14. 

5. Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Сумська 

область, м. Ромни, вул. Горького, 250. 

6. Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  

вул. Ватутіна, 37/А. 

7. Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64. 

1 корпус - Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64; 

2 корпус - Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16; 

3 корпус - Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 2. 

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Університету (режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-

diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf) наведено в табл. 1. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf
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Таблиця 1 

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

№ 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності 

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, виду 

освітньої послуги 

Ліцензований Номер рішення за кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної спеціальності) 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код 02070884) 
(адреса університету: 03057, м. Київ, пр. Перемоги 54/ 1) 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: 
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719, від  27.08.2010 № 787) 

Підготовка бакалаврів 

1. 0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (Економіка) 50 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 №  2323 л 

2. 
0301 

Соціально-політичні 

науки 

6.030101 Соціологія 50 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 

3. 6.030102 Психологія 50 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

4. 0302 Міжнародні відносини 6.030206 Міжнародний бізнес 60 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

5. 0304 Право 6.030401 Правознавство 295 250 Наказ МОН України від 07.07.2008 № 2180 л 

6. 

0305 
Економіка  

та підприємництво 

6.030501 Економічна теорія 30 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

7. 6.030502 Економічна кібернетика 100 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

8. 6.030503 Міжнародна економіка 500 270 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

9. 6.030504 Економіка підприємств 330 240 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

10. 6.030505 
Управління персоналом та 

економіка праці 
100 70 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

11. 6.030506 Прикладна статистика 30 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

12. 6.030507 Маркетинг 210 180 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

13. 6.030508 Фінанси і кредит 720 450 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

14. 6.030509 Облік  і аудит 330 300 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

15. 0306 
Менеджмент 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 150 120 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

16. 0403 
Системні науки  

та кібернетика 
6.040303 Системний аналіз 50 0 Наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494 л 

17. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
6.050101 Комп’ютерні науки 100 50 Наказ МОН України від 31.07.2014 № 2657 л 
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18. 1401 Сфера обслуговування 6.140103 Туризм 100 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 

19. 1701 Інформаційна безпека 6.170101 
Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 
30 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 

Підготовка спеціалістів 

1. 0403 
Системні науки та 

кібернетика 
7.04030302 

Системи і методи прийняття 

рішень 
20 20 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

2. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
7.05010101 

Інформаційні управляючі 

системи та технології (за 

галузями) 

20 20 Наказ МОН України від 06.02.20154 № 133 л 

Підготовка магістрів  

1. 0304 Право 8.03040101 Правознавство 295 250 Наказ МОН України від 07.07.2008 № 2180 л 

2. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

8.03050101 Економічна теорія 30 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

3. 8.03050201 Економічна кібернетика 100 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

4. 8.03050301 Міжнародна економіка 500 180 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

5. 8.03050401 
Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності) 
330 180 Наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090 л 

6. 8.03050501 
Управління персоналом та 

економіка праці 
100 50 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

7. 8.03050601 Прикладна статистика 30 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

8. 8.03050701 Маркетинг 210 160 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

9. 8.03050801 
Фінанси і кредит  (за 

спеціалізованими програмами) 
480 300 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

10. 8.03050802 Банківська справа 240 150 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

11. 8.03050901 Облік і аудит 330 200 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

12. 0306 
Менеджмент 

адміністрування 
8.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

200 90 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

13. 0403 
Системні науки та 

кібернетика 
8.04030302 

Системи і методи прийняття 

рішень 
30 30 Наказ МОН України від 31.03.2011 № 764л 

14. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
8.05010101 

Інформаційні управляючі 

системи та технології (за 

галузями) 

30 0 Наказ МОН України від 03.07.2015 № 1683 л 

15. 1501 Державне управління 8.15010002 Державна служба 30 30 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 2491 л 

16. 
1801 Специфічні категорії 

8.18010014 
Управління фінансово-

економічною безпекою 
60 0 Наказ МОН України від 11.06.2015 № 2323 л 

17. 8.18010016 Бізнес-адміністрування 50 75 Наказ МОН України від 02.10.2014 № 2866 л 
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Перепідготовка спеціалістів 

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20. 06.2007, від 27.08.2010 № 787) 

1. Перепідготовка за базовими напрямами (спеціальностями) 495 495 Наказ МОН України від 01.11.2010 № 2035л 

 Інші види освітньої діяльності 

1. 
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки 

(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей)) 
Наказ МОН України від 02.10.2014 №2866 л 

2. Підвищення кваліфікації у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 600 Наказ МОН України від 04.01.2013 № 1-л 

3. Підвищення кваліфікації фахівців з іноземних мов 5000 Наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090л 

4. Підвищення кваліфікації фахівців з української мови як іноземної 200 Наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090л 

Економічний коледж Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 04618613) 

(адреса коледжу: 03148, м. Київ, вул. Василя  Верховинця, б. 3) 

Підготовка молодших спеціалістів: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839) 

1. 
0305 

Економіка та 

підприємництво 

5.03050201 
Інформаційна діяльність 

підприємства 
75 0 Наказ МОН України від 03.07.2015 № 1683 л 

2. 5.03050401 Економіка підприємства 50 25 Наказ МОН України від 13.07.2012 № 2325 л 

3. 0306 
Менеджмент 

адміністрування 
5.03060101 Організація виробництва 60 30 Наказ МОН України від 13.07.2012 № 2325 л 

1. 0304 Право 5.03040101 Правознавство 50 0 Наказ МОН України від 24.04.2012 № 1485 л 

2. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 30 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

3. 5.03050701 Маркетингова діяльність 30 0 Наказ МОН України від 04.06.2013№ 2070 л 

4. 5.03050801 Фінанси і кредит 180 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

5. 5.03050802 Оціночна діяльність 30 0 Наказ МОН України від 04.06.2013 № 2070 л 

6. 5.03050901 Бухгалтерський облік 30 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

Роменський коледж Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00284032) 

(адреса коледжу:  42009, Сумська обл., м. Ромни,  вул. Горького, б. 250) 

Підготовка молодших спеціалістів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839) 

1. 
0305 

Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 30 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

2. 5.03050901 Бухгалтерський облік 30 0 Наказ МОН України від 30.04.2013 № 1480 л 

3. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
5.05010201 

Обслуговування комп’ютерних 

систем 
45 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 

4. 0503 
Розробка корисних 

копалин 
5.05030404 

Обслуговування та ремонт 

обладнання нафтових і газових 

промислів 

45 20 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 
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5. 0505 
Машинобудування 

та матеріалообробка 
5.05050206 

Обслуговування та ремонт 
обладнання підприємств 
будівельних матеріалів 

25 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

6. 0513 
Хімічна технологія та 

інженерія 
5.05130109 

Виготовлення тугоплавких 
неметалевих і силікатних 
матеріалів і виробів 

25 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

7. 1301 Соціальне забезпечення 5.13010101 Соціальна робота 30 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00193275) 

(адреса  коледжу: 50096 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, б. 37 А) 

Підготовка молодших спеціалістів: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839) 

1. 0201 Культура 5.02010501 Діловодство 25 25 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

2. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

5.03050702 Комерційна діяльність 40 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 

3. 5.03050801 Фінанси і кредит 90 30 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

4. 5.03050901 Бухгалтерський облік 60 30 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

5. 5.03051001 
Товарознавство та комерційна 
діяльність 

55 30 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

6. 0517 
Харчова промисловість 
та переробка с/г 
продукції 

5.05170101 Виробництво харчової продукції 50 30 Наказ МОН України від 30.03.2012  № 1025 л 

Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 22934387) 

(адреса коледжу: 04053 м. Київ, Львівська площа, б. 14) 

Підготовка молодших спеціалістів: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839) 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 25 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 

2. 5.03050601 Прикладна статистика 25 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

3. 5.03050702 Комерційна діяльність 50 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

4. 

0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 

5.05010101 
Обслуговування програмних 
систем і комплексів 

50 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

5. 5.05010201 
Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж 

25 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 

6. 5.05010301 
Розробка програмного 
забезпечення 

75 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 

7. 0508 Електроніка 5.05080201 
Конструювання, виготовлення та 
технічне обслуговування виробів 

50 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

8. 0509 
Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати 
та зв’язок 

5.05090101 
Конструювання, виробництво та 
технічне обслуговування 
радіотехнічних пристроїв 

25 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 
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Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу                                                

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 40783970) 

(адреса інституту: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64) 

Підготовка бакалаврів 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030502 Економічна кібернетика 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

2. 6.030503 Міжнародна економіка 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

3. 6.030509 Облік і аудит 75 50 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

4. 6.030504 Економіка підприємства 50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

5. 6.030507 Маркетинг 50 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

6. 6.030508 Фінанси і кредит 75 50 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

7. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

8. 0304 Право 6.030401 Правознавство 75 50 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

9. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
6.050103 Програмна інженерія 50 50 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

Підготовка спеціалістів 

1. 0304 Право 7.03040101 Правознавство 50 50 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

2. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

7.03050201 Економічна кібернетика 50 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

3. 7.03050701 Маркетинг 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

4. 7.03050301 Міжнародна економіка 25 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

5. 7.03050401 
Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності) 
50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

6. 7.03050801 
Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 
50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

7. 7.03050901 Облік і аудит 50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

8. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
7.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

50 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

9. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
7.05010301 Програмне забезпечення систем 50 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

Перепідготовка спеціалістів 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

7.03050401 
Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності) 
 0 30 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

2. 7.03050801 
Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 
 0 30 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 
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3. 7.03050901 Облік і аудит  0 30 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

4. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
7.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

0 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

Підготовка магістрів 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

8.03050201 Економічна кібернетика 25 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

2. 8.03050901 Облік і аудит 50 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

3. 8.03050801 
Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 
50 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

4. 8.03050701 Маркетинг 50 25 Наказ МОН України  від 13.01.2017 № 2-л 

5. 8.03050401 
Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності) 
25 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

6. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
8.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
25 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

7. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
8.05010301 Програмне забезпечення систем 25 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), і ліцензованого обсягу (таблиця « Узагальнений перелік спеціальностей та 

ліцензовані обсяги ») та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 1912.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, 

ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 січня 2017 р. за № 20/29888 (далі - наказ № 1565) 

Державний вищий навчальний заклад  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код 02070884) 
(адреса університету: 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

 Підготовка бакалаврів 

1. 01 Освіта/Педагогіка 015 
Професійна освіта 

(Економіка) 
50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 950 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

 052 Політологія 60 Наказ МОН України від 22.05.2018 № 933-л 

3. 053 Психологія 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 №  1565 

4. 054 Соціологія 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 056 
Міжнародні економічні 

відносини 
60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 07 071 Облік і оподаткування 300 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 
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7. 

Управління та 

адміністрування 

072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
450 Наказ МОН України від 02.08.2018 № 1378-л 

8. 073 Менеджмент 
1440 

 (на строк навчання) 
Наказ МОН України від 02.08.2018 № 1378-л 

9. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

10. 075 Маркетинг 270 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

11. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
400 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

12. 08 Право 081 Право 650 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

13. 

12 Інформаційні технології 

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
150 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

14. 124 Системний аналіз 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

15. 125 Кібербезпека 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

16. 24 Сфера обслуговування 242 Туризм 100 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

17. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
50 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

18. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка магістрів 

1. 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 550 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

053  Психологія 50 Наказ МОН України від 22.05.2018 № 933-л 

054 Соціологія 50 Наказ МОН України від 22.05.2018 № 933-л 

2. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 350 Наказ МОН України від 02.08.2018 № 1378-л 

3. 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
500 Наказ МОН України від 02.08.2018 № 1378-л 

4. 073 Менеджмент 415 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
120 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 075 Маркетинг 250 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
200 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

8. 08 Право 081 Право 350 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

9. 12 Інформаційні технології 122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
100 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 
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10. 124 Системний аналіз 40 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

11. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
80 Наказ МОН України від 30.11.2018 № 2320-л 

12. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
120 Наказ МОН України від 22.05.2018 № 933-л 

Інші види освітньої діяльності 

1 Підвищення кваліфікації у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 300 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2 Підвищення кваліфікації у галузі знань 07 Управління та адміністрування 300 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

 
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 04618613) 

(адреса коледжу: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, б. 3) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

 Підготовка молодших спеціалістів 

1. 08 Право 081 Право 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік та оподаткування 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
120 Наказ МОН України від 21.06.2018 № 1352-л 

5. 075 Маркетинг 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

1. 

07 
Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 90 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
150 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

 
Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 22934387) 

(адреса коледжу: 04053, м. Київ, Львівська площа, б. 14) 

№ 

з/п 

Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 

 

Ліцензований обсяг Підстава 

 Підготовка молодших спеціалістів 

1. 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 
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3. 

12 Інформаційні технології 

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 123 Комп’ютерна інженерія 25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
75 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 172 
Телекомунікації та 

радіотехніка 
25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Роменський коледж Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00284032) 

(адреса коледжу:  42009, Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, б. 250) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

Підготовка молодших спеціалістів 

1. 

07 
Управління та 

адміністрування 

076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 45 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 18 
Виробництво та 

технології 
185 

Нафтогазова інженерія та 
технології 

65 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 13 Механічна інженерія 133 
Галузеве 
машинобудування 

25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 16 Хімічна та біоінженерія 161 
Хімічні технології та 
інженерія 

25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00193275) 

(адреса  коледжу: 50096, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, б. 37 А) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

Підготовка молодших спеціалістів 

1. 02 Культура і мистецтво 029 
Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа 

75 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 
07 

Управління та 

адміністрування 

071 Облік та оподаткування 115 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

145 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 
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4. 076 
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

125 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 18 
Виробництво та 
технології 

181 Харчові технології 105 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка фахівців за  першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти 
За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

№ 
Шифр 
галузі 
знань 

Назва галузі знань 
Код 

спеціальності 
Назва спеціальності Ліцензований обсяг 

Номер рішення за кожною спеціальністю 
(наказ МОН, в якому приймалося рішення до 

даної спеціальності) 

Підготовка докторів філософії 

1. 
05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 50 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

2. 056 
Міжнародні економічні 
відносини 

30 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 20 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

4. 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

30 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

5. 073 Менеджмент 6 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

6. 074 
Публічне управління та 
адміністрування 

5 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

7. 076 
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

8 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

8. 08 Право 081 Право 5 Наказ МОН від 23.06.2016 №  707 

9. 28 
Публічне управління та 
адміністрування 

281 
Публічне управління та 
адміністрування 

5 
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 
постанова КМУ від 27.09.2016 № 674 

10. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 
відносини 

30 
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 
постанова КМУ від 01.02.2017 № 53 

Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 22934387) 

(адреса коледжу: 04053, м. Київ, Львівська площа, б. 14) 

1. 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 50 
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 
постанова КМУ від 01.02.2017 № 53 

Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу                                                
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 40783970) 

(адреса інституту: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64) 

Підготовка бакалаврів 

1. 
05 

Соціальні та 
поведінкові науки 

051 Економіка 75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

2. 056 
Міжнародні економічні 
відносини 

75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 
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3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 125 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

4. 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
125 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

5. 073 Менеджмент 75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

6. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
75 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

7. 075 Маркетинг 75 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

8. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
75 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

9. 08 Право 081 Право 125 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

10. 

12 Інформаційні технології 

122 Комп’ютерні науки 75 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

11. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
100 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

12. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
75 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

13. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
75 

Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л, постанова 

КМУ від 01.02.2017 № 53 

Підготовка спеціалістів 

1. 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 75 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

2. 056 
Міжнародні економічні 

відносини 
50 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 105 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

4. 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
105 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

5. 073 Менеджмент 100 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

6. 07 
Публічне управління та 

адміністрування 
074 

Публічне управління та 

адміністрування 
50 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

7. 

07 
Управління та 

адміністрування 

075 Маркетинг 75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

8. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
105 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

9. 08 Право 081 Право 100 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

10. 12 Інформаційні технології 121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

 

75 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

Підготовка магістрів 

1. 05 051 Економіка 50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 
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2. 
Соціальні та 

поведінкові науки 
056 

Міжнародні економічні 

відносини 
50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 75 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

4. 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
75 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

5. 073 Менеджмент 50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

6. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
50 Наказ МОН від 03.03.2017 р. № 38-л 

7. 075 Маркетинг 75 Наказ МОН від 13.01.2017 р. № 2-л 

8. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

9. 08 Право 081 Право 75 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

10. 12 Інформаційні технології 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
50 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

11. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
50 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

12. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
50 

Наказ МОН  від 27.01.2017 № 13-л, постанова 

КМУ від 01.02.2017 № 53 
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Таблиця 2 

 

КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

станом на 31.12.2018 р. 
 

Форма навчання 

Ступінь вищої освіти 
Всього по 

спеціальності 

Загальна 

кількість 

студентів 

бакалавр магістр 

1 2 3 4 1 2 

Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К 

СТУДЕНТИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Університету» 

За формами 

навчання 

денна 48 202 54 224 36 115 20 103 30 45 34 7 222 696 918 

заочна 0 50 3 78 5 63 5 39 0 88 2 97 15 415 430 

Всього 48 252 57 302 41 178 25 142 30 133 36 104 237 1111 1348 

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці Університету» 

За формами 

навчання 

денна 106 69 103 94 113 61 81 39 30 27 37 24 470 314 784 

заочна 3 27 0 29 4 23 14 2 0 18 0 21 21 120 141 

дистанційна 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Всього 109 100 103 125 117 84 95 41 30 45 37 45 491 440 931 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту 

За формами 

навчання 

денна 137 242 145 326 199 212 109 186 58 55 60 91 708 1112 1820 

заочна 6 21 5 52 1 56 6 51 5 83 1 78 24 341 365 

дистанційна 0 14 0 14 0 12 0 9 0 0 0 0 0 49 49 

Всього 143 277 150 392 200 280 115 246 63 138 61 169 732 1502 2234 

Факультет маркетингу 

За формами 

навчання 

денна 106 195 86 201 70 114 35 45 28 18 35 9 360 582 942 

заочна 6 26 7 61 11 31 6 16 0 57 2 58 32 249 281 

дистанційна 0 7 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 16 16 

Всього 112 228 93 268 81 147 41 62 28 75 37 67 392 847 1239 

Факультет управління персоналом, соціології та психології 

денна 27 139 20 62 34 72 32 63 12 10 17 4 142 350 492 
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За формами 

навчання 

заочна 0 10 1 21 0 31 0 36 0 22 0 18 1 138 139 

дистанційна 0 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 12 

Всього 27 158 21 85 34 103 32 100 12 32 17 22 143 500 643 

Факультет обліку та податкового менеджменту 

За формами 

навчання 

денна 80 37 74 41 97 39 69 30 51 25 69 26 440 198 638 

заочна 9 12 9 27 3 52 22 23 4 82 4 72 51 268 319 

дистанційна 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Всього 89 49 83 69 100 91 91 53 55 107 73 98 491 467 958 

Факультет фінансів 

За формами 

навчання 

денна 136 83 124 55 184 39 134 73 87 30 113 55 778 335 1113 

заочна 8 48 7 70 4 44 13 49 0 125 3 133 35 469 504 

дистанційна 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Всього 144 137 131 125 188 84 147 122 87 155 116 188 813 811 1624 

Факультет економіки та управління 

За формами 

навчання 

денна 119 140 126 186 134 95 151 61 97 39 139 28 766 549 1315 

заочна 12 55 4 91 8 70 3 33 1 76 4 84 32 409 441 

дистанційна 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 9 

Всього 131 200 130 280 142 165 154 95 98 115 143 112 798 967 1765 

Інститут бізнес-освіти 

За формами 

навчання 

очно-заочна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

заочна 0 47 0 0 0 0 0 0 0 135 0 104 0 286 286 

Всього 0 47 0 0 0 0 0 0 0 135 0 104 0 286 286 

СТУДЕНТИ - ІНОЗЕМЦІ 

За формами 

навчання 

денна 1 23 1 5 1 6 0 3 0 15 1 4 4 56 60 

заочна 0 3 0 2 0 3 0 4 0 1 0 0 0 13 13 

Підготовче відділення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Всього 1 26 1 7 1 9 0 7 0 16 1 4 4 69 87 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ПО УНІВЕРСИТЕТУ 

За формами 

навчання 

денна 760 1130 733 1194 868 753 631 603 393 264 505 248 3890 4192 8096 

заочна 44 299 36 431 36 373 69 253 10 687 16 665 211 2708 2919 

дистанційна 0 45 0 28 0 15 0 12 0 0 0 0 0 100 100 

ВСЬОГО 804 1474 769 1653 904 1141 700 868 403 951 521 913 4101 7000 11115 
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АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА 

  
Денна ф.н. Заочна ф.н. Всього 

Разом 
Б  К Б  К Б  К 

Аспірантура 126 6 39 58 165 64 229 

Докторантура 14 1 0 0 14 1 15 

Здобувачі кандидатської 0 0 0 15 0 15 15 

Здобувачі докторської 0 0 0 11 0 11 11 

Всього 140 7 39 84 179 91 270 
 

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

Назва структурного підрозділу 
Денна форма навчання Заочна форма навчання Всього 

Б К  Всього Б К  Всього Б К Всього 

Криворізький  економічний інститут Університету 220 494 714 62 474 536 282 968 1250 

Економічний коледж Університету 583 107 690 0 10 10 583 117 700 

Коледж інформаційних систем і технологій Університету 515 343 858     0 515 343 858 

Криворізький коледж економіки та управління Університету 436 18 454 38 18 56 474 36 510 

Роменський  коледж Університету 431 44 475     0 431 44 475 

Всього по відокремленим структурним підрозділам 2185 1006 3191 100 502 602 2285 1508 3793 

 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПО 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(з врахуванням відокремлених структурних підрозділів) 

Форма навчання БЮДЖЕТ  КОНТРАКТ ВСЬОГО 

За 

формами 

навчання 

денна 6215 5205 11420 

заочна 350 3294 3644 

дистанційна 0 100 100 

ВСЬОГО 6565 8599 15164 

 

Умовні позначення: Б - бюджет (державне замовлення); К - контракт (за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб). 
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Таблиця 3 

Ключові показники діяльності Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Показники 2017 р. 2018 р. 

Загальна чисельність студентів, всього по Університету 16496 15164 

Загальна чисельність студентів (без ВСП (філій)) 12544 11115 

Чисельність аспірантів/докторантів 284/20 229/15 

Кількість іноземних студентів 62 92 

Кількість договорів з міжнародного співробітництва 83 87 

Кількість англомовних програм, 

 у т.ч. міжнародної акредитації 

9 

1 

11 

2 

Чисельність науково-педагогічних працівників, усього (%) 1194 1131 

з них:   доктори наук 

 кандидати наук 
162 

725 

151 

667 

Кількість виконуваних держбюджетних НДР 8 5 

Загальний обсяг державного фінансування НДР, млн. грн.                        2,6 2,07 

Права інтелектуальної власності (загальна кількість за всі роки – 284) 17 44 

Державне фінансування університету (загальний фонд), млн грн. 122/145 184/201 

Недержавне фінансування (спеціальний фонд), млн грн. 109/130 121/146 
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Підготовка фахівців з вищою освітою в Університеті. У звітному році 

відбулося ряд позитивних змін у наборі здобувачів вищої освіти. Активізація 

профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл, коледжів, підвищення 

рейтингу та іміджу Університету в науково-освітньому середовищі дозволило 

досягнути прирощення набору студентів за багатьма освітніми програмами, 

особливо зі скороченим терміном навчання. 

Враховуючи реалії ринку освітніх послуг, потреби ринку праці та з метою 

збільшення контингенту осіб, що навчаються в Університеті, здійснено заходи 

з подальшого розширення освітньої діяльності Університету.  

Упродовж 2018 року та під час вступної кампанії зусиллями навчально-

наукових інститутів, факультетів, кафедр, загальноуніверситетських 

структурних підрозділів та приймальної комісії Університету проведена плідна 

науково-освітня, організаційно-управлінська, інформаційно-роз’яснювальна та 

інші форми і види робіт, спрямовані на збереження та поповнення контингенту 

здобувачів вищої освіти. 

Водночас Правилами прийому на 2018 рік було передбачено зміну 

(оновлення, осучаснення) назв цілого ряду колишніх спеціалізацій та введення 

оновлених спеціалізацій. Цілий ряд нових освітніх продуктів у 2018 році 

запропоновано вступникам освітнього рівня «магістр».  

З 01.09.2018 р. на перший курс освітнього рівня «бакалавр» денної форми 

навчання зараховано 1657 осіб, що на 103 особи або 5,9 % менше, ніж у 

минулому році. 

На заочну форму навчання першого курсу освітнього рівня «бакалавр» 

набір склав 132 особи (у 2017 р. - 202 особи, що менше на 34,7%). 

На перший курс дистанційної форми навчання у цьому році зараховано 45 

осіб, (у 2017 р. - 27 осіб, що більше на 66,6 %). 

Всього на перший курс освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання 

зараховано 1789 осіб, що на 149 осіб, або 7,7% менше, ніж у 2017 р.  

Суттєве зменшення числа випускників коледжів, що мало місце у 2018 р., 

вплинуло на набір студентів на навчання за скороченими програмами 

освітнього рівня «бакалавр». У 2018 р. на перший курс (термін навчання - 2 

роки, споріднені спеціальності) зараховано 357 осіб (у 2016 р. - 333 особи,    

2017 р. - 475 осіб), що з огляду на скорочення випуску «молодших спеціалістів» 

та зменшення місць державного замовлення на навчання за скороченими 

програмами слід розглядати в цілому як позитивний результат. 

Розподіл першокурсників за формами фінансування є таким. За державним 

замовленням на перший курс зараховано 625 осіб (у 2017 р. - 574 особи). Частка 

студентів-першокурсників, які зараховані з 01.09.2018 р. і навчаються за 

державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, складає 

відповідно 34,2 і 65,8 відсотка. 

Набір студентів на освітній рівень «магістр» характеризується такими 

даними. Всього у 2018 р. на спеціальності (спеціалізації) магістерського рівня 

зараховано 1216 студентів, що на 183 особи менше, ніж у минулому році. 

Зниження набору студентів на освітній рівень «магістр» має місце як на денній, 

так і на заочній формі навчання, яке склало відповідно 153 особи (18,6%) і 30 

осіб (9,5%). 
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Розподіл зарахованих на освітній рівень «магістр» за формами 

фінансування характеризується такими даними. За державним замовленням 

зараховано 390 осіб (у 2017 р. - 522 особи). Частка студентів-магістрів, які 

зараховані з 01.09.2018 р. і навчаються за державним замовленням та за кошти 

фізичних (юридичних) осіб, складає відповідно 32,1 і 67,5 відсотка. 

Загальна кількість осіб, які зараховані з 1.09.2018 р. за усіма рівнями вищої 

освіти, курсами та формами навчання (без врахування студентів-іноземців), 

складає 3428 осіб, що на 418 осіб менше ніж у 2017 р.  

На запит іноземних громадян у 2018 р. видано 72 запрошення на навчання 

в Університеті (в 2017 р. - 14). Станом на 20.09.2018 р. зараховано 20 студентів-

іноземців на перший курс (в 2017 р. - 7 осіб) та 12 на освітній рівень «магістр» 

(а 2017 р. - 11 осіб). Набір студентів-іноземців продовжується, а очікуваний 

набір у цьому році складатиме 65-70 осіб. 

Протягом 2018 року спільними зусиллями відділу профорієнтації, 

розвитку підприємництва та лідерства (далі ВПРПтаЛ) Центру суспільних 

зв’язків, представників навчально-наукових інститутів і факультетів, 

приймальної комісії, студентства та інших підрозділів Університету проведено 

15 загальноуніверситетських заходів задля підвищення ефективності вступної 

кампанії - 2018. Проведені заходи мали на меті роботу з зовнішньою аудиторією 

(школярі, вступники, вчителі, викладачі, випускники ПТНЗ) та внутрішньою 

(бакалаври, студенти коледжів Університету, викладачі). 

Традиційні Дні відкритих дверей у березні 2018 р. та грудні 2018 р.   були 

проведені в інтерактивному форматі, а саме презентації Університету і 

проведення представницьких майстер-класів від кожного навчально-наукового 

інституту/факультету, зібрали більше 1000 учасників. 

Новими форматом роботи у соціальних мережах стали он-лайн трансляції 

у Facebook виступів ректора («Година з ректором»), проректорів, представників 

навчально-наукових інститутів/факультетів і гарантів освітніх програм, які 

сумарно зібрали понад 26 тис. переглядів (в середньому 2-3 тис. переглядів 

однієї трансляції упродовж місяця після запису). Також було проведено 

інформаційну підтримку абітурієнтів у ФБ (група Абітурієнт КНЕУ) Центром 

суспільних зв’язків за допомогою ВПРПтаЛ. Окремої уваги заслуговує 

професійна інформаційна кампанія факультету економіки та управління у 

Facebook та Instagram за безпосередньої участі декана, його заступників, 

студентів, активу кафедр факультету.  

Участь у громадському проекті «Місто професій», заходах Центрів 

зайнятості, проведення екскурсій і презентаційних, профорієнтаційних занять в 

Університеті навчально-науковими інститутами, факультетами і кафедрами 

розширило поінформованість учнів з м. Києва, Київщини про Університет і 

ключові напрями його науково-освітньої діяльності.  

Новацією стала робота зі студентами IV курсів, для яких зусиллями 

ректорату і кафедр з іноземних мов організовані курси підготовки до ЗНО з 

іноземної мови, а також вперше проведено «День відкритих дверей бакалавра», 

у якому прийняло участь понад 200 учасників, для яких були проведені загальні 

збори і профільні майстер-класи. 

Вдало функціонували школи юного економіста, обліковця, маркетолога, 

курси ЗНО тощо. Плідною була робота з Центрами зайнятості та районними 
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управліннями освіти, що спрямована на пропаганду досягнень Університету, 

його конкурентних переваг. 

Заслуговують на увагу такі заходи як «Вернісаж-практикум» для вчителів 

з економіки та викладачів підприємницьких дисциплін «Впровадження 

компетентності підприємливості в освітній процесу у контексті реформування 

освіти і реалізації економічного патріотизму» (09.02.2018 р.) проведення 

Круглого столу «Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної 

освіти і навчання» (Факультет управління персоналом, соціології та психології, 

06.06.2018 р.), які започаткували плідне спілкування з вчителями і викладачами, 

коледжів і закладів професійної освіти. 

Цікавими і захоплюючими для учнів шкіл і коледжів стали турнірні 

формати роботи, зокрема, традиційний VІ Всеукраїнський (І Міжнародний) 

бізнес-турнір «Стратегія фірми-2018» (лютий-квітень 2018 р.), «КНЕУ БІЗНЕС 

СТАРТ» (турнір для учнів коледжів, 25-26.04.2018 р.), турнір з банківської 

справи (квітень-травень 2018 р.) з використанням інтерактивних методів 

роботи. 

Перспективними й ефективними у майбутньому можуть бути проекти, які 

організовані студентами і викладачами Університету, зокрема, освітній проект 

«Відповідальне лідерство – шлях до успіху». 

Плідну профорієнтаційну роботу провела у звітному періоді приймальна 

комісія. Упродовж 2018 р. на виконання плану заходів щодо посилення 

профорієнтаційної роботи представники приймальної комісії відвідали цілу 

низку міст Київської області та інших міст України на запрошення місцевих 

центрів зайнятості з метою поширення інформації у формі презентацій 

конкурентних переваг та досягнень Університету, надання детальної інформації 

щодо його місії, цінностей, особливостей студентського життя, перспектив 

працевлаштування тощо; відбулися зустрічі з потенційними вступниками та 

роботодавцями у наступних містах: Фастів, Біла Церква, Васильків, Миронівка, 

Сквира, Ірпінь та інших. Представники приймальної комісії приймали участь у 

Міжрегіональних спеціалізованих виставках у містах Дніпро та Кременчук. У 

м. Херсон приймальна комісія Університету приймала участь у 

загальнодержавному «Дні відкритих дверей» закладів вищої освіти, на базі яких 

створені освітні центри «Крим-Україна» з метою інформування вступників з 

тимчасово окупованих територій про механізми спрощеного вступу до 

Університету.  

Крім того, приймальна комісія приймала участь у прямих Інтернет-

трансляціях з роз’ясненням особливостей вступу до Університету.  

Підготовка фахівців з вищою освітою в Інституті післядипломної 

освіти Університету. Інститут післядипломної освіти (ІПО) надає інформацію 

про підготовку і перепідготовку, підвищення кваліфікації на замовлення 

фізичних та юридичних осіб, а також працівників закладів вищої освіти за 2017-

2018 р. 

 

 

 



25 

Таблиця 4 

Контингент студентів та слухачів ІПО за 2017-2018 роки  

Напрями діяльності 

Кількість 

студентів / 

слухачів 

2017 2018 

Післядипломна освіта  103 104 

Підвищення кваліфікації, тренінг-курси з партнерами Університету за програмами: 

- «Ашан Україна  Гіпермаркет» 23 28 

- «Україна - NATO» 43 42 

- «Організація діяльності  з управління житловим комплексом» 9 95 

- «Зелені фінанси для бізнесу» - 11 

- «Програмування на мові Java» - 5 

- «Розробка програмного забезпечення на платформі NET» 20 - 

Всього по підвищенню кваліфікації 95 181 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного колективу 

Університету 
161 148 

Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО України 21 20 

Підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів 

центральних та місцевих органів виконавчої влади України 
73 102 

Підготовка до вступу  148 154 

Разом студентів та слухачів 601 709 

Підготовка фахівців за другою вищою освітою в Інституті бізнес-

освіти Університету. Інститут бізнес-освіти за 24 роки підготував понад 14 

тисяч фахівців вищої кваліфікації: магістрів з економіки і підприємництва, 

менеджменту та права на основі сучасних навчальних програм, новітніх методик і 

технологій навчання, що гармонійно поєднують академічну вищу освіту та 

практичну компоненту й відповідають вимогам світових стандартів. За цей 

період зусиллями провідних кафедр Університету розроблено і запропоновано 

здобувачам вищої освіти 34 освітні програми, у тому числі у 2018/2019 

навчальному році впроваджено 1 програму магістерського рівня та 3 програми 

бакалаврського рівня.  Навчання на програмі «Бізнес-адміністрування» і 

програмах спеціалізації «Міжнародна економіка» здійснюється в партнерстві з 

London School of Business and Finance (London, Great Britain), що 

підтверджується міжнародним сертифікатом. 

Сьогоднішній високий імідж та вагомі досягнення Інституту бізнес-освіти 

свідчать, що він міцно тримає лідируючи позиції на вітчизняному ринку бізнес-

освіти, та слугують надійною запорукою нових звершень, а серед його 

випускників - сотні керівників провідних національних і міжнародних 

компаній, співробітники міжнародних організацій, в тому числі ООН, депутати 

і високопосадовці, фінансисти і банкіри. За досягнення в бізнес-освіті щорічно, 

починаючи з 2008 р., отримувалася нагорода за Міжнародним рейтингом 

університетів і бізнес-шкіл EDUNIVERSAL «3 PALMES excellent business 

school». 

У 2018/2019 навчальному році прийом на навчання здійснювався у межах 

ліцензійного обсягу за такими спеціальностями та спеціалізаціями:  
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Магістерський рівень: 

- спеціальність «Економіка», спеціалізація «Міжнародна економіка»; 

- спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 

спеціалізації: «Міжнародні фінанси», «Корпоративні фінанси»; 

- спеціальність «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит»; 

- спеціальність «Маркетинг»; 

- спеціальність «Менеджмент», спеціалізації: «Менеджмент 

персоналу», «Бізнес-адміністрування універсальна», «Бізнес-адміністрування у 

сфері охорони здоров’я»; 

- спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

спеціалізація «Підприємництво»; 

- спеціальність «Право», спеціалізація «Приватне право». 

Бакалаврський рівень: 

- спеціальність «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства»; 

- спеціальність «Психологія», спеціалізація «Економічна та соціальна 

психологія»; 

- спеціальність «Право», спеціалізація «Правознавство». 

На сьогодні близько 130 викладачів Університету і міжнародно визнаних 

практиків забезпечують навчання здобувачів вищої освіти на 17 освітніх 

програмах магістерського рівня, у тому числі на 2 англомовних, та 3 освітніх 

програмах бакалаврського рівня. 

Протягом звітного року в Інституті бізнес-освіти навчалося 585 студентів, 

у тому числі в 2018 р. до Інституту бізнес-освіти  вступило 188 студентів.  

Враховуючи гнучкий графік сесій і оптимальний кількісний склад груп, 

освітній процес глибоко індивідуалізований. Викладачі добре обізнані з 

персональним складом здобувачів вищої освіти, з якими вони працюють, їх 

запитами, особливостями інтересів та цілями, які вони ставлять перед собою, 

здобуваючи другу освіту, що дає нам можливість на базі діючих навчальних 

планів максимально задовольнити потреби аудиторії.  

Серед інноваційних ініціатив у 2018 р. слід виділити такі: 

- відкриття освітньої програми магістерського рівня: «Бізнес-

адміністрування у сфері охорони здоров’я »; 

- пролонгація договору з іноземним партнером London School of 

Business and Finance  (London, Great Britain); 

- затвердження переліку освітньо-професійних програм, за якими буде 

здійснюватися підготовка на другому (магістерському) рівні з 1 вересня 2019 

року, та формування відповідних проектних груп для їх розробки. 

1. «Економічна безпека», «Економіка послуг», «Економічна аналітика і 

стратегія»; спеціальність 051 Економіка, галузь знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки. 

2.  «Практична психологія»,  спеціальність 053 Психологія, галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові науки. 

3.  «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», «Облік і 

корпоративна відповідальність – СІМА компетентності»; спеціальність 071 

Облік і оподаткування, галузь знань 07 Управління та адміністрування. 
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4.  «Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі», «Міжнародний 

фінансовий менеджмент»; спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, галузь знань 07 Управління та адміністрування. 

5.  «Бізнес-адміністрування (універсальна)», «Бізнес-адміністрування у 

галузі охорони здоров’я», «Бізнес-адміністрування у сфері енергетики», 

«Менеджмент персоналу у бізнесі», «Управління міжнародним бізнесом»; 

спеціальність 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування. 

6.  «Маркетинговий менеджмент»,  спеціальність 075 Маркетинг, галузь 

знань 07 Управління та адміністрування. 

7.  «Менеджмент підприємницької діяльності», «Підприємництво в 

освітній діяльності»; спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, галузь знань 07 Управління та адміністрування. 

8.  «Управління територіальними громадами»,  спеціальність 281 

Публічне управління та адміністрування, галузь знань 28 Публічне управління 

та адміністрування. 

9.  «Правове регулювання економіки», «Міжнародне економічне право»;  

спеціальність 081 Право, галузь знань 08 Право. 

Підготовка докторів філософії та докторів наук. До аспірантури у 2018 

р. було зараховано 72 особи, з яких 22 були зараховані за рахунок коштів 

юридичних (фізичних) осіб. Аспірантів денної форми навчання зараховано 53 

особи, з них 3 – за рахунок коштів юридичних (фізичних) осіб, аспірантів 

заочної форми навчання – 19, всі за рахунок коштів юридичних (фізичних) осіб. 

Загальна кількість аспірантів на кінець 2018 р. складає 229 осіб. З них 132 

особи навчається на денній формі навчання (6 – за рахунок коштів юридичних 

(фізичних) осіб, з яких 1 іноземець), а 97 – на заочній формі навчання (58 – за 

рахунок коштів юридичних (фізичних) осіб). Підготовка аспірантів з відривом 

та без відриву від виробництва у 2018 р. проводилася за 14 спеціальностями, з 

них 14 постійно діючих – 10 економічних, 2 педагогічні і 2 юридичні. Крім того, 

в Університеті з 2016 р. ведеться підготовка здобувачів вищої освіти третього 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» з 8 напрямів підготовки, а саме: 

- 1 – з галузі 05 Соціальні та поведінкові науки (051 Економіка);  

- 4 – з галузі Управління та адміністрування (071 Облік і оподаткування, 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);  

- 1 – з галузі Право (081 Право);  

- 1 – галузі 28 Публічне управління та адміністрування (281 Публічне 

управління та адміністрування);  

- 1 – з галузі 29 Міжнародні відносини (292 «Міжнародні економічні 

відносини»). 

Закінчили аспірантуру у 2018 р. 107 осіб, в тому числі 67 з відривом від 

виробництва та 40 без відриву від виробництва, в тому числі 17, що навчалися 

за рахунок коштів юридичних (фізичних) осіб, з яких 2 іноземці. Виконали 

дисертації в термін та захистили їх 9 аспірантів. 

Прийом до докторантури у 2018 р. склав 8 осіб, зокрема 6 – викладачі 

нашого Університету та 2 – з інших закладів освіти. Загальна кількість 

докторантів на кінець 2018 р. становила 15 осіб (в тому числі 1 – за рахунок 
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коштів юридичних (фізичних) осіб), випущено 11 осіб, з яких в термін 

захистилася 1 особа. 

Разом з навчанням в аспірантурі і докторантурі в Університеті існує і така 

форма підготовки науково-педагогічних кадрів як прикріплення здобувачів до 

відповідних кафедр з метою підготовки і складання кандидатських іспитів та 

написання дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук. 

Загальна кількість здобувачів кандидатського і докторського ступенів на кінець 

2018 р. становила 26 осіб, з них 15 здобувачів наукового ступеня кандидата наук 

і 11 здобувачів наукового ступеня доктора наук. 

У 2018 р. у спеціалізованих вчених радах Університету було захищено 65 

дисертацій, із них 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (у 

тому числі 2 – викладачами Університету, 5 – здобувачами з числа викладачів 

інших ВНЗ) та 58 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Випадків відхилень дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах 

Університету, не було.  

В Університеті в 2018 році діяли 8 спеціалізованих вчених рад із захисту 

докторських  дисертацій  з  економічних наук  (Д 26.006.01, Д 26.006.02, Д 

26.006.03, Д 26.006.04, Д 26.006.06, Д 26.006.07, Д 26.006.08 та К 26.006.09). 

Всього викладачами Університету у 2018 р. було захищено 24 дисертації, 

із них 5 – на здобуття наукового ступеня доктора наук (у тому числі 2 – у 

спеціалізованих вчених радах Університету і 3 – у спеціалізованих вчених радах 

інших ВНЗ) та 19 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук (з них 14 – у 

спеціалізованих вчених радах Університету і 5 – у спеціалізованих вчених радах 

інших ВНЗ). 

Всього на кінець 2018 р. в аспірантурі та докторантурі Університету 

нараховується 270 осіб, у тому числі 229 аспірантів (з яких 1 іноземець), 15 

докторантів і 26 здобувачів наукових ступенів кандидата і доктора наук. 

 

2. ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА, ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету 

здійснюється відповідно до затверджених п’ятирічних і річних планів один раз 

на п’ять років. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кожен науково-

педагогічний працівник повинен постійно підвищувати свій професійний 

рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію. Університет 

забезпечує умови для підвищення кваліфікації науково-педагогічним 

працівникам кожних п’ять років зі збереженням заробітної плати, а також право 

вільного вибору змісту програм, форм навчання, організацій і установ, які 

здійснюють підвищення кваліфікації. 

Переважна більшість науково-педагогічних працівників підвищують свою 

кваліфікацію шляхом стажування в наукових установах і закладах вищої освіти, 

приватних структурах, банках, на різних бізнесових і педагогічних курсах. 

За 2018 календарний рік підвищили кваліфікацію 250 осіб, із них: 

- у закладах вищої освіти - 213; 

- на підприємствах (установах, організаціях) - 31; 
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- у наукових закладах АН України - 8; 

- за кордоном - 66; 

у розрізі науково-педагогічних працівників: 

- завідуючі кафедр - 23; 

- професори - 51; 

- доценти - 143; 

- старші викладачі - 29; 

- викладачі та асистенти - 17. 

Для підготовки і перепідготовки науково-педагогічного персоналу 

використовуються і щорічні внутрішньо університетські курси підвищення 

педагогічної майстерності, тренінги. 

За 2018 календарний рік підвищили кваліфікацію більше 200 осіб (більше 

30 – за кордоном). 

В Інституті підвищення кваліфікації набувають нових компетентностей 

викладачі Університету у формі тренінг-курсів: у 2018 р. – 148 осіб, у 2017 р. – 

161 особа, за рядом затребуваних програм, у т.ч.: 

- «Дистанційні технології в освітньому процесі Університету»; 

- «Сучасні ІКТ у навчальному процесі»; 

- «Формування психолого-педагогічної компетентності». 

У 2018 році Університетом було відряджено 309 осіб до 31 країни світу, з 

них 146 співробітників  викладачів та 163 студенти. Університетом було 

прийнято 67 іноземних фахівців. 

Протягом року співробітниками Інституту дистанційних технологій 

навчання і кафедри інформатики та системології проводилась серія майстер-

класів для викладачів Університету з метою підвищення ефективності їх роботи 

у дистанційному режимі: «Дистанційні технології в освітньому процесі 

Університету», «Сучасні ІКТ у навчальному процесі». 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету 

проводиться за індивідуальними планами, в яких враховується спеціальність 

науково-педагогічного працівника, визначається термін і програма стажування, 

відмічається, що нового науково-педагогічний працівник повинен запровадити 

в освітній процес Університету, факультету / навчально-наукового інституту, 

кафедри за результатами стажування, що відображається потім у написанні 

нових лекцій, методичних вказівок, підручників і навчальних посібників. 

Щорічно питання про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників розглядається під час огляду готовності кафедр до нового 

навчального року. Це дає можливість звернути особливу увагу на якість 

стажування науково-педагогічних працівників, їх особисту зацікавленість і 

персональну відповідальність, а також як додержується безперервність у 

підвищенні кваліфікації, чи є диференційний підхід до такого підвищення і як 

впроваджуються його результати у навчальний процес. 
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3. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

Державне замовлення в ході вступної кампанії 2018 року виконано в 

повному обсязі (вступ на 1 курс, вступ на 1 курс зі скороченими термінами 

підготовки, вступ до магістратури). Виконання державного замовлення у 2018 

р. виглядає таким чином (табл. 5–7). 

Таблиця 5  

Вступ на освітній ступінь «бакалавр» на 1 курс  

на базі повної загальної середньої освіти 

Навчально-науковий 

інститут / факультет 
Спеціалізація Денна Заочна 

ННІ «Інститут 

інформаційних 

технологій в економіці 

Університету» 

Економічна кібернетика 23 - 

Цифрова економіка 1 - 

Комп’ютерні науки  29 3 

Системний аналіз 26 - 

Кібербезпека 8 - 

ННІ «Юридичний 

інститут 

Університету» 

Правознавство 23 - 

Право громадської і політичної 

діяльності 
1 - 

Право національної безпеки 2 - 

Факультет 

міжнародної 

економіки і 

менеджменту 

Міжнародна економіка 92 2 

Міжнародний бізнес 20 4 

Міжнародні економічні відносини 11 - 

Міжнародна торгівля товарами 

військового та подвійного призначення 
1 - 

Факультет фінансів 

Фінанси 40 3 

Банківський бізнес 17 1 

Корпоративні фінанси 22 2 

Митна справа 19 2 

Факультет обліку і 

податкового 

менеджменту 

Облік, аудит та оподаткування 34 3 

Облік, аудит та оподаткування 

агробізнесу 
11 - 

Податковий менеджмент 7 - 

Диджитал-облік 11 1 

Факультет економіки 

та управління 

Економіка підприємства 24 1 

Менеджмент бізнес-організацій 32 7 

Публічне управління та 

адміністрування 
4 - 

Підприємництво 24 3 

Економіка агробізнесу 1 - 

Менеджмент агробізнесу 2 - 

Економічна аналітика 3 - 

Факультет маркетингу 

Економіка міста та урбаністика 1 - 

Зелена економіка 2 - 

Маркетинг 47 6 

Комерційна діяльність та логістика 24 - 

Туризм 12 - 

Менеджмент персоналу 5 1 
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Факультет управління 

персоналом, соціології 

та психології 

Економічна та соціальна Психологія 8 - 

Соціологія економіки та 

підприємництва 
4 - 

Всього  587 38 

Таблиця 6 

Вступ на освітній ступінь «бакалавр»  

на базі ОКР «молодший спеціаліст» 

Навчально-науковий 

інститут / факультет 
Спеціалізація Денна Заочна 

ННІ «Інститут 

інформаційних 

технологій в економіці 

Університету» 

Економічна кібернетика - - 

Соціально-економічна статистика - - 

Комп’ютерні науки  15 - 

Системний аналіз - - 

Кібербезпека 2 - 

ННІ «Юридичний 

інститут 

Університету» 

Правознавство - - 

Факультет 

міжнародної 

економіки і 

менеджменту 

Міжнародна економіка - - 

Міжнародний бізнес - - 

Міжнародні економічні відносини - - 

Міжнародна торгівля товарами 

військового та подвійного призначення 
- - 

Факультет фінансів 
Фінанси та страхування 29 - 

Банківська справа 6 - 

Факультет обліку і 

податкового 

менеджменту 

Облік, аудит та оподаткування 11 4 

Облік, аудит та оподаткування 

агробізнесу 
4 1 

Факультет економіки 

та управління 

Економіка агробізнесу 4 - 

Менеджмент агробізнесу 3 - 

Економіка підприємства 14 - 

Менеджмент бізнес-організацій 7 - 

Факультет маркетингу 
Маркетинг 9 - 

Туризм - - 

Факультет управління 

персоналом, соціології 

та психології 

Управління персоналом та економка 

праці 
- - 

Всього  104 5 

Таблиця 7 

Вступ на освітній ступінь «магістр»  

Навчально-науковий 

інститут / факультет 
Спеціалізація Денна Заочна 

ННІ «Інститут 

інформаційних 

технологій в економіці 

Університету» 

Економічна кібернетика 13 - 

Інформаційні управляючі системи і 

технології  
12 - 

Системи штучного інтелекту  5 - 

Системний аналіз   - - 

Приватне право 14 - 
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ННІ «Юридичний 

інститут Університету» 
Публічне право 16 - 

Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 

Міжнародна економіка 50 2 

Міжнародний менеджмент  2 - 

Міжнародні фінанси 6 - 

Факультет фінансів 

Фінанси 30 - 

Банківська справа 18 - 

Корпоративні фінанси 25 - 

Митна справа 3 - 

Страхування та ризик-менеджмент 10 - 

Факультет обліку і 

податкового 

менеджменту 

Облік, аудит та оподаткування 30 3 

Облік, аудит та оподаткування 

агробізнесу 
10  

Податковий менеджмент 7  

Безпека бізнесу 1  

Факультет економіки та 

управління 

Економічна аналітика 11  

Економіка підприємства 41  

Менеджмент бізнес-організацій 15 1 

Публічне управління та 

адміністрування 
5  

Підприємництво 4  

Економіка агробізнесу 16  

Менеджмент агробізнесу 3  

Факультет маркетингу Маркетинг 28 - 

Факультет управління 

персоналом, соціології та 

психології 

Менеджмент персоналу  9 - 

Всього 384 6 
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Таблиця 8 

Зведені дані щодо зарахування до Державного вищого навчального закладу  «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р. по всім формам набору 

Факультет Спеціалізація 
1 курс 

Скорочений 

термін 

(2-й курс) 

Скорочений 

термін  

(3-й курс) 

Магістр Всього 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ННІ «Інститут 

інформаційних 

технологій в економіці 

Університету» 

Економічна кібернетика 42 35 - - 4 1 38 32 84 68 

Соціально-економічна статистика 3 - - - 11 7 13 - 27 7 

Комп’ютерні науки  66 58 2 2 46 47 42 - 156 107 

Системний аналіз 22 29   2  - 7 24 36 

Кібербезпека 24 23 1 - 5 4 - - 30 27 

Інформаційні управляючі системи і технології  - - - - - - - 28 - 28 

Системи штучного інтелекту - - - - - - - 7  7 

Цифрова економіка - 8(4) - - - - - - - 8 (4) 

Факультет 

міжнародної економіки 

і менеджменту 

Міжнародна економіка 321 240(11) 7 3(1) 15 14(1) 219 141 562 398 (13) 

Міжнародний бізнес 86 88 -  -  - 21 86 109 

Міжнародні економічні відносини 59 60 - - - - - - 59 60 

Міжнародна торгівля товарами військового та 

подвійного призначення 
17 15 - - - - - - 17 15 

Бізнес-адміністрування  - - - - - - 15 7 15 7 

Міжнародний менеджмент - - - - - - - 12 - 12 

Міжнародні фінанси - - - - - - - 23 - 23 

Факультет фінансів 

Фінанси 106 66 - 1 94 62 (1) 221 84 421 213 (1) 

Банківський бізнес (Банківська справа) 40 29   17 18 86 36 143 83 

Корпоративні фінанси - 58 (4) - - - - - 100 - 158(4) 

Митна справа - 35 - - - - - 6 - 41 

Страхування та ризик-менеджмент - - - - - - - 23 - 23 

Факультет обліку та 

податкового 

менеджменту 

Облік і аудит (Облік, аудит та оподаткування) 85 59 1 1 50 32 139 123 275 215 

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу 10 16 - 1 - 2 32 28 41 47 

Податковий менеджмент - 9 - - - - - 11 - 20 

Безпека бізнесу - - - - - - - 3 - 3 

Диджитал-облік - 19 - - - - - - - 19 

ННІ «Юридичний 

інститут Університету» 

Правознавство 318 220 - - 41 38 158 - 517 258 

Приватне право - - - - - - - 85 - 85 

Публічне право  - - - - - - - 77 - 77 
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Право громадської і політичної діяльності - 28 - - - - - - - 28 

Право національної безпеки - 20 - - - - - - - 20 

Факультет економіки та 

управління 

Економічна теорія  3 - - - - - 4 - 7 - 

Економіка підприємства 86 60(2) 3 5 80 43 122 65 291 173 

Національна економіка  11 - - - - - - - 11 - 

Менеджмент бізнес-організацій 103 100 (2) - 2 39 30 47 42 189 174 

Публічне управління та адміністрування 32 16 - - - - 19 18 51 34 

Підприємництво (Підприємницька діяльність) 46 49 - - - - 47 42 93 91 

Економічна аналітика - 10 - - - - - 16 - 26 

Економіка агробізнесу 25 3 - - - 4 35 23 60 30 

Менеджмент агробізнесу  19 11 - - - - - 5 19 16 

Факультет маркетингу 

Економіка міста та урбаністика (Регіональна 

економіка та місцеве самоврядування) 
10 5 - - - - - - 10 5 

Зелена економіка (Екологічна економіка) 5 7 - - - - - - 5 7 

Маркетинг 166 175 (7) 4 3 58 42 120 105 348 325 

Комерційна діяльність та логістика 57 59 - 2 - - - 3 57 64 

Туризм 68 50 - 1 - - - - 68 51 

Факультет управління 

персоналом, соціології 

та психології 

Економічна та бізнес-освіта - 32 - - - - - - - 32 

Менеджмент персоналу (Управління персоналом 

та економіка праці) 
41 35 2 1 10 16 42 42 95 96 

Економічна та соціальна психологія 41 33 2 2 - - - - 43 35 

Соціологія економіки та підприємництва 15 11 - - - - - - 15 11 

Менеджмент соціальної сфери - 57(9) - - - - - - - 57(9) 

ВСЬОГО 1965 (27) 1828 (39) 22 
24  

(1) 
487 

360 

(2) 
1399 1216 

3846 

(27) 

3428 

(42) 

Дані, що характеризують зарахування здобувачів освітнього ступеня «магістр» в 2017 і 2018 рр. у розрізі 

спеціальностей (спеціалізацій), форм навчання та фінансування 

Факультет Спеціалізація 

Денна Заочна 
Всього 

Б К Всього Б К Всього 

17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 

ННІ «Інститут 

інформаційних 

технологій в економіці 

Університету» 

Економічна кібернетика 16 13 16 14 32 27 0 0 6 5 6 5 38 32 

Соціально-економічна статистика 4 - 6 - 10 - 0 - 3 - 3 - 13 - 

Комп’ютерні науки 16 - 17 - 33 - 0 - 9 - 9 - 42 - 

Інформаційні управляючі системи і технології - 12 - 8 - 20 - 0 - 8 - 8 - 28 

Системи штучного інтелекту - 5 - 0 - 5 - 0 - 2 - 2 - 7 

Системний аналіз - - - 6 - 6 - 0 - 1 - 1 - 7 
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Факультет 

міжнародної економіки 

і менеджменту 

Міжнародна економіка 60 50 82 35 142 85 1 2 76 54 77 56 219 141 

Бізнес-адміністрування - - 15 7 15 7 - - - - - - 15 7 

Міжнародний менеджмент - 2 - 4 - 6 - - - 6 - 6 - 12 

Міжнародні фінанси - 6 - 9 - 15 - - - 8 - 8 - 23 

Міжнародний бізнес - - - 5 - 5 - - - 16 - 16 - 21 

Факультет фінансів 

Фінанси 80 30 50 12 130 42 2 - 89 42 91 42 221 84 

Банківський бізнес (Банківська справа) 32 18 13 1 45 19 - - 41 17 41 17 86 36 

Корпоративні фінанси - 25 - 21 - 46 - - - 54 - 54 - 100 

Митна справа - 3 - 0 - 3 - - - 3 - 3 - 6 

Страхування та ризик-менеджмент - 10 - 2 - 12 - - - 11 - 11 - 23 

Факультет обліку і 

податкового 

менеджменту 

Облік і аудит (Облік, аудит та оподаткування) 49 30 33 28 82 58 2 3 55 63 57 66 139 123 

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу 19 10 - 7 19 17 1 - 12 11 13 11 32 28 

Податковий менеджмент - 7 - 0 - 7 - - - 4 - 4 - 11 

Безпека бізнесу - 1 - 0 - 1 - - - 2 - 2 - 3 

Юридичний інститут 

Правознавство 32 - 12 - 44 - 2 - 112 - 114 - 158 - 

Приватне право - 14 - 31 - 45 - - - 40 - 40 - 85 

Публічне право - 16 - 17 - 33 - - - 44 - 44 - 77 

Факультет економіки 

та управління 

Економічна теорія 3 - 1 - 4 - - - - - - - 4 - 

Економіка підприємства 60 41 23 7 83 48 1 - 38 17 39 17 122 65 

Менеджмент бізнес-організацій 42 15 0 8 42 23 2 1 3 18 5 19 47 42 

Публічне управління та адміністрування 13 5 0 10 13 15 - - 6 3 6 3 19 18 

Підприємництво (Підприємницька діяльність) 15 4 14 13 29 17 1 - 17 25 18 25 47 42 

Економічна аналітика - 11 - 5 - 16 - - - - - - - 16 

Економіка агробізнесу 15 16 4 1 19 17 - - 16 6 16 6 35 23 

Менеджмент агробізнесу - 3 - 0 - 3 - - - 2 - 2 - 5 

Факультет маркетингу 
Маркетинг 35 28 22 20 57 48 2 - 61 57 63 57 120 105 

Комерційна діяльність та логістика - - - 2 - 2 - - - 1 - 1 - 3 

Факультет управління 

персоналом, соціології 

та психології 

Менеджмент персоналу (Управління 

персоналом та економіка праці) 
17 9 7 13 24 22 - - 18 20 18 20 42 42 

ВСЬОГО 508 384 315 286 823 670 14 6 562 540 576 546 1399 1216 
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Кількість вступників, зарахованих на 1-й курс навчання (термін навчання - 2 роки, споріднені спеціальності) за 

скороченими програмами освітнього рівня «бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

Факультет Спеціалізація 
Денна Заочна Разом 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ННІ «Інститут інформаційних 

технологій в економіці Університету» 

Економічна кібернетика 3 4 1 - - - 3 4 1 

Соціально-економічна статистика 7 4 5 2 7 2 10 11 7 

Комп’ютерні науки 19 24 24 12 22 23 34 46 47 

Системний аналіз - 2 - - - - - 2 - 

Кібербезпека - 5 4 - - - - 5 4 

Факультет 

міжнародної економіки і менеджменту 
Міжнародна економіка 6 12 6 6 3 7 11 15 13 

Факультет фінансів 
Фінанси та страхування 45 52 44 17 38 17 63 90 61 

Банківська справа 13 9 11 11 8 7 24 17 18 

Факультет обліку та податкового 

менеджменту 

Облік, аудит та оподаткування 30 30 19 25 20 13 56 50 32 

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу 4 8 2 5 2 - 9 10 2 

Юридичний інститут Правознавство 12 19 16 7 22 22 19 41 38 

Факультет економіки та управління  

Економіка підприємства 33 44 31 17 31 12 52 80 43 

Менеджмент бізнес-організацій 12 13 11 3 26 19 16 39 30 

Економіка агробізнесу 6 3 4 - - - 6 3 4 

Менеджмент агробізнесу 3 2 - - - - 3 2 - 

Факультет маркетингу 
Маркетинг 23 37 32 7 18 9 31 55 41 

Туризм 1 - 1 1 - - 1 - 1 

Факультет управління персоналом, 

соціології та психології 
Управління персоналом та економка праці 2 2 7 2 8 8 4 10 15 

Всього 219 270 218 114 205 139 333 475 357 
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4. ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ 

УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Університет здійснює надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» і на підставі Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти Університету (режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/ 
app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf), що 
наведені у табл. 1. Ліцензований обсяг і кількість зарахованих у розрізі 
спеціальностей (спеціалізацій) наведено в табл. 9–10. 

Таблиця 9 

Ліцензований осяг прийому та кількість зарахованих на 1 курс  
(включаючи зарахованих на 1-й курс за скороченими програмами) 

 навчання у 2018 році 

Показник Денна форма Заочна форма 
Шифр 

спеціальності 
(спеціалізації) 

Назва спеціальності (спеціалізації) 
Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

051 

Економіка  890 407 210 66 

у тому числі:     

Економічна кібернетика 50 36 30 - 

Економіка агробізнесу 50 7 30 - 

Економічна аналітика 50 10 - - 

Економіка підприємства 180 85 90 23 

Цифрова економіка 30 4 - - 

Міжнародна економіка 380 226 60 31 

Міжнародна торгівля товарами 
військового та подвійного призначення 

50 15 - - 

Економіка міста та урбаністика 50 5 - - 

Зелена економіка 50 7 - - 

Управління персоналом та економіка праці - 7 - 10 

Соціально-економічна статистика - 5 - 2 

053 Психологія 50 35 - - 

054 Соціологія 50 11 - - 

056 Міжнародні економічні відносини 60 60 - - 

071 

Облік і оподаткування  250 117 150 22 

у тому числі:     

Облік і аудит  100 73 50 19 

Облік, аудит та оподаткування 
агробізнесу 

50 17 25 2 

Податковий менеджмент 50 9 50 - 

Диджитал-облік 50 18 25 1 

072 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

270 222 180 47 

у тому числі:     

Фінанси 95 105 60 24 

Банківський бізнес 50 37 30 10 

Митна справа 50 28 30 7 

Корпоративні фінанси 75 52 60 6 

073 

Менеджмент 285 186 75 49 

у тому числі:     

Менеджмент бізнес-організацій 135 92 75 40 

Менеджмент агробізнесу 25 11 - - 

Менеджмент соціальної сфери 65 48 - 9 

Менеджмент персоналу 60 35 - - 

074 
Публічне управління та 
адміністрування 

40 14 20 2 

075 Маркетинг 200 185 70 35 

https://mon.gov.ua/storage/%20app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf
https://mon.gov.ua/storage/%20app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf
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076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
330 183 120 15 

у тому числі:     

Підприємництво 120 42 60 7 

Міжнародний бізнес 120 80 60 8 

Комерційна діяльність та логістика 90 61 - - 

081 

Право 510 254 200 52 

у тому числі:     

Правознавство  460 206 200 52 

Право національної безпеки 25 20 - - 

Право громадської і політичної 

діяльності 
25 28 - - 

122 Комп’ютерні науки 100 77 50 30 

124 Системний аналіз  50 29 - - 

125 Кібербезпека 30 27 - - 

242 Туризм 75 45 25 6 

015 Професійна освіта  50 32 - - 

Всього 3240 1884 1100 324 

Таблиця 10 

Ліцензований осяг прийому та кількість зарахованих здобувачів 

освітнього ступеня «магістр» у 2018 році 

Показник Денна форма Заочна форма 

Шифр 

спеціальності 

(спеціалізації) 

Назва спеціальності (спеціалізації) 
Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

051 

Економіка  440 193 360 84 

у тому числі:     

Економічна кібернетика 50 27 30 5 

Економіка агробізнесу 30 17 30 6 

Економічна аналітика 30 16 - - 

Економіка підприємства 100 48 120 17 

Аналітичне забезпечення національної та 

міжнародної безпеки 
30 0 30 0 

Міжнародна економіка 200 85 150 56 

071 

Облік і оподаткування  180 82 170 81 

у тому числі:     

Облік і аудит  100 58 95 66 

Облік, аудит та оподаткування 

агробізнесу 
30 17 25 11 

Податковий менеджмент 50 7 50 4 

072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
205 137 295 135 

у тому числі:     

Фінанси 50 42 75 42 

Банківський бізнес 30 19 50 17 

Митна справа 25 3 45 3 

Страхування та ризик-менеджмент 20 12 20 11 

Корпоративні фінанси 50 46 75 54 

Міжнародні фінанси 30 15 30 8 

073 

Менеджмент 285 62 100 49 

у тому числі:     

Менеджмент бізнес-організацій 90 23 20 19 

Бізнес-адміністрування 50 7 - - 

Менеджмент агробізнесу 25 3 15 2 

Міжнародний менеджмент 80 6 35 6 

Менеджмент персоналу 25 22 20 20 

Безпека бізнесу 15 1 10 2 

074 
Публічне управління та 

адміністрування 
90 15 30 3 

075 Маркетинг 150 48 100 57 
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076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
200 24 150 42 

у тому числі:     

Підприємництво 100 17 60 25 

Міжнародний бізнес 70 5 60 16 

Комерційна діяльність та логістика 30 2 30 1 

081 

Право 295 78 250 84 

у тому числі:     

Публічне право 150 33 125 44 

Приватне право 145 45 125 40 

122 

Комп’ютерні науки 75 25 50 10 

у тому числі:     

Інформаційні управляючі системи і 

технології 
50 20 25 8 

Системи штучного інтелекту 25 5 25 2 

124 Системний аналіз  30 6 30 1 

 РАЗОМ 1950 670 1800 546 

 

5. РОЗВИТОК І МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ, СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ ТА 

ВІДПОВІДНОЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ПІДГОТОВКА ТА 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ЩОРІЧНОГО ЗВІТУ  ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фізичний розвиток і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

09.12.2015 №13020-р «Про схвалення Концепції Державної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 

року», наказу Міністерства молоді та спорту України від 15.12.2016 №4665 

«Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 11.01.2006 №4 «Про затвердження Положення про 

організацію фізичного виховання і масового спору у вищих навчальних 

закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за 

№249/12123, листа Міністерства і науки України від 23.02.2016 №1/9-97 

«Щодо підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів», Рекомендацій щодо організації фізичного 

виховання у закладах вищої освіти (додаток до листа МОН України від 

25.09.2015 №1/9-454), здійснено модернізацію форм фізичного виховання 

студентів Університету. 

В основу спортивно-масової роботи Університету покладено чітку 

систему психолого-педагогічного впливу на особистість студента, глибокі 

знання фізіологічних основ фізичної активності людини та методики 

спортивного тренування. Її завдання - формування здорового способу життя, 

відповідального батьківства і материнства, здатності протистояти негативним 

соціальним явищам. У контексті цього на кафедрі фізичного виховання 

проводяться систематичні заходи з пропаганди здорового способу життя, 

спортивно-масові змагання тощо. Цілеспрямована робота колективу дає змогу 

формувати особистість громадянина, майбутнього фахівця, розвиває фізичне, 

психічне, соціальне і духовне здоров’я кожного студента, залучати 
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студентську молодь до цінностей загальнолюдської фізичної культури і 

відродження національних традицій. 

Фізична культура і спорт в Університеті-визначальний фактор здорового 

способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного 

гармонійного розвитку студентів, сприяння досягнення фізичної та духовної 

досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму і 

спортивних досягнень, формування патріотизму. 

В Університеті дисципліна «Фізичне виховання» є обов’язковою для 

студентів І і ІІ курсів навчання, форма організації традиційна. Для студентів 

ІІІ–V курсів передбачені додаткові заняття з фізичного виховання з різних 

видів рухової активності. Загалом у процесі фізичного виховання задіяні 

приблизно 80–85% студентської молоді. 

Спортивна база Університету є однією з найкращих на території України. 

Для проведення навчальних занять, для тренувань збірних команд та 

оздоровчих занять на базі фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст» 

функціонує стадіон, обладнаний трибунами для глядачів на 3 тисячі місць, 

легкоатлетичним сектором (6 доріжок по 400 м кожна), 2 легкоатлетичними 

секторами для стрибків і метань, трав’яним футбольним полем, одним із 

найкращих в Україні, 2 майданчиками з гаровим покриттям для занять 

футболом, волейболом, 3 тенісними кортами, залом для занять боксом, 3 

спортивними залами для занять з аеробіки, пілатесу, шейпінгу, ритмічною 

гімнастикою, йогою, 3 тренажерними залами, залом для занять студентів із 

вадами здоров’я, ігровим залом, в яких є можливість займатися футболом, 

бадмінтоном, волейболом, настільним тенісом (ФСК «Економіст» має 5 

сучасних тенісних столи), залом єдиноборств, басейном 25 м (6 доріжок). 

Усі спортивні зали у доброму стані, укомплектовані сучасним 

спортивним інвентарем, кожного року здійснюється ремонт. Приміщення 

фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст» обладнано роздягальнями 

з душовими кабінами та туалетними кімнатами. У звітному році 

відремонтовано атлетичний зал, приміщення кафедри фізичного виховання і 

роздягальня для викладачів. Реконструйовано зал єдиноборств. Крім цього, у 

2018 році відбувся капітальний ремонт освітлення ігрового залу в 

спорткомплексі «Економіст», здійснено капітальний ремонт насосу 

фільтраційної групи в басейні, закуплено 5 нових силових тренажерів. 

З метою мотивації та стимулювання студентів до занять фізичною 

культурою і спортом проводяться різні заходи: 

- для студентів І курсу проводяться лекційні заняття, на яких 

розглядаються питання про здоровий спосіб життя, правил та основних 

принципів оздоровчого тренування і та ін.;  

- студентам надана можливість самостійно вибирати вид рухової 

активності (плавання, атлетична гімнастика (жінки і чоловіки), оздоровча 

аеробіка, футбол, баскетбол, оздоровчий фітнес), якими вони будуть 

займатися протягом двох років, окремо формуються групи для студентів, які 

мають відхилення у здоров’ї (СМГ); 

- у рамках Дня відкритих дверей проводиться День здоров’я, коли 

викладачі кафедри фізичного виховання демонструють різноманітні майстер-

класи з сучасних фітнес-програм для всіх бажаючих. 
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На кафедрі фізичного виховання працюють висококваліфіковані 

викладачі, які постійно підвищують свій рівень знань і майстерність, а також 

особистим прикладом мотивують студентів до занять фізичним вихованням і 

спортом. 

У 2018 р. в Університеті за викладачами кафедри фізичного виховання 

закріплено 7 збірних команд, в яких займається понад 100 студентів з таких 

видів спорту, як волейбол (жінки), баскетбол (чоловіки), футбол (чоловіки), 

танцювальна аеробіка і фітнес (жінки), плавання (чоловіки і жінки), легка 

атлетика (чоловіки і жінки) та атлетична гімнастика. 

Слід відзначити, що в 2018 р. проводилась спартакіада «Комплексна 43», 

в якій було представлено майже десять видів спорту, брало участь більш ніж 

3 тисячі студентів I–V курсів, а  також члени збірних команд факультетів.  

Крім того, викладачі та співробітники Університету брали участь у 

спартакіаді «Здоров’я» серед команд установ, підприємств та організацій, 

розташованих на території Шевченківського району, і зайняли 1 загальне 

призове місце.  

Загалом за поточний рік студенти збірних команд Університету 

виступили у 20 змаганнях різного рівня: 

- атлетична гімнастика (класичний жим лежачі): 

Кубок України - 1 місце; 

Чемпіонат Європи - 1 місце; 

- баскетбол: Кубок України 3х3 - 3 місце; 

- вільна боротьба:  Чемпіонат м Києва - 1 місце;  

- воркаут:  Чемпіонат Шевченківського району - 1 місце. 

У 2018 р. на базі ФСК «Економіст» був проведений Чемпіонат Європи з 

жиму лежачи, в якому збірна команда Університету посіла  

1 місце.  

Також протягом 2018 р. проводилась ІІІ Спартакіада «Захисник 

Вітчизни», в якій збірна команда Університету посіла 2 загальнокомандне 

місце. 

Фахова підготовка в Університеті тісно пов’язана як зі спортивно-

масовою, спортивно-оздоровчою, так і з патріотичною й практичною 

підготовкою студентів. 

 

6. ВИСОКОЕФЕКТИВНА НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, В ТОМУ 

ЧИСЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

Науково-інноваційна діяльність Університету, як один з пріоритетних 

напрямів, є ключовим організаційно-управлінським механізмом конвергенції 

наукової, освітньої та виробничої діяльності, нарощування конкурентних 

позицій на національному ринку освітніх і наукових послуг, а також 

забезпечення потреб суспільства і вітчизняного ринку праці у 

висококваліфікованих фахівцях. Ключові цілі якої полягають у примноженні 
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національного ресурсу знань на основі проведення наукових досліджень і 

розробок та їх широкого впровадження у господарську практику. 

У 2018 р. наукова й інноваційна діяльність Університету здійснювалась 

відповідно до Стратегії розвитку ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2016-2020 рр. Володіння 

потужним інтелектуальним ресурсом стало запорукою високопродуктивної 

науково-дослідної роботи Університету, активного продукування ним 

інноваційний ідей, нарощування внеску у генерування ефективних 

управлінських рішень та підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних 

здійснювати професійну діяльність у конкурентному середовищі та 

забезпечувати ефективну інтеграцію народногосподарського комплексу 

України у європейський економічний простір. 

2018 р. характеризується посиленням координації наукової діяльності 

викладачів Університету через інституційну платформу науково-дослідних 

інститутів. Нині їх загальна кількість становить 24, а основна діяльність 

спрямована на розвиток теоретичної і прикладної науки, налагодження 

ефективного діалогу з органами місцевої влади, розробку законопроектів, 

корпоративних стратегій і конкурентних управлінських технологій. 

Одним з головних вимірів результативності наукової діяльності 

Університету є публікаційна активність його викладацького корпусу.  

Публікації дають змогу оперативного висвітлення результатів науково-

дослідної роботи викладачів, ведення ними відкритої наукової полеміки, 

привернення уваги до найбільш актуальної проблематики економічних і 

юридичних наук, а також налагодження наукових зв’язків і обміну думками 

між дослідниками різних регіонів з формуванням загальнонаціонального 

простору наукової комунікації. Зокрема, у 2018 р. науково-педагогічними 

працівниками Університету було опубліковано 3007 наукових праць 

загальним обсягом 2331,44 д. а., у тому числі 102 монографії (667,07 д.а.), 19 

брошур (29,74 д.а.) і 1078 статей (604,96 д.а.). Вагомим здобутком 

Університету є також динамічне зростання кількості публікацій у 

міжнародних науково-метричних базах даних, які у сучасному науковому  

світі є важливими індикаторами інноваційного спрямування наукових 

досліджень. Загальна кількість таких публікацій у поточному році становила 

722. 

В Університеті проводиться активна організаційна робота з підвищення 

якості та міжнародного статусу наукових періодичних фахових видань 

університету. На сьогодні в Університеті функціонують 13 наукових видань, у 

тому числі 4 наукових журнали, 8 збірників наукових праць, 1 альманах та 1 

електронне наукове видання. Також Університет є співзасновником 5-ти 

періодичних видань, а у міжнародних науковометричних базах даних вже 

зареєстровані 8 його наукових періодичних видань. 

Одним з важливих напрямів науково-дослідної діяльності Університету і 

узагальнюючих показників ефективності його функціонування є підготовка 

нової генерації кадрів вищої кваліфікації. Нині в Університеті сформовано 

потужну наукову інфраструктуру, що створює надійне підґрунтя для 

проведення якісних фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а 
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також підготовки й успішного захисту докторських і кандидатських 

дисертацій.  

Нині у складі Університету успішно діють 22 науково-освітні школи. 

Вони репрезентують інтелектуальні, неформальні і відкриті спільноти учених 

різних статусів, які розробляють під керівництвом лідера висунуту їм 

дослідницьку програму. Наукові школи Університету одночасно реалізують 

функції генерування і поширення у суспільстві нових наукових ідей, а також 

навчання молодих учених. У 2018 р. у рамках науково-освітніх шкіл активно 

проводились дослідження за ключовими напрямами економічної науки, а 

також здійснювалась підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації. Активне продукування науковими школами Університету 

знань та їх поширення у господарську практику дають змогу гідно 

представляти наукові здобутки Університету у вітчизняних та іноземних 

колах, формувати його науковий імідж та підвищувати якість підготовки 

студентів. 

Наукові результати, отримані науковцями Університету  при виконанні 

фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (НДР), мають не 

лише теоретичну, але й практичну значущість. Зокрема, головним результатом 

досліджень за науково-дослідною темою «Нова парадигма фінансово-

кредитного забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього 

бізнесу», є розроблена авторами модель оцінки інноваційної компоненти в 

інвестиційних проектах, що була впроваджена у діяльність ТОВ «Дельта 

Лізинг», LLC Counsulting Company «Golden Trust», ТОВ «Uniway Consulting 

Group». Розроблена в рамках цієї НДР авторська методика оцінки 

результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів 

може бути використана суб’єктами вітчизняного малого та середнього бізнесу 

для ідентифікації тих інструментів, що дозволяють суттєво підвищити їх 

прибутковість. Своєю чергою, методика оцінки ключових показників 

ефективності інноваційної діяльності підприємств малого та середнього 

бізнесу вже апробована на практиці та отримала високої оцінки. 

Матеріали аналітичної записки щодо сучасного стану використання 

фінансово-кредитних інструментів стимулювання малого і середнього бізнесу, 

перспектив і ризиків їх використання в умовах сучасного економічного стану 

в Україні було використано при розробці пропозицій до Стратегії розвитку 

малих і середніх підприємств до 2020 року. Розроблені пропозиції щодо 

окремих положень проекту Стратегії розвитку МСП до 2020 року, 

оприлюдненого Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, 

були включені до офіційних пропозицій експертів ГО «Клуб економістів» та 

враховані Міністерством у своїй поточній роботі. Пропозиції щодо 

використання компаніями малого і середнього бізнесу фіскальних стимулів та 

преференцій з метою оптимізації податкових платежів, моніторингу цільового 

використання отриманих податкових пільг та преференцій, а також 

підвищення рівня податкової культури платників в контексті розбудови 

партнерських відносин між державою та платниками податків, було 

використано в аналітичній діяльності НДІ фіскальної політики Університету 

Державної фіскальної служби України. Апробація авторської інформаційної 

інтернет-платформи підтримки інновацій та пошуку джерел фінансування 
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засвідчує її високу наукову і практичну цінність, зокрема у питаннях щодо 

надання технічної й аудиторської допомоги учасникам інноваційного проекту 

та отримання необхідної експертизи, а також характеризується високою 

технічною спроможністю щодо обслуговування економічних потреб 

представників вітчизняного малого і середнього бізнесу.  

Результати досліджень за фундаментальною науково-дослідною темою 

«Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної 

нестабільності та загроз державності України» знайшли широке відображення 

в аналітично-інформаційній записці «Оцінка стабільності публічного сектору 

національної економіки», підготовленій для Інституту регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України. 

Запропоновані авторським колективом алгоритм та обґрунтовані оцінки 

інтегрального індексу стабільності публічного сектора було використано при 

підготовці експертних матеріалів з тематики децентралізації та публічного 

управління. Висновки за результатами досліджень, викладені в аналітичній 

записці «Макроекономічна оцінка ролі публічного сектору національної 

економіки та його відхилень в Україні від загально цивілізаційних тенденцій» 

та підготовленій виконавцями науково-дослідної теми для Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, було використано для 

обґрунтування стану і ключових тенденцій економічної безпеки України та 

аналізу її конкурентних позицій за субіндексом «Державні та суспільні 

установи» у Глобальному індексі конкурентоспроможності країни. Розроблені 

авторами індикатори стану публічних фінансів та напрями збалансування 

державного та місцевих бюджетів в Україні було використано  при підготовці 

стратегічних документів розвитку м. Львова та при формуванні заходів 

бюджетної та економічної політики на середньострокову та короткострокову 

перспективу Львівською міською радою.  

Практичне значення одержаних у звітному році результатів дослідження 

за фундаментальною науково-дослідною роботою «Активізація інноваційного 

підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та 

технологічних викликів» полягає у тому, що теоретичні і методичні 

положення були використані при підготовці практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення різних аспектів практики інноваційного підприємництва в 

Україні. Так, за результатами досліджень були розроблені: Методичні 

рекомендації щодо забезпечення інвестиційної привабливості промислових 

підприємств, ідентифікації та розподілу компонентів інвестиційного 

портфелю підприємства за їх стратегічною значущістю (що були використані 

при опрацюванні нормативно-правових актів Комітету Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва); Методичний 

підхід до формування стратегії антикризової діяльності ІТ-підприємств на 

основі усунення розривів і технологія обґрунтування вибору стратегічних 

антикризових дій (були використані у поточній діяльності ТОВ «ЛЮКСОФТ-

УКРАЇНА»); Рекомендації щодо вдосконалення формування ресурсів 

розвитку за допомогою розроблення інноваційно-інтеграційної стратегії їх 

формування для підприємств фармацевтичної промисловості (були 

використані у практичній роботі ПАТ «Фармак»). 
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Отримані у звітному році наукові результати за прикладною науково-

дослідною роботою «Удосконалення державно-договірного регулювання 

оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і 

запровадження системи грейдів» були імплементовані у розділ «Оплата праці» 

проекту Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 

2018-2020 роки. Пропозиції щодо створення та розвитку інноваційних центрів 

та використання електронного урядування в профспілковій діяльності  були 

використані Федерацією профспілок України; пропозиції щодо удосконалення 

Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетних галузей були 

спрямовані Міністерству соціальної політики України; рекомендації щодо 

реформування законодавства у сфері оплати праці використовуються 

Національною тристоронньою соціально-економічною радою при підготовці 

проектів нормативно-правових актів; рекомендації щодо реформування 

системи оплати праці та запровадження системи грейдів були впроваджені у 

ПАТ «Укрнафта»; сформульовані пропозиції щодо запровадження підходу 

грейдування у проектуванні основної заробітної плати та формуванні змінної 

частини заробітної плати на основі ключових показників ефективності були 

впроваджені на ТОВ «Софтлайн ІТ». 

Важливу роль у науковій діяльності Університету відіграє інституційна 

платформа міжнародних і всеукраїнських конференцій. Як відкрита трибуна 

для обміну досвідом й обговорення найбільш актуальних проблем розвитку 

економічної теорії, освіти, економіки, менеджменту і права, міжнародні і 

всеукраїнські наукові конференції відіграють важливу роль у професійному 

зростанні викладачів, підвищенні їх науково-педагогічної кваліфікації, 

включенні у різноманітні форми наукової комунікації та розширенні 

загальнонаукового кругозору. Так, у 2018 р. в Університеті було проведено 25 

наукових заходів, а саме: 

1. Міжнародний бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне 

партнерство», 07.06.2018 р. 

2. 27-й Міжнародний форум «Дні якості в Україні 2018», 08.11.2018 р.  

3. Урбаністичний форум «Як зробити місто розумним, креативним і 

комфортним?», 22.03.2018 р. 

4. Всеукраїнський науковий форум «Регулювання та перспективи 

ринку криптоактивів»,  23.10.2018 р. 

5. Національний Форум «Україна-2030», 14.06.2018 р.  

6. Культурно-освітній фестиваль «Трипілля: цивілізація творців» 

27.05.2018 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна безпека 

у світлі сучасних глобальних викликів», 11 – 12.06.2018р. 

8. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії 

міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних ВНЗ», 15.03.2018 р. 

9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингова 

освіта в Україні», 29-30.03.2018 р. 

10. IV Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок 

України на шляху євроінтеграції», 17-18.04.2018 р. 
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11. ІІІ Міжнародну наукову конференцію «Глобальні аспекти світового 

господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», 

19-20.04.2018 р. 

12. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні 

імперативи сучасного менеджменту»,  19-20.04.2018 р. 

13. Міжнародні довженківські читання «Ношу я царство свободи у 

своєму серці», 17-18.05.2018 р. 

14. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: 

традиції та сучасність», 25.09.2018 р. 

15. Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративні 

фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку», 12.10.2018 р.  

16. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка 

підприємства: теорія і практика», 12.10.2018 р. 

17. V Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит 

та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку»,  присвячена 

90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка, 

07.12.2018 р.  

18. Науково-практична конференція "Формування сучасної валютної 

політики України", 19.04.2018 р. 

19. Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка», 

4-5.10.2018 р. 

20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка 

педагогів професійного навчання та психологів у вищих закладах освіти» 

(присвячена 25-річчю кафедри педагогіки та психології), 6-7.12.2018 р. 

21. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-

трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та 

стратегічні напрями розвитку», 26-29.11.2018 р. 

22. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку», 16.04.2018 р. 

23. Всеукраїнська інтернет-конференція «Туристичний бізнес: сучасні 

тренди та стратегії розвитку», 22.04.2018 р. 

24. ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Інноваційне 

підприємництво: стан та перспективи розвитку», 29-30.03.2018 р. 

25. Інтернет-конференція «Практики імплементації положень глави ХХІ 

Угоди між Україною та ЄС «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної 

політики та рівних можливостей: управлінський аспект», 5-7.12.2018 р. 

Крім того, у 2018 р. в Університеті було проведено 6 семінарів та 10 

круглих столів.  

Особливе місце у науково-освітній діяльності Університету посідає 

студентська наука. Вона є невід’ємною складовою інноваційної діяльності 

Університету і спрямована на підготовку високопрофесійних економістів, 

розширення їх загального і професійного кругозору, залучення талановитої 

молоді до наукових досліджень, організацію їх участі у конкурсах 

студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях і 

олімпіадах, а також привиття студентам навичок самостійності, більш 

поглибленого і творчого засвоєння навчального матеріалу. Традиційно 

надважливу роль в організації наукової діяльності студентів Університету 
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відіграють студентські наукові конференції як форма публічного висвітлення 

підсумків їх наукової роботи і водночас ефективний засіб пошуку обдарованої 

студентської молоді, реалізації набутих ними здібностей, стимулювання 

потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної 

діяльності. У 2018 р. в Університеті було проведено 8 студентських науково-

практичних конференцій, а саме: 

1. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих 

вчених «Модернізація публічних фінансів в Україні: стан та виклики 

сьогодення», 12-13.03.2018 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих 

вчених «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», 19-

20.04.2018 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих 

учених «Сучасні проблеми економіки та фінансів», 29-30.10.2018 р. 

4. IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку», 

19.04.2018 р. 

5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами», 07.12.2018 р. 

6. 85 наукова студентська конференція «Інноваційний ресурс 

соціально-економічного розвитку України», 25.04.2018 р. 

7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів 

аспірантів і молодих учених «Інноваційні банківські технології та сучасні 

форми грошей», 05.04.2018 р. 

8. ІV Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет- 

конференція «Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні», 19-

20.04.2018 р. 

За участі представників Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених разом з зарубіжними університетами було 

організовано наступні наукові заходи: 

1. Щорічну Міжнародну літню школу «Зелена економіка та 

європейська інтеграція» (сьогодні — Green Business School), яка за 

результатами 2018 року отримала визнання OOН (нагорода Partnership for 

Sustainability Award, Ukraine 2018) (партнерами-організаторами виступили 

CBVS (Центр дослідження суспільної вартості) спільно з Університетами 

Німеччини – Університет м. Бремена, Німецький університет 

адміністративних наук м. Шпайєр та Європейський університет Віадріна). 

2. Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих 

учених «Модернізація публічних фінансів: стан та виклики сьогодення» 

(13.03.2018 року, м. Київ, Університет). 

3. Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих 

учених «Сучасні проблеми економіки та фінансів» (30.10.2018 р., м. Київ, 

Університет) за участю науковців з Німеччини, Чехії та Італії.  

Також Наукове товариство студентів Університету є ініціатором 

проведення:  

- міжнародних PhD-колоквіумів - PhD Workshop «Green Economy: Theory 

and Policy» (29 серпень 2018 р., м. Київ, КНЕУ спільно з дослідниками 
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Університету м. Бремен та Німецького університету адміністративних наук м. 

Шпайєр); «International Academic Workshop «Comparative Analysis of 

Infrastructure Policy» (20-22 March, 2018 Speyer, Germany); International 

Academic Workshop «Comparative Analysis of Infrastructure Policy» (6-9 June, 

2018 Bremen, Germany); PhD Workshop «Current issues in Economics and 

Finance» (30 жовтня 2018 р., м. Київ, КНЕУ за участю дослідників з Німеччини 

та Чехії); International Academic Workshop «Minimum wage and impacts on 

employment and economic growth (industrialized and emerging countries)» 

(11.11.2018 р., м. Київ, Університет). 

- міжнародних круглих столів за участі молодих вчених та науковців і 

дослідників з України, Німеччини та  представників КМДА, Міністерства 

фінансів України, зокрема, «Fiscal Decentralization and Multilevel Public Budget 

System» (13 вересня 2018 року, м. Київ, КМДА); «Features of PFM: cases of 

Ukraine and Germany» (30.10.2018 року, м. Київ, Університет), та 

організатором курсу публічних лекцій для студентів та молодих науковців.  

Крім того, у 2018 р. в Університеті було проведено 1 студентський  бізнес-

турнір, 4 студентські семінари, а також 3 конкурси студентських наукових 

робіт та 1 студентська олімпіада, а саме: 

1. Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни 

«Регіональна економіка»; 

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Економіка та 

управління підприємствами»; 

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Менеджмент 

організацій»; 

4. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-

банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». 

У 2018 р. у наукових заходах взяли участь понад 2000 студентів, з них 

1120 - у І турі, а 99 - у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад. На всеукраїнські 

конкурси студентських наукових робіт було надіслано 70 робіт (80 студентів-

авторів), на міжнародні – 6 робіт (9 студентів - авторів). 

Переможцями Всеукраїнських олімпіад стали 24 студенти (дипломи І 

ступеня отримали 7 студентів, ІІ ступеня - 11 студентів, ІІІ ступеня - 6 

студентів). 37 студентів стали переможцями Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт (14 студентів отримали дипломи І ступеня, 8 - ІІ 

ступеня, 15 - ІІІ ступеня), 9 студентів стали переможцями міжнародних 

конкурсів студентських наукових робіт (3 посіли І місце, 2 студенті - ІІ місце, 

4 студентів - ІІІ місце). За даними МОН України щодо результатів участі 

студентів закладів вищої освіти у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2017/2018 н. р. Університет посів І-ше місце серед економічних 

закладів вищої освіти, за загальними результатами участі у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт - ІІІ-тє місце серед економічних 

університетів. 

У 2018 р. студентська команда «Enactus КНЕУ» стала Віце-чемпіоном 

України з соціально-підприємницьких проектів Enactus, який об’єднує 

студентів, викладачів і представників з бізнесу зі всього світу, що 

використовують силу підприємницької дії для покращення якості життя та 

життєвих стандартів людей із різними потребами. Цього року команда 
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реалізувала три проекти – «Нове бачення» (New Vision), «Шанс до змін» 

(Chance 2 Change) і Фенікс.  

«Нове бачення» (New Vision) - це проект, спрямований на популяризацію 

профілактики короткозорості і допомогу виробнику скіаскопічних лінійок у 

диверсифікації  його продуктового портфелю. В рамках реалізації проекту 

було отримано наступні результати: 

- створено унікальний дизайн скіаскопічної лінійки, яка в 2 рази 

менша за класичну та вироблена з еко-пластику, що легко перероблюється. 

Тренажер повністю відповідає медичним стандартам. Його вартість - 240 

гривень, що в 17 разів дешевше за аналоги; 

- розроблено інноваційний мобільний додаток. Його унікальність - 

мінімальний зоровий контакт з екраном телефону та персоналізовані програми 

тренувань. За допомогою звукових та вібраційних сигналів користувачеві 

передаються команди під час тренувань.  

- спільно з фахівцями Центру мікрохірургії ока та клінікою ІНГО 

відібрано оптимальні вправи та рекомендації для тренування зору.  
«Шанс до змін» (Chance 2 Change) - це проект допомоги соціальному 

підприємству у створені нової бізнес-моделі та підвищенні доходів 
співробітників. У ході проекту: 

- було залучено інвестора – приватного підприємства «Малтекс», який 
надав тренінги з пошиття різних види сумок, рюкзаків та домашнього взуття; 

- отримано замовлення від національного форуму «Україна 2030», в 
результаті чого працівники пошили 200 еко-сумок загальною вартістю 10 тис. 
грн., що забезпечило їм 100 % зайнятість; 

- на хакатоні соціального підприємництва було розроблено власний 
інтернет-магазин WideWays, де на постійній основі виставлені товари 
підприємства.  

Фенікс – це проект, націлений на комплексну правову, духовно-
психологічну, освітню та економічну підтримку засуджених для їх 
ресоціалізації та соціальної адаптації. В рамках проекту: 

- було запроваджено програму духовно-психологічної підтримки 
спільно з представником правління Європейської асоціації тюремних капеланів 
при ООН; 

- спільно з Харківською правозахисною групою впроваджено модель 
соціальної адаптації за принципом Рівний-Рівному. Вона передбачає 
комунікацію колишніх засуджених з в'язнями, в ході проведення тренінгів про 
права людини та методи їх захисту. В результаті, кожного засудженого було 
забезпечено посібником про життєві і соціальні навички від проекту Ради 
Європи; 

- разом з партнерами було надано онлайн-тренінги з підприємництва 
та практичні курси з благоустрою та озеленення територій; 

- спільно з Міністерством соціальної політики, Міністерством юстиції 
України та державною службою зайнятості налагоджено систему 
працевлаштування екс-засуджених.  

Крім того, в травні 2018 року студенти команди «Енактус КНЕУ» зайняли 
3 місце за напрямом «Інновації, спрямовані на досягнення соціального 
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ефекту» на Всеукраїнському фестивалі інновацій від Міністерства освіти і 
науки України з проектом Online Concilium.  

Online Concilium - це платформа для проведення онлайн-консультацій за 
участю лікарів зі всього світу, щоб діагностувати рідкісні захворювання. Крім 
того, проект надає студентам медичних університетів унікальну можливість 
навчатись у кращих лікарів світу через безпосередню участь у консиліумах. 
Усі консультації записуються і зберігаються в архівах, якими можуть 
користуватися лікарі і студенти для отримання досвіду та практичних 
компетенцій. На розробку платформи було залучено інвестиції загальною 
сумою у 1,5 млн. грн., які повністю покривають витрати, пов’язані з її 
функціонуванням. До проекту долучилися Державний центр телемедицини і 
Міжнародна студентська медична асоціація.  

Підтвердженням вагомих здобутків Університету у сфері вітчизняної 

науки й освіти стало включення Університету до Глобального індексу 

досконалості EFQM (бронзовий рівень). Інформацію про нього було 

розміщено у щорічному виданні EFQM Recognition Book. EFQM Recognised 

for Excellence – це експертна оцінка, яку проводить команда підготовлених 

аудиторів від організацій-членів фонду. Інтерпретація цієї оцінки допомагає 

зрозуміти, наскільки добре налагоджена поточна практика управління, і 

визначити, де можуть бути досягнуті подальші вдосконалення. 
Науково-педагогічними працівниками Університету виконані наукові 

розробки з різних міжнародних програм, у тому числі для інтеграції 
докторських (кандидатських) програм з менеджменту і бізнес-
адміністрування, узгодження критеріїв, присудження ступенів кандидатів і 
докторів наук. Університет є членом таких міжнародних організацій, як EPLO 
- European Public Law Organization (Європейська організація публічного 
права), Magna Charta Universitatum (Велика Хартія Університетів). 
Університет також є членом Асоціації Регіональних Досліджень (RSA), та 
BSEMAN – Black sea and Eastern Mediterranean, членство в яких передбачає 
участь викладачів, студентів, аспірантів, молодих науковців і фахівців у роботі 
конференцій, публікаціях результатів досліджень у міжнародних виданнях, 
що в цілому сприяє підвищенню наукового рівня викладацької діяльності, 
підготовці дисертаційних робіт, написанню монографій, удосконаленню 
освітнього процесу тощо. 

У 2018 р. Університет активно співпрацював із різними іноземними 
закладами вищої освіти і міжнародними освітніми організаціями. Було 
укладено 15 нових договорів про співробітництво. В Університеті діє 85 
договорів про наукове міжвузівське співробітництво із зарубіжними 
партнерами. У 2018 р. Університетом було відряджено 309 осіб до 31 країни 
світу, з них 146 співробітників, викладачів і 163 студенти. Університетом було 
прийнято 81 іноземного фахівця. 

У 2018 р. було прийнято 60 осіб іноземців на різні форми навчання (у 2017 
р. – 26). Загальна чисельність у 2018 році становить 91 особу, з яких близько 
50% навчається на факультеті міжнародної економіки і менеджменту. 

У 2018 р. відкрито 2 нові англомовні бакалаврські програми: 
«Міжнародна економіка» (факультет міжнародної економіки і менеджменту); 
«Менеджмент  бізнес-організацій» (факультет економіки та управління). На 2 
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бакалаврських програмах зараз навчається 30 студентів, 16 з яких – студенти 
з інших країн. 

Загальна  кількість програм: 11, з них: 9 магістерських (2 з яких - спільні 
програми, акредитовані в США) та 2 бакалаврські. У 2017 р. пройдено 1 
акредитацію WASC (Західна асоціація коледжів та університетів). У 2018 р. - 
ACBSP (Глобальна Бізнес Асоціація), що підтверджує високий рівень 
викладання в Університеті.  

У 2018 р. вперше відбулося вручення спільних дипломів. 
Кількість студентів, які успішно пройшли навчання в США за 

програмами спільних дипломів у 2018 році зросла з 2 до 5 осіб. Зросла загальна 
кількість  студентів, які  навчаються на англомовних програмах: 2017 – 125 
студентів, 2018 – 140  студентів. У 2018 на таких програмах навчається 32 
студента з 11 країн світу. 

Вперше було проведено  рекламування спільних програм разом з 

професором з партнерського університету Редлендс за сприяння Education 

USA в America House. 
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Таблиця 11 

Інформація щодо напрямів і тематики співробітництва з іноземними організаціями 

Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, у рамках 
якого здійснюється 

співробітництво,  
термін його дії 

Практичні результати  

від співробітництва 

1 2 3 4 5 

Австрія 
Віденський університет 

економіки та бізнесу 

Обмін досвідом; щорічні літні курси; 
обмін студентами для включеного 

навчання, у тому числі за програмою 
Еразмус+; обмін викладачами 

Угода 

 про співробітництво 

 від 26.05.2009 

Академічна мобільність студентів, 

участь у літній навчальній програмі 

Австрія 
Віденський університет 

прикладних наук 

Обмін студентами, обмін професорсько-
викладацького складу, спеціальні 

короткотермінові академічні програми, 
обмін науковою та методичною 

літературою, дослідницькі проекти, участь 
у конференціях, семінарах 

Договір про культурне та 

наукове співробітництво 

співробітництво від 

23.09.2014 

та від 18.11.2018 

Академічна мобільність студентів, 

участь у Магістерському тижні 

студентів та викладачів 

Болгарія 
Господарська Академія 

імені Д.А. Ценова 

Взаємодія при розробці та модернізації 
навчальних планів і програм навчання, 
обмін навчальною документацією та 

літературою; обмін студентами, 
викладачами; участь у програмах 

Європейського Союзу 

Договір про 

співробітництво від 

16.07.2013 

Академічна мобільність студентів, 

викладачів, співробітників 

В рамках програми Еразмус+  

Великобританія 
Асоціація Регіональних 

Досліджень (RSA) 

Співробітництво у межах форуму для 
науковців і практиків, які цікавляться 

економічними, соціальними, екологічними 
та іншими аспектами розвитку територій, 
механізмами розробки та впровадження 

регіональної політики 

Ухвала Вченої Ради 
ДВНЗ «Київський 

національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

від 23.11.2011 

Отримання щомісячника наукових 

видань, створена Глобальна 

Дослідницька Мережа (RSA) 

Греція 
Європейська організація 

публічного права (EPLO) 
Розвиток партнерства з міжнародними 

установами та університетами. 

Ухвала Вченої Ради 
ДВНЗ «Київський 

національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

від 29.10.2009 

Участь у конференціях 
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Італія 

Велика Хартія 

Університетів (Magna 

Charta Universitatum) 

Взаємний обмін інформацією, збільшення 

кількості спільних проектів для розвитку 

освіти, стимулювання мобільності 

викладачів і студентів 

 

Підтвердження про 

підписання Великої 

Хартії Університетів  

від 17.09.2010, 

Ухвала Вченої Ради 

Університету  

від 27.04.2010 

Слідування фундаментальним 

цінностям європейських 

університетів: стимулювання 

мобільності викладачів та 

студентів, інтернаціоналізація 

вищої освіти 

Італія Університет Фоджа 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Міжінституційна угода 

2015 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Іспанія Університет Гранади 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Міжінституційна угода 

2018 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Німеччина 
Філіппс-Університет,           

м. Марбург 

Щорічне відрядження студентів 

університету та викладачів для 

включеного навчання та стажування; 

розробка та реалізація спільного проекту 

«Впровадження фінансового 

контролінгу» для магістерської програми 

зі спеціальності «Фінанси». 

Угода  

про співробітництво 

 від 22.01.2009 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання, участь у 

літній навчальній програмі 

Німеччина 
Університет 

м. Констанц 

Обмін досвідом у галузі навчально-

методичної роботи; обмін фахівцями; 

щорічне відрядження студентів 

університету та викладачів для 

включеного навчання та стажування. 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Угода  

про співробітництво  

від 30.03.2015 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників, 

зокрема, 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Німеччина 
Університет 

м. Бремен 

Обмін досвідом у галузі викладання 

логістики; спільне виконання науково-

дослідних проектів в рамках програми 

додаткової освіти "Логістичний 

менеджмент". 

Угода  

про співробітництво 

 від 28.01.2009 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання, участь у 

літній навчальній програмі 
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Республіка 

Польща 

Бєльсько-Бяла школа 

фінансів та права 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Міжінституційна угода 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Республіка 

Польща 

Варшавська школа 

економіки 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Міжінституційна угода 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Республіка 

Польща 

Познанський 

економічний університет 

Обмін студентами; участь професорсько-

викладацького складу у навчанні; 

академічні обміни; координація спільних 

наукових досліджень; участь у 

конференціях, семінарах, наукових 

симпозіумах 

Угода  

про співробітництво 

 від 13.01.2012 

Навчання студентів за програмою 

академічної мобільності 

Республіка 

Польща 

Економічний університет 

Катовіце 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Міжінституційна угода 

Академічна мобільність студентів 

викладачів, співробітників 

в рамках програми Еразмус+ КА1 

Республіка 

Польща 

Університет 

інформатики та мистецтв 

м. Лодзь 

Проведення за участю Сторін наукових, 

науково-практичних конференцій, 

семінарів, симпозіумів, круглих столів, 

створення спільних авторських 

колективів для розробки монографій, 

підручників, посібників, підготовка 

програми «Подвійний диплом» 

Угода про співпрацю 

 від 14.04.2015 

Участь викладачів у конференціях, 

проектах, круглих столах, 

проходження стажування 

Республіка 

Польща 

Краківський 

економічний університет 

Обмін студентами, обмін викладачами та 

персоналом, дидактичним матеріалом, 

спільні дослідницькі та навчальні заходи 

Рамкова угода 

 про співпрацю  

від 17.11.2015 

Друк наукових праць викладачів 

Університету у польському 

виданні   «Nierówności społeczne 

a wzrost gospodarczy», до 

редакційної колегії якого входить 

Чужиков В.І. і Панченко Є.Г., друк 

польських викладачів у виданні 

«Міжнародна економічна 

політика», до редакційної колегії 

якого входить Вожняк М.-Г. 
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США 
Університет Норсвуд 

(штат Мічиган) 

Відрядження студентів Університету на 

навчання до США на відповідні 

спеціальності бакалаврських та 

магістерських програм; взаємне 

консультування в галузі удосконалення 

бакалаврських програм. 

Угода  

про співробітництво 

 від 22.06.2007 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання 

США 

Школа бізнесу 

Університету Редландс 

(штат Каліфорнія) 

Організація короткострокових інтенсивні 

семінари, обмін професорами та 

лекторами, проведення спільних 

конференцій, наукових семінарів 

Меморандум  

про взаєморозуміння  

від 15.01.2014 

Відрядження студентів на літні 

програми, читання лекцій 

викладачами Університету в 

університеті Редландс, читання 

лекцій американським професором 

в Університеті, акредитація 

спільної МБА-програми 
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7. ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ 

НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Наукова діяльність Університету у 2018 р. була зосереджена на виконанні 

фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень з 

актуальних проблем економічної теорії та практики, що відповідають 

«Середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2017-2021 роки» та спрямовані на реалізацію завдань 

Цілей Сталого Розвитку та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». 

Наукова діяльність в Університеті успішно реалізовувалась у формі 

інтелектуальної та консалтингової підтримки розробки управлінських рішень, 

що реалізуються на корпоративному, галузевому і загальнодержавному 

рівнях, виконання науково-дослідних робіт за результатами конкурсного 

відбору проектів, що проводить МОН України, НДР на замовлення сторонніх 

організацій, ініціативних НДР, що виконувалися науково-педагогічними 

працівниками на кафедрах Університету, наукових досліджень, пов’язаних з 

підготовкою монографічних видань, навчально-методичної літератури, 

кандидатських і докторських дисертацій, публічного обговорення наукових та 

практичних проблем економіки на конференціях, симпозіумах, семінарах, 

круглих столах тощо, що забезпечило отримання конкурентоспроможних 

наукових і науково-прикладних результатів.  

Так, у 2018 р. в Університеті виконувалися 3 фундаментальні та 2 

прикладні (з них 1 виконувалася колективом молодих вчених) науково-

дослідні роботи за конкурсним відбором проектів, що проводиться МОН 

України, із загальним обсягом фінансування 1957,9 тис. грн., а також 1 

фундаментальне дослідження за Грантом Президента України обсягом 

фінансування 90,0 тис. грн. Для порівняння, у 2017 р. виконувалося 5 

фундаментальних і 3 прикладних НДР, у 2016 р. – 4 фундаментальних і 5 

прикладних НДР із обсягом фінансування 2659,9 тис. грн. та 2023,8 тис. грн. 

відповідно (табл. 12).  

Таблиця 12 

Динаміка кількості та обсягів фінансування  

науково-дослідних робіт за 2016-2018 рр. 

Показники 

2016 2017 2018 

кількість, 

одиниць 
тис. грн. 

кількість, 

одиниць 
тис. грн. 

кількість, 

одиниць 
тис. грн. 

Фундаментальні 4 914,435 5 1533,097 3 1293,1 

Прикладні 5 1109,407 3 1126,803 2 380,3 

Госпдоговірні 0 0 0 0 2 11,0 

Грантові - - - - 1 90,00 

Усього 9 2023,8 8 2659,9 8 1774,4 

За тематичним планом наукових досліджень Університету науково-

педагогічні працівники кафедр у межах робочого часу виконували також 37 

ініціативних НДР, до виконання яких було залучено 1051 викладача та 2908 

студентів. 
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Для досягнення Україною високого конкурентного статусу в глобальній 

економіці знань у звітному році науковцями Університету  були розроблені 

кількісно-якісні критерії та структурні компоненти моделі 

конкурентоспроможного розвитку системи вищої освіти України та модель 

інституційно-функціональних взаємозв’язків системи вищої освіти, був 

здійснений сценарний аналіз формування глобальної 

конкурентоспроможності системи вищої освіти України, запропоновані 

конкретні механізми використання освітнього, інноваційно-технологічного та 

людського ресурсу й інтелектуального капіталу у забезпеченні  

конкурентоспроможного розвитку країни, а також стратегічні орієнтири 

забезпечення міжнародної конкурентоспроможності системи вищої освіти 

України в умовах глобальної конкуренції. 

Значна увага науковців Університету була приділена проблемі 

інноваційного розвитку підприємництва в Україні. Була здійснена оцінка 

заходів з регулювання інноваційного підприємництва, кількісна та якісна 

характеристика тенденцій розвитку вітчизняного інноваційного 

підприємництва та визначені напрями його активізації і місця держави у цьому 

процесі. У контексті модернізації інноваційної інфраструктури були 

обґрунтовані концептуальні засади стратегії державної фінансово-кредитної 

політики у сфері інновацій малого та середнього бізнесу, що стане базовим 

документом у формуванні нової парадигми фінансово-кредитного 

забезпечення інноваційної діяльності цього бізнесу, а також розроблені 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері з метою 

стимулювання інновацій в Україні. 

У звітному році значні зусилля науковців Університету були зосереджені 

на дослідженні проблеми функціонування публічного сектора в Україні в 

сучасних умовах  загроз, викликів та нестабільності. Був здійснений аналіз 

публічного сектора в контексті макроекономічної стабільності та зміцнення 

державності, в межах якого були удосконалені науково-методичні підходи до 

оцінювання масштабів, структури, критичної маси та ефективності публічного 

сектору, розроблена модель оцінки взаємовпливу публічного сектору та 

макроекономічної стабільності, визначені вигоди та втрати від впровадження 

фінансової децентралізації в Україні та шляхи підвищення фінансової 

самостійності місцевих бюджетів. 

Для вирішення актуальної проблеми щодо вдосконалення механізмів та 

інструментарію регулювання трудових відносин у бюджетній сфері 

науковими працівниками Університету був розроблений комплекс заходів, 

спрямованих на реалізацію потенціалу державно-договірного регулювання 

оплати праці і нових підходів обґрунтування основних параметрів заробітної 

плати, а також розроблені пропозиції щодо удосконалення правових та 

організаційно-економічних механізмів укладання і виконання колективних 

угод, трудових і цивільно-правових договорів. 

Один із проектів, створених співробітниками Університету, що 

визначається високою конкурентоспроможністю наукових і науково-

прикладних результатів, стосується розробки інформаційно-аналітичної 

системи автоматизованої побудови моделей. Ця система є 

повнофункціональним рішенням, яке ґрунтується на передових світових 
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досягненнях з інтелектуального аналізу даних, розробки скорингових моделей 

і конструювання інформаційних систем. Наразі проводиться апробація 

системи у низці українських та зарубіжних банків для вирішення задач аналізу 

кредитних ризиків фізичних та юридичних осіб – позичальників банку, задач 

комплайенсу з аналізу можливості використання компанії для відмивання 

коштів та проведення фіктивних операцій, оптимізації розсилки СМС в рамках 

маркетингових акцій та ін. 

Система автоматизованої побудови моделей була визнана переможцем в 

конкурсі CRDF Global Boot Camp Ukraine розробок у сфері штучного 

інтелекту і було отримано фінансування на представлення результатів на 

виставці AI & BIG DATA EXPO NORTH AMERICA 2018 у Кремнієвій долині. 

Також цю систему було презентовано на багатьох міжнародних професійних 

банківських форумах: 36-th BACEE Regional Banking Conference (Будапешт, 

Угорщина, 16-17 квітня 2018 року), I Міжнародному Професійному Форумі 

«Сучасні технології скорингу» (Будапешт, Угорщина, 23-24 квітня 2018 року), 

VIII Міжнародній конференції «Банківський сервіс для МСБ: 

перезавантаження 2020» (Будапешт, Угорщина, 7-8 вересня 2018 року), 5th 

Fraud Risk Management Conference (Варшава, Польща, 19-20 листопада 2018 

року), XV Щорічній Конференції «Управління доходністю та ризиками» 

(Київ, 5 грудня 2018 року). Ця система автоматизованої побудови моделей 

викликала зацікавленість банківської групи BNP Paribas (Франція). Наразі 

проходить завершальна стадія узгодження умов контракту зі створення 

Системи автоматизованого бюджетування банку. 

Також на завершальній стадії узгодження перебуває договор з INVESTA 

STM, s.r.o., (Словаччина) зі створення в рамках Проекту «Модернізація 

системи соціальної підтримки населення України» за кошти Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку Системи автоматизованої побудови моделей 

оцінювання ризиків неправомірного отримання соціальної підтримки з 

використанням статистичної та адміністративної інформації в інтересах 

Міністерства соціальної політики України. 

Крім того, Система дистанційного навчання iLearn, яка була розроблена 

спільно Enactus-КНЕУ з Науковим парком Університету, отримала у 2018 році 

Гран-прі Partnerships for Sustainability для соціальних проектів від ООН. 

Продовжується роботи над диверсифікацією напрямків роботи та 

переліку клієнтів Наукового парку Університету. Так, до півсотні вже 

реалізованих масштабних науково-консалтингових проектів на замовлення 

державних і комерційних установ та міжнародних організацій у 2018 році 

додалось кілька нових замовників – зокрема, КМДА та Професійна спілка 

працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України 

(табл. 13).  
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Таблиця 13 

Основні техніко-економічні показники діяльності  

Наукового парку Університету у 2018 р. 

№ 

з/п 

Назва 

організації 
Термін Одержані результати 

1 

Штаб-квартира 

НАТО у 

Брюсселі 

Протягом 

2018 р. 

Проведено навчання колишніх 

військовослужбовців у низці регіонів України в 

рамках освітніх курсів за напрямком 

«Маркетинговий менеджмент» 

2 

Штаб-квартира 

НАТО у 

Брюсселі 

Протягом 

2018 р. 

Проведено навчання колишніх 

військовослужбовців у низці регіонів України в 

рамках освітніх курсів за напрямком 

«Інформаційні технології» 

3 

Київська міська 

державна 

адміністрація  

Липень-

вересень 

2018 року 

Надано послугу з виконання науково-дослідної 
роботи з аналізу та збору наукових, технічних, 
економічних та інших даних для розробки 
міської цільової програми зовнішнього 
освітлення міста Києва на період 2018-2028 років 

4 

Київська міська 

державна 

адміністрація 

Вересень-

грудень 

2018 року 

Надано послугу з виконання науково-дослідної 
роботи  з аналізу та збору наукових, технічних, 
економічних та інших даних для розробки 
міської цільової програми розвитку транспортної 
інфраструктури міста Києва на період 2019-2023 
років 

5 

Професійна 
спілка 

працівників 
будівництва і 

промисловості 
будівельних 
матеріалів 
України 

Травень-

червень 

2018 року 

Здійснено експертизу та підготовлено 
Експертний висновок до проекту документу 
«Положення про оплату праці працівників ПрАТ 
«ХайдельбергЦемент Україна», надано 
рекомендації щодо організації оплати праці на 
підприємстві 

Як результат проведеної роботи Науковий парк Університету тричі 

поспіль (з 2016 р. по 2018 р.) відзначався Загальнодержавною рейтинговою 

програмою нагородження лідерів економіки України Золотом рейтингу серед 

суб’єктів господарювання України у номінації «Фінансові показники успішної 

діяльності», отримавши статус «Лідера галузі». 

 

8. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОТРИМАНІ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

У 2018 р. Відділом інтелектуальної власності та трансферу технологій 

отримано 42 охоронні документи на результати наукової та науково-технічної 

діяльності. Крім того, підготовлено 19 пакетів документів, які подано на 

реєстрацію результатів наукової та науково-технічної діяльності (табл. 14). 
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Таблиця 14 

Перелік охоронних документів, оформлених відділом інтелектуальної власності та трансферу технологій у 2018 р. 

№ Автор (автори) Вид твору Назва твору 
Назва реєстр. 

документа 

Номер 

реєстр. 

документа 

Власник майнових 

прав інтелект. 

власності 

1. 

Ігнатова Ю.В. 

Диба О.М. 

Осадчий Є.С. 

Рудик Н.В. 

Поліщук Є.А. 

Науковий твір 

«Методичні матеріали на тему: «Застосування методів 

дескриптивної статистики та факторного аналізу з 

метою оцінювання результативності використання 

сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації 

інноваційних проектів» 

Свідоцтво 

від 16.01.2018 
75954 

 

 

Автори 

2. 

Гапонюк М.А. 

Рязанова Н.С. 

Максименко А.А. 

Підручник «Міжнародні фінансові організації» 
Свідоцтво 

від 16.01.2018 
75955 

 

Автори 

3. 

Іващенко А.І. 

Ігнатова Ю.В. 

Поліщук Є.А. 

Осадчий Є.С. 

Сибірянська Ю.В. 

Науковий твір 

«Методика розрахунку ключових показників 

ефективності (КРІ) інноваційної діяльності підприємств 

МСБ для оцінки ступеня їх готовності до розробки та 

впровадження інновацій та використання різних 

фінансово-кредитних інструментів» 

Свідоцтво 

від 16.01.2018 
75956 

 

 

 

Автори 

4. Окунєва О.В. Збірник віршів «Скажи мне «Да» 
Свідоцтво 

від 16.01.2018 
75957 Автор 

5. Фролова Т.О. 
Твір наукового 

характеру 

«Робочий зошит до курсу лекцій та виконання 

практичних завдань «Управління міжнародними 

інвестиційними проектами» 

Свідоцтво 

від 16.03.2018 
77654 

 

Автор 

6. 

Фролова Т.О. 

Васюк Є.А. 

Ананьєв М.Ю. 

Твір наукового 

характеру 

«Робочий зошит до курсу лекцій та виконання 

практичних завдань «Фінанси міжнародних корпорацій» 

Свідоцтво 

від 20.03.2018 
77736 

 

Автори 

7. 

Циганкова Т.М. 

Яценко О.М. 

Солодковська Г.В. 

Твір наукового 

характеру 

«Робоча навчальна програма з дисципліни «Глобальна 

торгова політика» 

Свідоцтво 

від 20.03.2018 
77737 

 

Автори 

8. 

Фролова Т.О. 

Васюк Є.А. 

Ананьєв М.Ю. 

Твір наукового 

характеру 

«Робочий зошит до курсу лекцій та виконання 

практичних завдань «Міжнародний фінансовий 

менеджмент» 

Свідоцтво 

від 20.03.2018 
77738 

 

Автори 
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9. 

Рудик Н.В. 

Поліщук Є.А. 

Сибірянська Ю.В. 

Іващенко А.І. 

Ігнатова Ю.В. 

Осадчий Є.С. 

Диба О.М. 

Твір наукового 

характеру 
«Кодекс етики ведення Малого та Середнього Бізнесу» 

Свідоцтво 

від 19.03.2018 
77704 

 

 

 

Автори 

10. 

Гапонюк М.А. 

Буряченко А.Є. 

Дегтярьова Н.В. 

Корнєєв В.В. 

Леонов Д.А. 

Парандій О.В. 

Радзієвська В.М. 

Рязанова Н.С. 

Стеценко Б.С. 

Шапран Н.С. 

Підручник «Фінансовий ринок» 
Свідоцтво 

від 19.03.2018 
77703 

 

Автори 

11. 

Диба М.І. 

Конопатська Л.В. 

Гойванюк М.П. 

Монографія 
«Модернізація системи банківського регулювання та 

нагляду в глобальному середовищі» 

Рішення 

від 28.03.2018 
3844 

 

Університет 

12. 

Примостка Л.О. 

Карчева І.Я. 

Примостка О.О. 

Примостка А.О. 

Колективна 

монографія 

«Банківський менеджмент: інноваційні концепції та 

моделі» 

Рішення 

від 05.05.2018 
3887 

 

Університет 

13. Сільченко М.В. 
Твір наукового 

характеру 

Інтерактивний підручник з інформатики (реалізований у 

системі Moodle) 

Свідоцтво 

від 11.06.2018 
79703 

 

Автор 

14. Шереметьєва О.Ю. Стаття «Поняття валютного ризику як правова категорія» 
Свідоцтво 

від 11.06.2018 
79704 Автор 

15. Сільченко М.В. Лекції 
«Відеокурс лекцій з інформатики (для студентів 

економічних спеціальностей)» 

Свідоцтво 

від 11.06.2018 
79705 Автор 

16. 

Федірко Н.В. 

Єфремов Д.П. 

Усик В.І. 

Королюк Т.О. 

Куценко Т.Ф. 

Твір наукового 

характеру 
Практикум «Макроекономіка» 

Свідоцтво 

від 08.06.2018 
79671 Автори 
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Волощенко В.С. 

Костенок Я.О. 

Жданов В.І. 

17. Єфремов Д.П. 
Твір наукового 

характеру 

Дистанційний навчальний курс на платформі Moodle з 

науки «Макроекономіка» Макроекономіка – Єфремов – 

EMPA2402U_DIST» 

Свідоцтво 

від 08.06.2018 
79674 

 

Автор 

18. 

Петрашко Л.П. 

Петрашко П.Г. 

Мартинюк О.В. 

Киян Є.М. 

Літературний 

письмовий 

твір наукового 

характеру 

«Компаративна оцінка бізнес-практик корпоративної 

соціальної відповідальності: ЄС і Україна (2015-2016 

рр.). Дослідження» 

Свідоцтво 

від 13.06.2018 
79776 

 

Автори 

19. Шереметьєва О.Ю. Монографія 
«Регулювання та управління валютними ризиками: 

правовий аспект» 

Свідоцтво 

від 11.06.2018 
79702 

 

Автор 

20. Швиданенко О.А. 
Твір наукового 

характеру 

«Глобалізація ринкової системи: детермінанти розвитку 

та регулювання» 

Свідоцтво 

від 12.07.2018 
80258 

 

Автор 

21. Швиданенко О.А. 
Твір наукового 

характеру 

«Новітня парадигма глобалізації: світоцілісність чи 

альтернативи розвитку?» 

Свідоцтво 

від 12.07.2018 
80259 

 

Автор 

22. Швиданенко О.А. 
Твір наукового 

характеру 

«Економічні категорії і поняття: сутність, 

співвідношення, спорідненість, відмінність» 

Свідоцтво 

від 12.07.2018 
80260 

 

Автор 

23. 

Швиданенко О.А. 

Гурова Ю.С. 

Бусарєва Т.Г. 

Твір наукового 

характеру 

«Innovative component of the strategy of competitiveness of 

global brands» 

Свідоцтво 

від 12.07.2018 
80261 

 

Автор 

24. 

Диба М.І. 
Конопатська Л.В. 
Гойванюк М.П. 

Боришкевич О.В. 
Примостка Л.О. 

Козлов В.І. 
Краснова І.В. 
Нікітін А.В. 
Іванова Т.Г. 

Суторміна А.М. 
Суторміна К.М. 

Осадчий Є.С. 

Лавренюк В.В. 

Карчева І.Я. 

Колективна 

монографія 

«Банківська система України: інституційні зміни та 

інновації» 

Рішення 

від 13.08.2018 
3980 Університет 



63 

25. 

Никифоров А.Є. 

Москалюк Н.П. 

Федірко Н.В. 

Кульбачний С.В. 

Твір наукового 

характеру 

ОПП підготовки здобувачів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні «Національна економіка» 

Рішення 

від 02.08.2018 
3971 Університет 

26. 

Гаєвська О.Б. 

Рахманов О.А. 

Федоренко Н.І. 

Твір наукового 

характеру 

ОПП підготовки здобувачів вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні «Соціологія економіки та 

підприємництва» 

Рішення 

від 02.08.2018 
3970 Університет 

27. 

Фролова Т.О. 

Мусієць Т.В. 

Мозговий О.М. 

Молчанова Е.Ю. 

Руденко-Сударєва 

Л.В. 

Ананьєв М.Ю. 

Васюк Є.А. 

Твір наукового 

характеру 

ОПП підготовки здобувачів вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні «Міжнародні фінанси» 

Рішення 

від 02.08.2018 
3969 Університет 

28. 

Артеменко С.Б. 

Горбов В.В. 

Федоренко Н.І. 

Твір наукового 

характеру 

ОПП підготовки здобувачів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні «Соціологія економіки та 

підприємництва» 

Рішення 

від 02.08.2018 
3968 Університет 

29. Шереметьєва О.Ю. 
Твір наукового 

характеру 

Термін «Правовий механізм регулювання та управління 

валютними ризиками» 

Свідоцтво 

від 31.07.2018 
80639 

 

Автор 

30. Токар В.В. 
Твір наукового 

характеру 

Тези «Ісламські фінансові інструменти як чинник 

забезпечення глобальної фінансової безпеки» 

Свідоцтво 

від 06.08.2018 
80749 

 

Автор 

31. Токар В.В. 
Твір наукового 

характеру 

Тези «Ісламські фінанси як інструмент стабілізації 

фінансової системи України» 

Свідоцтво 

від 06.08.2018 
80748 

 

Автор 

32. 

Петрашко Л.П. 

Петрашко П.Г. 

Мартинюк О.В. 

Киян Є.М. 

Твір наукового 

характеру 

«The research «Comparative Evaluation of corporate social 

responsibility business Practices: EU and Ukraine (2015-

2016)» 

Свідоцтво 

від 06.08.2018 
80750 

 

Автори 

33. 

Макаренко О.І. 

Лісовська В.П. 

Стасюк В.Д. 

Григулич С.М. 

Пахомов І.І. 

Черніс Г.М. 

Навчальний 

посібник 
«Теорія ймовірностей для економістів» 

Свідоцтво 

від 27.09.2018 
81848 

 

Автори 
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34. 

Макаренко О.І. 

Лісовська В.П. 

Стасюк В.Д. 

Григулич С.М. 

Пахомов І.І. 

Черніс Г.М. 

Твір наукового 

характеру 

Збірник задач «Теорія ймовірностей та математична 

статистика» 

Свідоцтво 

від 27.09.2018 
81849 

 

 

 

Автори 

35. 

Макаренко О.І. 

Лісовська В.П. 

Манжос Т.В. 

Стасюк В.Д. 

Григулич С.М. 

Пахомов І.І. 

Черніс Г.М. 

Навчальний 

посібник 
«Математична статистика» 

Свідоцтво 

від 27.09.2018 
81850 

 

 

 

Автори 

36. 

Лісовська В.П. 

Стасюк В.Д. 

Манжос Т.В. 

Мельник О.О. 

Луцишина Ж.В. 

Тертична О.М. 

Твір наукового 

характеру 

Збірник завдань для проведення практичних занять з 

вищої математики у двох частинах. Частина I 

Свідоцтво 

від 27.09.2018 
81851 

 

 

 

Автори 

37. 

Лісовська В.П. 

Луцишина Ж.В. 

Манжос Т.В. 

Мельник О.О. 

Стасюк В.Д. 

Тертична О.М. 

Твір наукового 

характеру 

Збірник завдань для проведення практичних занять з 

вищої математики у двох частинах. Частина II 

Свідоцтво 

від 27.09.2018 
81853 

 

 

Автори 

38. 

Поліщук Є.А. 

Свириденко О.О. 

Диба О.М. 

Осадчий Є.С. 

Іващенко А.І. 

Сибірянська Ю.В. 

Гернего Ю.О. 

Ігнатова Ю.В. 

Рудик Н.В. 

 

Твір наукового 

характеру 

Інформаційна інтернет-платформа з підтримки 

інновацій малого та середнього бізнесу та проектів 

представників наукової спільноти 

Свідоцтво 

від 27.09.2018 
81818 

 

 

Автори 
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39. 

Поліщук Є.А. 

Диба О.М. 

Осадчий Є.С. 

Іващенко А.І. 

Сибірянська Ю.В. 

Гернего Ю.О. 

Ігнатова Ю.В. 

Рудик Н.В. 

Твір наукового 

характеру 

Development of small and medium enterprises: the eu and 

east-partnership countries experience 

Свідоцтво 

від 27.09.2018 
81819 

 

 

 

Автори 

40. Бусарєва Т.Г. 
Твір наукового 

характеру 

Інтелектуальні аспекти формування конкурентного 

потенціалу ТНК 

Свідоцтво 

від 19.10.2018 
82337 Автор 

41. 
Урденко О.Г. 

Бєгун А.В. 

Комп’ютерна 

програма 

Програмне забезпечення «Генератор формування звітів 

комп’ютерних експертиз MAX CRIM WIN TOOLS» 

Свідоцтво 

від 19.10.2018 
82338 

 

Автори 

42. Бусарєва Т.Г. 
Твір наукового 

характеру 
Особливості становлення економіки знань 

Свідоцтво 

від 19.10.2018 
82339 Автор 
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Упродовж 2018 р. тривала робота з реєстрації майнових прав 

інтелектуальної власності Університету. За 2018 календарний рік відділ 

інтелектуальної власності та трансферу технологій отримав у Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України 35 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір та 7 рішень про реєстрацію договору, який 

стосується права автора на твір. На розгляді у Міністерстві економічного 

розвитку і торгівлі України перебуває ще 19 заявок про реєстрацію 

авторського права на твір. 

 

9. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

Зусилля Університету у 2018 р. були спрямовані на динамічний розвиток 

науково-освітньої діяльності, її фундаменталізацію та масове застосування 

нових наукових знань у підготовці кадрів із вищою освітою на основі 

нарощування наукової компоненти у методиках викладання, всебічного 

розвитку методології наукових досліджень, системної імплементації наукових 

підходів й інноваційних технологій в освітній процес, а також підготовку 

розвинених і професійно підготовлених фахівців, здатних продукувати нові 

знання та активно впроваджувати їх у практику. Навчальні дисципліни, які 

викладаються в Університеті на бакалаврському і особливо на магістерському 

рівнях, повною мірою базуються на останніх досягненнях світової та 

вітчизняної економічної, правової, управлінської, фінансової, інформаційної 

та соціальної наук. Це знаходить своє відображення у регулярному оновленні 

текстів лекцій і практикумів, а також у підготовці підручників і навчальних 

посібників нового покоління.  

Важливими у 2018 р. залишались питання розвитку наукових досліджень 

на засадах сучасної парадигми інноваційного розвитку, реформування 

системи організації наукових досліджень, адаптації освітньої та наукової 

діяльності до вимог європейського науково-освітнього процесу. Процес 

імплементації у навчальний формат новітніх наукових ідей активно 

реалізується через такі інструменти, як методичні і методологічні семінари, які 

на регулярній основі проводяться кафедрами Університету, а також круглі 

столи і конференції з найбільш актуальних проблем розвитку вітчизняної 

освіти й освітніх технологій. У звітному році підтвердили свою високу 

ефективність і міжкафедральні наукові семінари на засадах 

міждисциплінарного підходу, які повною мірою відповідають сучасним 

трендам світової освітньої практики. 

Особлива увага в Університеті приділяється генеруванню науково-

педагогічними працівниками нових знань та їх впровадженню у повсякденну 

викладацьку практику через обговорення творчих питань на семінарах і 

практичних заняттях, формування сегмента тематики курсових робіт 

наукового спрямування (до 20%), а також нарощування аналітично-

практичної складової під час виконання студентами дипломних робіт 

магістерського рівня як обов’язкового критерію.  

Особливо значимий вплив на підготовку високопрофесійних фахівців має 

організація в Університеті діяльності студентського наукового товариства. 
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Завдяки йому досягається стратегічна мета – регулярне спілкування студента 

та викладача під час виконання науково-дослідної роботи, що має вирішальне 

значення для формування у студентів професійних компетентностей. До 

діяльності Наукового студентського товариства активно залучаються 

найбільш здібні студенти, які презентують свої доповіді перед 

однокурсниками на студентських конференціях у рамках Дня науки, а також 

беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових 

робіт. Зокрема, у 2018 р. в таких заходах взяли участь понад 2,9 тис. студентів, 

з них 1120 – у І турі, а 99 – у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад; 24 студентів 

стали переможцями Всеукраїнських олімпіад, а 37 студентів - переможцями 

Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, та 9 – переможцями 

Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт.  

Під час підготовки в Університеті кадрів із вищою освітою активно 

використовується механізм набуття викладачами нових науково-практичних 

знань і запозичення досвіду провідних науково-освітніх і державних установ, 

бізнес-структур і банків через стажування. За встановленим графіком 

підвищення кваліфікації близько 200 викладачів у звітному році успішно 

пройшли стажування відповідно до сучасних вимог вищої освіти. В 

Університеті було проведено постійно діючі тренінг-курси для підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою «Підготовка 

викладача до формування у студентів компетентностей XXI сторіччя» (всього 

38 викладачів). За програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі 

Університету» – 81 особа підвищила свою кваліфікацію, за програмою 

«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх використання в 

навчальному процесі економічного університету» – 31 особа, а за програмою 

«Підготовка викладача до формування у студентів компетентностей ХХІ  

сторіччя» – 36 осіб відповідно. 

Вже шостий рік поспіль Бізнес-форум в Університеті стає майданчиком 

для відкритого обговорення нових трендів і викликів у бізнес-середовищі та 

бізнес-освіті та визначенні дієвих форм партнерства університету і бізнесу. 

Завдяки цій платформі забезпечується активізація співпраці між 

Університетом і представниками різних сфер бізнесу, розвиток партнерської 

мережі підготовки нової генерації фахівців з економіки. Зокрема, у 2018 р. у 

роботі бізнес-форуму взяли участь близько 270 учасників, котрі представляли 

107 компаній, 25 закладів вищої освіти, а також органи державної влади, 

громадські і професійні організації.  

Формат проведення VІ Міжнародного Бізнес-форуму передбачав 

паралельну роботу шести дискусійних панелей, а стрижневою темою всіх 

дискусій були питання поєднання глобальних трендів у бізнес-середовищі та 

відповідних змін в освітніх закладах. Центральне місце посідали питання щодо 

розвитку неформальної освіти, HR-сертифікації в Україні, навчання 

підприємництву в університеті, розбудови економічної освіти для 

територіальних громад, розвитку зеленої економіки у контексті взаємодії 

бізнесу та університету, а також цифровізації економіки та її впливу на 

вітчизняну фінансову сферу. 
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У 2018 навчальному році проведена плідна робота з організації 

моніторингу інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників та 

кафедр Університету. 

На виконання Ухвали Вченої ради Університету від 24.11.2016 р. «Про 

запровадження нової редакції Положення про моніторинг результатів 

інноваційної діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників» та 

наказу ректора від 26.01.2018 №22 «Про організацію моніторингу результатів 

інноваційної діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників 

Університету за 2017 календарний рік» проведено рейтингування інноваційної 

діяльності в Університеті.  

За результатами проведеного моніторингу найвищі результати 

інноваційної діяльності досягли кафедри: фінансів, банківської справи, 

управління персоналом та економіки праці, економіки підприємств, 

корпоративних фінансів і контролінгу, статистики, інвестиційної діяльності, 

стратегії підприємств, менеджменту, економіко-математичного моделювання, 

менеджменту банківської діяльності, регіоналістики і туризму, соціології, 

обліку і оподаткування, економіки і менеджменту агробізнесу, політичної 

економії, педагогіки та психології, міжнародної економіки, макроекономіки та 

державного управління, маркетингу. 

Моніторинг результатів інноваційної діяльності за 2018 р. засвідчив 

найвищі показники (табл. 15, 16, 17, 18). 

Таблиця 15 

Моніторинг результатів інноваційної діяльності  

серед професорів 
ПІБ Назва кафедри 

Манцуров Ігор Германович кафедра статистики 

Колот Анатолій Михайлович кафедра управління персоналом та економіки 

праці 

Федосов Віктор Михайлович кафедра фінансів 

Майорова Тетяна Володимирівна кафедра інвестиційної діяльності 

Вітлінський Вальдемар 

Володимирович 

кафедра економіко-математичного моделювання 

Рєпіна Інна Миколаївна кафедра економіки та підприємництва 

Опарін Валерій Михайлович кафедра фінансів 

Терещенко Олег Олександрович кафедра корпоративних фінансів і контролінгу 

Аржевітін Станіслав Михайлович кафедра банківської справи 

Антонюк Лариса Леонтіївна кафедра міжнародної економіки 

Примостка Людмила Олександрівна кафедра банківської справи 

Гальперіна Любов Павлівна кафедра міжнародного менеджменту 

Рамазанов Султанахмед Курбанович кафедра  інформаційних систем в економіці. 

Верба Вероніка Анатоліївна  кафедра  стратегії бізнесу 

Цимбалюк Світлана Олексіївна кафедра  управління персоналом та економіки 

праці 

Григоренко Олена В’ячеславівна  кафедра підприємницького та корпоративного 

права 

Диба Михайло Іванович  кафедра банківської справи 

Поліщук Євгенія Анатоліївна кафедра корпоративних фінансів та контролінгу 

Петрик Олена Анатоліївна кафедра аудиту 

Гарафонова Ольга Іванівна кафедра менеджменту 
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Таблиця 16 

Моніторинг результатів інноваційної діяльності  

серед доцентів 

ПІБ Назва кафедри 

Артеменко Світлана Богданівна кафедра соціології 

Степура Марина Михайлівна кафедра фінансів 

Котіна Ганна Михайлівна кафедра фінансів 

Силантьєв Сергій Олексійович кафедра менеджменту 

Пислиця Анна Віталіївна кафедра фінансів 

Циганова Надія Вікторівна кафедра банківської справи 

Москалюк  Наталія Петрівна кафедра міжнародної економіки 

Гребешкова Олена Миколаївна кафедра стратегії бізнесу 

Коваль Павло Васильович кафедра економіки і менеджменту    агробізнесу 

Паздрій ВіталійЯрославович кафедра стратегії бізнесу 

Сибірянська Юлія Володимирівна кафедра фінансів 

Баріда Надія Петрівна кафедра банківської справи 

Ушеренко Світлана Василівна  кафедра корпоративних фінансів і    контролінгу 

Іващенко Алла Іванівна кафедра корпоративних фінансів і    контролінгу 

Корнилюк Роман Васильович  кафедра банківської справи 

Барабась Дмитро Олександрович кафедра менеджменту 

Сущенко Олександр Миколайович кафедра фінансів 

Терещенко Наталія  Володимирівна кафедра соціології 

Бойко Наталія Олександрівна кафедра регіоналістики і туризму 

Таблиця 17 

Моніторинг результатів інноваційної діяльності  

серед старших викладачів 

ПІБ Назва кафедри 

Циркун Олена Ігорівна кафедра іноземних мов і міжкультурної 

комунікації 

Кривонос Андрій Олексійович кафедра банківської справи 

Кузнєцов Валерій Анатолійович кафедра фізичного виховання 

Рудик Наталія Василівна кафедра фінансів 

Горбов Владислав Володимирович кафедра соціології 

Богославець Оксана Григорівна кафедра регіоналістики і туризму 

Ярова Антоніна Валентинівна кафедра банківської справи 

Повєткіна Анастасія Анатоліївна кафедра фізичного виховання 

Хоменко Ольга Володимирівна кафедра міжнародної економіки 

Зарицька Наталія Петрівна кафедра економіки і менеджменту 

агробізненсу 

Лавриненко Денис Гійович кафедра педагогіки та психології 

Мельник Катерина Володимирівна кафедра  корпоративних фінансів і контролінгу 

Турчанінова Вікторія Євгеніївна кафедра іноземних мов і міжкультурної 

комунікації 

Бучинська Олена Вікторівна кафедра маркетингу ім. А.Ф.Павленка 

Пєтухова Олена Анатоліївна кафедра статистики 

Лисенок Марія Андріївна кафедра соціології 

Пітякова Тетяна Степанівна кафедра філософії 

Супрунюк Галина Михайлівна кафедра   інформатики та системології 

Данильченко Сергій Станіславович кафедра економіки та підприємництва 

Тімакова Анжела Вікторівна кафедра педагогіки та психології 
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Таблиця 18 

Моніторинг результатів інноваційної діяльності  

серед викладачів та асистентів 

ПІБ Назва кафедри 

Білоног Юлія Сергіївна кафедра соціології 

Щекань Надія Петрівна кафедра вищої математики 

Чуб Оксана Володимирівна кафедра управління персоналом та економіки 

праці 

Кирилюк Володимир Вікторович кафедра управління персоналом та економіки 

праці 

Теплюк Марія Анатоліївна кафедра економіки та підприємництва 

Лубковський Сергій Анатолійович кафедра фінансів 

Білінець Марина Юріївна  кафедра фінансів 

Фурсенко Тетяна Миколаївна кафедра іноземних мов факультету 

маркетингу 

Дрегало Олег Володимирович кафедра регіоналістики і  туризму 

Лукаш Ірина Михайлівна  кафедра регіоналістики і туризму 

Гайдученко Світлана Валентинівна кафедра іноземних мов і  міжкультурної 

комунікації 

Граждан Олександр Броніславович кафедра  менеджменту 

Піддубна Катерина Сергіївна кафедра соціології 

Рябоконь Іван Олександрович кафедра управління персоналом та економіки 

праці 

Смалійчук Ганна Володимирівна кафедра управління персоналом та економіки 

праці 

Чудійович Тетяна Миколаївна кафедра іноземних мов фінансового факультету 

Бровченко Володимир Андрійович кафедра  маркетингу ім. А.Ф. Павленка 

Волобоєва Ірина Олександрівна  кафедра управління персоналом та економіки 

праці 

Ільєнко Алла В’ячеславівна кафедра управління персоналом та економіки 

праці 

Мордванюк Яна Василівна  кафедра банківської справи 

Результати наукових досліджень та нові наукові знання, отримані 

науковцями Університету при виконанні фундаментальних і прикладних 

науково-дослідних робіт, також знайшли масове застосування при підготовці 

кадрів з вищою освітою, у нарощуванні наукової компоненти у методиках 

викладання, у всебічному розвитку методології наукових досліджень, 

системній імплементації інноваційних наукових підходів в освітній процес та 

підготовку професійно підготовлених фахівців. Так, наукові результати за 

темою «Нова парадигма фінансово-кредитного забезпечення інноваційної 

діяльності малого та середнього бізнесу», що виконувалася молодими 

вченими, використані виконавцями у лекційних матеріалах та науково-творчій 

роботі студентів під час викладання дисциплін та проведенні тренінгів 

студентам бакалаврського та магістерського рівнів підготовки, підготовці 

студентів до участі у наукових конференціях. Підготовлено методичне 

забезпечення до викладання дисциплін «Фінансово-інвестиційний 

консалтинг», «Соціальні інвестиції», «Інновації у банківському бізнесі», 

«Макрофінансовий аналіз», «Управління фінансами малого та середнього 

бізнесу», «Грантове фінансування», завершено розробку нового лекційного 
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курсу «Macrofinancial analysis» англійською мовою, розробляється 

англомовний курс «Financial and Investment Consulting». Окремі положення 

наукової роботи використовуються і при підготовці до видання підручників та 

навчальних посібників з дисципліни «Фінансово-інвестиційний консалтинг», 

«Управління фінансами малого та середнього бізнесу», «Макрофінансовий 

аналіз». У межах проекту організовано та проведено міжнародну англомовну 

літню школу «Entrepreneurial Finance» (спільно з Університетом м. Констанц 

(Німеччина)) для студентів Університету та Університету Констанц, під час 

якої використовувались результати наукових розробок виконавців проекту.  

На основі наукових результатів, отриманих виконавцями 

фундаментальної НДР «Антикризове управління публічним сектором в 

умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України»,  

упродовж звітного року було розроблено освітньо-професійну програму 

підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському рівні за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування», розроблено освітньо-професійну 

програму здобувачів вищої освіти на магістерському рівні за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування», а також підготовлено практикум 

«Макроекономіка», на який отримано свідоцтво авторського права на 

науковий твір. За результатами досліджень розроблені та пройшли апробацію 

нові дисципліни: «Глобалізація і політика національної безпеки» та 

«Соціальна відповідальність  та управління соціальною сферою».  

Ключові методичні положення та результати дослідження за науково-

дослідною роботою «Активізація інноваційного підприємництва в Україні  за 

умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» 

використовуються у навчальному процесі Університету при викладанні 

дисциплін: «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційної 

діяльності», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», 

«Економічна безпека бізнесу»,  «Управління ресурсами підприємства», 

«Інноваційний розвиток» та «Бізнес-діагностика підприємства».  

Основні наукові результати, отримані виконавцями НДР «Удосконалення 

державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування 

компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів», використовуються 

у навчальному процесі Університету при викладанні дисциплін «Економіка 

праці та СТВ», «Мотиваційний менеджмент», «Соціальна відповідальність» у 

підготовці фахівців вищої кваліфікації. Співробітниками Університету в 

рамках договорів Наукового парку Університету протягом 2018 року було 

проведено навчання колишніх військовослужбовців у низці регіонів України 

за напрямками «Маркетинговий менеджмент» та «Інформаційні технології». 

Також співробітники Університету у ці дні проводять інноваційний 

двотижневий тренінг за напрямом «Основи прикладного математичного 

моделювання в R». 

Упродовж 2018 навчального року тривала робота з реєстрації майнових 

прав інтелектуальної власності Університету. Так, за період з січня 2018 по 

грудень 2018 року відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій 

отримав у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України 36 свідоцтв 

про реєстрацію авторського права на твір та 7 рішень про реєстрацію договору, 

який стосується права автора н твір. Станом на 12 грудня 2018 року на розгляді 
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у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України знаходиться ще 25 

заявок про реєстрацію авторського права на твір.  

Таблиця 19 

Загальна кількість отриманих охоронних документів  

з 2011 по 2018 рр. 

Роки Свідоцтва Рішення Патенти 
Знаки для товарів та 

послуг 

2011 2 2 2 2 

2012 58 15  2 

2013 50 9   

2014 14 9   

2015 32 2   

2016 23 1   

2017 17    

2018 36 7   

Всього 232 45 2 4 

Загальна кількість охоронних документів – 283. 

Кількість заявок, що знаходяться на розгляді в Міністерстві   економічного розвитку і 

торгівлі – 25. 

 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» Університет 

готує фахівців за такими ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №  266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», був затверджений 

перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка 

здобувачів вищої освіти в Університеті у звітному періоді.  

Відповідно до зазначеної вище Постанови підготовка фахівців в 

Університеті відбувалась за такими галузями знань:  

- «Управління та адміністрування»; 

- «Соціальні та поведінкові науки»;  

- «Інформаційні технології»; 

- «Сфера обслуговування»; 

- «Освіта/Педагогіка»; 

- «Право»; 

- «Публічне управління та адміністрування»; 

- «Міжнародні відносини». 

Використовуючи право Університету на запровадження спеціалізацій у 

межах ліцензованої спеціальності, що надає Закон України «Про вищу освіту», 

за звітний період було введено 29 спеціалізацій на першому (бакалаврському) 

і 28 - на другому (магістерському) рівнях вищої освіти. 

Ураховуючи результати аналізу вступних компаній 2016, 2017 та 2018 рр. 

та з метою забезпечення умов якісної конкурентоспроможної підготовки 

здобувачів вищої освіти, було проведено перегляд та оновлення змісту 
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існуючих освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти на відповідних 

рівнях, з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, а 

також доцільність запровадження нових освітніх (освітньо-професійних та 

освітньо-наукових) програм. Задля досягнення поставленої мети було та 

відповідно до порядку «Порядок розробки освітніх програм в Державному 

вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», який визначає структурне та змістовне 

наповнення освітніх програм, відповідними наказами ректора Університету 

затверджені склади робочих груп із розробки освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) і другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти. Вченою радою Університету 

затверджено перелік спеціальностей і спеціалізацій (освітніх програм), за 

якими буде оголошено набір на навчання в Університеті у 2019 р. 

Таблиця 20 
 

Перелік спеціальностей і спеціалізацій, що запроваджуються у 2019 р. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма (спеціалізація) 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 Освіта / 

Педагогіка 

015 Професійна освіта 

(Економіка) 
Економічна та бізнес-освіта 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 

 

Економічна аналітика 

Економіка підприємства 

Економіка агробізнесу 

Міжнародна економіка  

Міжнародна торгівля  

Економічна кібернетика 

Зелена економіка 

Економіка міста та урбаністика 

052 Політологія Політичні технології та лідерство 

053 Психологія Економічна та соціальна психологія 

054 Соціологія 
Соціологія економіки та підприємництва 

Соціальні та медіа-комунікації 

07 Управління та 

адміністрування 

 

071 Облік і оподаткування 

 

Облік і аудит 

Податковий менеджмент 

Диджитал-облік 

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси 

Корпоративні фінанси  

Банківський бізнес 

Цифровий банкінг 

Страховий бізнес 

Інвестиційний менеджмент 

Митна справа 

073 Менеджмент 

Менеджмент бізнес-організацій  

Менеджмент агробізнесу 

Менеджмент персоналу  

Менеджмент соціальної сфери 

075 Маркетинг Маркетинг 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво 

Міжнародний бізнес 

Комерційна діяльність та логістика 
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Галузь знань Спеціальність Освітня програма (спеціалізація) 

08 Право 081 Право 

Правознавство 

Право національної безпеки 

Право громадської і політичної діяльності 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки 

124 Системний аналіз Системний аналіз 

125 Кібербезпека Кібербезпека 

24 Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
Публічне управління та адміністрування 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні економічні відносини 

Міжнародні фінансові відносини 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

 

051 Економіка 

Економічна аналітика 

Економіка підприємства  

Економічна кібернетика 

Міжнародна економіка 

Міжнародна торгівля і маркетинг 

Міжнародний облік і аналіз 

Економіка агробізнесу 

053 Психологія 
Економічна та соціальна психологія 

Практична психологія 

054 Соціологія Соціологія економіки та підприємництва 

07 Управління та 

адміністрування 

 

071 Облік і оподаткування 

 

Облік і аудит  

Податковий менеджмент 

Облік і аудит в державному секторі 

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси 

Фінансовий менеджмент і контролінг 

Банківський менеджмент 

Митне адміністрування 

Міжнародні фінанси  

Інвестиційний менеджмент 

Міжнародний фінансовий менеджмент 

Страхування та ризик-менеджмент 

073 Менеджмент 

 

Менеджмент бізнес-організацій 

Менеджмент агробізнесу 

Менеджмент персоналу  

Міжнародний менеджмент  

Бізнес-адміністрування  

Бізнес-адміністрування в сфері охорони 

здоров’я  

Менеджмент персоналу в бізнесі 

075 Маркетинг 
Маркетинг 

Маркетинговий менеджмент 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво 

Міжнародний бізнес 

Комерційна діяльність та логістика 

Менеджмент підприємницької діяльності 

Підприємництво в освітній діяльності 
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Галузь знань Спеціальність Освітня програма (спеціалізація) 

Управління міжнародним бізнесом 

08 Право 081 Право 

Приватне право 

Публічне право 

Правове регулювання економіки 

Міжнародне економічне право 

Міжнародне комерційне право 

12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки  

Інформаційні управляючі системи та 

технології 

Системи штучного інтелекту 

124 Системний аналіз Системний аналіз 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Управління публічним сектором економіки 

Управління територіальними громадами 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні відносини 

Таким чином, у 2019 р. планується провадження освітньої діяльності за  

42 освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) і 48 - 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

У 2018 р. було ліцензовано 4 нові спеціальності: 

- 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти; 

- 053 «Психологія», 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» та 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» на другому (магістерському) рівні вищої освіти; 

-  збільшено ліцензований обсяг спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

У звітному періоді проведено первинну та чергову акредитацію 6 

напрямів підготовки, 1 спеціальності та 2 освітньо-професійних програм: 

- 6.030101 «Соціологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні 

науки»; 

- 6.030102 «Психологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні 

науки»; 

- 6.030206 «Міжнародний бізнес» галузі знань 0302 «Міжнародні 

відносини»; 

- 6.040303 «Системний аналіз» галузі знань 0403 «Системні науки та 

кібернетика»; 

- 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право»; 

- 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та 

обчислювальна техніка»; 

- 8.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право»; 

- освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 

«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 

- освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 

На підставі отриманих сертифікатів про акредитацію та Наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про узагальнення переліків 



76 

спеціальностей, ліцензованих обсягів закладів вищої освіти і переоформлення 

сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 № 

1565, були переоформлені сертифікати про акредитацію спеціальностей 

відповідно до галузей знань і спеціальностей, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

від 29.04 2015 № 266. Розпочата робота з підготовки справ щодо первинної 

акредитації напрямів підготовки: 

- 6.010104 «Професійна освіта (Економіка)» галузі знань 0101 

«Педагогічна освіта»; 

- 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»; 

- 6.140101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» галузі 

знань 1701 «Інформаційна безпека». 

Розроблення зазначених освітньо-професійних програм здійснювалося на 

єдиній методичній основі, а саме, згідно «Порядку розробки освітніх програм 

у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою 

радою Університету (протокол  від 23.11.2017 № 4) за створення робочих груп. 

Всього було створено та успішно працювали 78 робочих груп з розробки 

освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. 

В цілому, в роботі над розробкою освітніх програм прийняло участь 266 

науково-педагогічних працівників Університету, серед яких - 72 є гарантами 

освітньо-професійних програм на відповідних рівнях вищої освіти. 

В рамках підготовки до 2018/2019 навчального року та з метою 

приведення змісту освітніх програм до чинних вимог, а також узгодження 

програмних компетентностей та результатів навчання у відповідності до 

проектів стандартів спеціальностей, що пройшли громадське обговорення, 

було розроблено та затверджено 38 освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та 34 програми — 

другому (магістерському) рівнях.  

З усіх навчальних дисциплін кафедрами Університету забезпечено 

розробку, затвердження в установленому порядку та використання відповідно 

до діючих вимог: 

– робочих програм навчальних дисциплін; 

– методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін. 

У 2018 році реалізовано заходи з розробки нових та удосконалення 

діючих нормативно-правових актів, що регламентують освітню діяльність. 

Упродовж року розроблені, затверджені та набули чинності: 

– «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)» 

(затверджене Вченою радою Університету, протокол від 26.04.2018 № 9); 

– «Положення про організацію практики студентів Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 
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університет імені Вадима Гетьмана» (затверджене Вченою радою 

Університету, протокол від 01.03.2018 №7); 

– «Положення про організацію практики за кордоном студентів 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (затверджене Вченою 

радою Університету протокол від 29.03.2018 № 8); 

– «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів» (затверджене Вченою  радою  Університету протокол № 

12 від 25 травня 2017р. зі змінами та доповненнями внесеними Ухвалою 

Вченої ради Університету, протокол від 26.10.2017 № 3 Ухвалою Вченої ради 

Університету, протокол від 29.03.2018 № 8); 

– «Положення про редакційні колегії навчальних видань навчально-

наукових інститутів, факультетів, кафедр іноземних мов та Інституту бізнес-

освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (затверджене Вченою 

радою Університету, протокол від 26.04.2018 № 9); 

– «Положення про робочу програму навчальної дисципліни»  та 

«Рекомендацій щодо підготовки та оформлення робочої програми навчальної 

дисципліни та методичних матеріалів з її вивчення»  (затверджене  Вченою 

радою Університету, протокол 21.06.2018  № 11); 

– «Тимчасове положення про планування та облік навантаження 

науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(затверджене  Вченою радою Університету, протокол 21.06.2018 № 11). 

Упродовж звітного періоду в Університеті традиційно здійснювалася 

підготовка і видання нової наукової та навчальної літератури. Так, за 2018 рік 

Університетом було видано: 

- 9 підручників (385,74 друк. арк.), у тому числі електронних – 2 (78,62 

друк. арк.);  

- 38 навчальних посібників (590,13 друк. арк.), у тому числі 

електронних – 26 (401,61 друк. арк.);  

- 41 монографія (946,21 друк. арк.), у тому числі електронних – 2 

(47,22 друк. арк.); 

- 58 наукових збірників, збірників наукових конференцій – (985,44 друк. 

арк.), у тому числі електронних 19 (358,94 друк. арк.). 

До початку нового навчального року підготовлена документація 

навчально-методичного та довідкового характеру для студентів-

першокурсників. Зокрема, розроблені «Індивідуальні навчальні плани 

студентів» та нова редакція «Студентського порадника - 2018».  

Відповідно до діючих в Університеті нормативно-методичних 

документів, що регламентують освітню діяльність, проведені розрахунки 

навчального навантаження науково-педагогічного персоналу кафедр на 

2018/2019 навчальний рік, які доведені до кафедр в установленому порядку. 

Підготовлені плани роботи кафедр та індивідуальні плани викладачів на 

2018/2019 навчальний рік. Сформовані штатні розписи науково-педагогічного 

персоналу кафедр. 
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Організація навчання за дистанційною формою. Університет має 

майже двадцятирічний досвід використання дистанційних технологій в 

освітньому процесі, а починаючи з 2015 року надає освітні послуги на 

бакалаврському рівні за дистанційною формою навчання. Відповідно до 

«Положення про Інститут дистанційних технологій навчання», «Положення 

про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних 

технологій» та «Положення про організацію освітнього процесу за 

дистанційною формою навчання» навчання з використанням дистанційних 

освітніх технологій на усіх формах (денній, заочній та дистанційній) та усіх 

рівнях (бакалавр, магістр) в Університеті реалізується через Інститут 

дистанційних технологій навчання, який забезпечує організаційне, 

адміністративне, методологічне та технологічне супроводження процесу 

дистанційного навчання. 

Відповідно до  «Положення про організацію освітнього процесу за 

дистанційною формою» в Університеті здійснюється підготовка здобувачів за 

дистанційною формою навчання. На даний момент на чотирьох курсах 

навчається 100 студентів дистанційної форми навчання. Протягом 2018 року 

було розроблено нові та/або приведено у відповідність до нормативних 

документів Університету, а саме «Положенню про організацію освітнього 

процесу за дистанційною формою» та «Уніфікованим вимогам» практично усі 

дистанційні курси (усього 249 таких курсів), що забезпечують навчання за 

дистанційною формою на 1-4 курсах. На деякі дистанційні курси були 

оформлені авторські права розробників на дистанційний курс. 

Таблиця 21 

Кількість студентів дистанційної форми навчання 

 Структурний підрозділ Спеціальність 
Бакалаври 

Разом 
1 2 3 4 

ННІ «Інститут інформаційних 
технологій в економіці 

Університету» 

6і01/6502  2   2 

6і07 4    4 

Факультет обліку та податкового 

менеджменту 
6О01/6509  1   1 

Факультет економіки та управління 

6Е02/6504 2    2 

6Е04/6601 3 3   6 

6А01/6504_1    1 1 

Факультет фінансів 
6Ф01/6508   3  3 

6Ф04 4    4 

Факультет маркетингу 6Р03/6507  7 5 2 2 16 

Факультет 

міжнародної економіки і 

менеджменту 

6М01/6503 12 15 12 10 49 

Факультет управління персоналом, 

соціології та психології 

6У02/6505  1  2 3 

6У07 9    9 

Разом  41 27 17 15 100 

Підтримка денної та заочної форм навчання. Використання технологій 

дистанційного навчання суттєво розширилось протягом останніх років - 

викладачі Університету розробили та активно використовують понад 300 

дистанційних курсів для організації змішаного навчання. У 2018 р. в 
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дистанційному форматі продовжується вивчення окремих дисциплін 

студентами, що навчаються за скороченими термінами навчання.  

У звітному навчальному році співробітниками Інституту дистанційних 

технологій навчання розроблені дистанційні відеокурси для викладачів та 

студентів, що містять методичні матеріали щодо організації дистанційного 

навчання з використанням системи Moodle.  

Таблиця 21 

Загальна кількість дистанційних курсів, що забезпечують дистанційну 

форму навчання та підтримку денної та заочної форм навчання 

Структурний підрозділ 
К-сть курсів станом 

на вересень 2016 р. 

К-сть курсів станом 

на грудень 2018 р. 

Факультет 

міжнародної економіки і менеджменту 
66 148 

ННІ «Юридичний інститут 

Університету» 
4 22 

Факультет маркетингу 10 59 

Факультет управління персоналом, 

соціології та психології 
15 56 

Факультет обліку та податкового 

менеджменту 
0 19 

Факультет економіки та управління 14 107 

Факультет фінансів 17 59 

ННІ «Інститут інформаційних технологій 

в економіці Університету» 
17 82 

Всього 148 552 

Інклюзивне навчання. У 2018 р. дистанційні технології почали 

використовуватись для організації навчання за індивідуальним графіком 

студентів з інвалідністю. Сформовано пропозиції щодо внесення доповнень до 

нормативних документів Університету, які б забезпечували організацію освіти 

для таких студентів. 

Підвищення кваліфікації викладачів. В рамках підготовки викладачів 

до використання дистанційних технологій у навчальному процесі, у 2018 р. на 

курсах підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому 

просторі Університету», що проводяться на базі Інституту дистанційних 

технологій навчання та Інституту підвищення кваліфікації, підвищили 

кваліфікацію понад 100 викладачі. Регулярно протягом року проводяться 

майстер-класи щодо використання дистанційних технологій в освітньому 

процесі та постійне консультування викладачів співробітниками Інституту 

дистанційних технологій навчання щодо роботи із системою Moodle. 

Наукова робота. Протягом 2018 р. на базі Інституту дистанційних 

технологій навчання та кафедри інформатики та системології проводився 

науково-методичний семінар «Дистанційні технології в освіті», на засіданнях 

якого розглядались актуальні проблеми та перспективи розвитку 

електронного навчання в Україні та світі. Крім того, співробітники Інституту 

приймали участь у профільних конференціях, круглих столах та інших 

наукових заходах. 



80 

Профорієнтаційна робота та робота з абітурієнтами. Співробітники 

Інституту дистанційних технологій навчання приймають активну участь у 

вступній кампанії, профорієнтаційній роботі та у днях відкритих дверей. Під 

час вступної кампанії проводились регулярні консультації абітурієнтів щодо 

дистанційної форми навчання та проводилось опитування абітурієнтів, 

відповідно до результатів якого відкориговані сторінки сайту Інституту 

дистанційних технологій навчання з метою більш ефективного інформування 

абітурієнтів щодо дистанційного навчання в Університеті. 

Інформаційне забезпечення наукової та навчальної діяльності 

Університету традиційно є пріоритетним напрямком роботи Наукової 

бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського. 

Діяльність Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського (далі – 

бібліотека) у 2018 р. була спрямована на максимальне задоволення 

інформаційних потреб користувачів, удосконалення бібліотечних технологій, 

підтримку веб-сайту бібліотеки, популяризацію наукового доробку викладачів 

Університету, подальший розвиток бібліографічних проектів, удосконалення 

організації та використання бібліотечних фондів. 

Станом на 31.12.2018 р. документарні ресурси бібліотеки складали      

1 196 966 примірників видань на традиційних та електронних носіях 

інформації (табл. 22). 

Таблиця 22 

Ресурси бібліотеки університету станом на 31.12.2018 р. 

№ Назва Кількісні дані 

1 Фонд, всього примірників 1 196 966 

2 Площа бібліотеки, м² 5.753,5 

3 Кількість абонементів 4 

4 Кількість читальних залів 9 

5 Кількість місць в читальних залах  433 

На 2018 рік передплачено 131 назву періодичних наукових видань на 

суму понад 160 тис. грн. Всього фонд фахових періодичних видань становить 

103 779 примірників. 

Відповідно до наказу «Про введення в дію Тимчасового порядку обліку, 

передачі, зберігання та списання магістерських дипломних робіт освітнього 

ступеня магістр» починаючи з 2018 року магістерські дипломні роботи 

передаються на зберігання до бібліотеки. У 2018 році до відділу 

комплектування бібліотеки передано 894 магістерські роботи.  

Значна увага приділяється бібліотекою поповненню та розвитку такого 

важливого складника як електронна бібліотека. Мережева повнотекстова база 

«Електронна бібліотека навчальної літератури» формується з електронних 

документів навчальної та навчально-методичної літератури видавництва 

Університету, а також науковими виданнями – монографіями, збірниками 

наукових конференцій, науковою періодикою Університету. Фонд 

електронних ресурсів складає понад 4 000 примірники документів на 

електронних носіях та мережних документів.  
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Бібліотека Університету формує бібліографічну базу праць вчених 

університету. Головною метою такого ресурсу є збереження наукового 

надбання університету, відображеного в публікаціях та інформування 

наукової спільноти про результати наукових досліджень науковців 

Університету. Бібліографічна база праць викладачів  містить понад  32 тисячі 

записів, щороку база поповнюється на понад 2 000 описів документів. 

Бібліотека університету виступає координатором і основним виконавцем 

процесу створення та функціонування інституційного репозитарію 

Університету, який репрезентує науковий доробок учених Університету в 

інформаційному науковому просторі. Кількість документів репозитарію 

становить 23 560 документів: поповнення – 2 946 документів. За звітний рік 

166 авторам надано право депонування робіт у репозитарії Університету. 

Всього авторських договорів – 623.  

Співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки 

надаються консультації науковцям університету з питань створення 

авторського профілю вченого у Google Академії та міжнародних науково-

метричних базах даних Scopus та Web of Scince, занесення вчених до єдиного 

міжнародного реєстру ORCID, а також реєстрація в Центрі досліджень 

соціальних комунікацій при Національній бібліотеці України ім. В. 

Вернадського.  

Основним завданням проведення науково-дослідної роботи, що здійснює 

бібліотека, є розробка власних інформаційно-бібліографічних електронних 

ресурсів,  зорієнтованих на забезпечення інформаційних запитів користувачів.  

Бібліотекою створено і задепоновано, як результат інтелектуальної 

діяльності, науково-освітній ресурс «Економічна думка України: матеріали до 

наукових біографій» (№ 50–РІД/Ук-2017). Триває робота ще над кількома 

іншими ресурсами економічного спрямування. 

Для наповнення Колекції цифрової бібліотеки протягом року 

здійснювалось оцифрування рідкісних видань економічної тематики та інших 

документів, поповнювався створений до 110-річчя з дня заснування 

Університету інформаційний ресурс «Літопис КНЕУ», де розміщено видання 

Київського комерційного інституту.  

З метою популяризації наукових шкіл Університету, наукового та 

науково-педагогічного доробку провідних вчених Університету, бібліотека 

продовжує роботу над серією персональних бібліографічних покажчиків 

«Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. 

Вадима Гетьмана».   

Бібліотека отримує доступи до повнотекстових баз даних від провідних 

компаній світу та надає можливість користування ними усім користувачам 

Університету. Через високу вартість та відсутність фінансування на 

передплату наукових інформаційних ресурсів, дуже важливим є отримання 

безкоштовного доступу до наукових досліджень провідних науковців світу чи 

колекцій наукової періодики, що сприяє поліпшенню рівня наукових 

досліджень в університеті.  

У 2018 р. було отримано доступи до електронних інформаційних ресурсів 

(табл. 23): 
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Таблиця 23 

Перелік електронних інформаційних ресурсів 

№  Назва ресурсу Виробник 

1. 
База даних «Global Patents Reference Center», 

EBSCO host 
EBSCO Publishing (CША) 

2. Електронна бібліотека «MACAT ilibrary» 
компанія Macat International 

Limited, Великобританія 

3. Аналітична система «You Control» Україна 

4. База даних SciVerse Scopus, ELSEVIER Нідерланди 

5. База даних iPOLL Roper Center США 

6. Колекція eIFL  EBSCO host EBSCO Publishing (CША) 

7. Інформаційно-правова система «Ліга-Закон» Україна 

Представлення електронних ресурсів, послуг і сервісів, своєчасне 

інформування про всі аспекти діяльності та здобутки бібліотеки здійснюється 

через веб-сайт бібліотеки. 

У 2018 році Центром «Перспектива» досягнуто нові позитивні результати 

в організації роботи зі сприяння працевлаштування студентів та налагодження 

зв’язків з роботодавцями. У звітному періоді функції та завдання Центру 

«Перспектива» було розширено у зв’язку з включенням до його складу 

сектору організації практики студентів. 

Традиційним стало проведення Ярмарок вакансій для студентів 

університету двічі на рік - восени і навесні. Вперше, осінній захід відбувся в 

новому приміщені, з оновленим оснащенням, новим форматом каталогів 

компаній-учасників, рекламою заходу в метрополітені і соціальній мережі 

Фейсбук. Також, було проведено конкурс студентських резюме з оголошенням 

переможців під час ярмарку. Слід відмітити зростання попиту роботодавців на 

стажування та працевлаштування студентів та випускників нашого 

університету. Восени на Ярмарку вакансій було представлено 42 компанії 

(навесні 38). Загальна база компаній-роботодавців на сьогодні складає понад 

300. 

Восени, вперше упродовж двох місяців було організовано та проведено 

навчальний курс англійською мовою від компанії «Філіп Морріс Україна» . 

Активно залучають на роботу і практику студентів та випускників 

університету організації державного сектору. Серед таких можна виділити: 

Ощадбанк, Приватбанк, Київводоканал, Урядовий контактний центр, 

Державна фіскальна служба, Центр надання адміністративних послуг, 

Пенсійний фонд України, Головне управління статистики у місті Києві, 

Кабінет міністрів України. 

Упродовж навчального року співробітники Центру «Перспектива» брали 

участь у багатьох профорієнтаційних заходах як в університеті, так і за його 

межами і серед них —  всеукраїнський захід для дітей та молоді «Місто 

професій», Ярмарки професій у міжміських службах зайнятості Київського 

району, Дні відкритих дверей в університеті для абітурієнтів, і Ярмарки 

вакансій в інших університетах. 

У звітному навчальному році спільними зусиллями відділу 

профорієнтації, центру суспільних зв’язків, представників навчально-

наукових інститутів (факультетів), студентства та інших підрозділів 
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Університету проведено низку заходів щодо підвищення ефективності 

вступної кампанії у 2018 році. 

Проведені заходи мали на меті роботу як з зовнішньою аудиторією 

(школярі, вступники, вчителі, викладачі, випускники ПТНЗ), так і 

внутрішньою (бакалаври, студенти коледжів, викладачі). Так, тричі було 

організовано проведення Днів відкритих дверей, в роботі яких прийняли 

участь всі факультети та навчально-наукові інститути університету. Вперше 

проведено День профорієнтації бакалавра «Від мрії до дії», де студенти, які 

бажають продовжити навчання в магістратурі мали змогу ознайомитися з її 

перевагами. Започатковано дні консультацій (Дні батьків та Дні абітурієнтів) 

та серію онлайн трансляцій, які допоможуть вступникам визначитися з 

факультетом та спеціалізацією, прийняти зважене рішення. 

Представники відділу профорієнтації проводили зустрічі зі студентами 

коледжів Університету та з учнями інших ПТНЗ. Також проведено бізнес 

турнір «КНЕУ БІЗНЕС СТАРТ», який користувався великим успіхом серед 

студентів коледжів. Проведено V Всеукраїнський (І Міжнародний) бізнес-

турнір «Стратегія фірми-2019», який об’єднав 3054 учасників з України, 

Польщі, країн Балтії і США і став вже пізнаванним в Україні. 

Одним із найважливіших напрямків профорієнтаційної роботи є 

налагодження контактів із вчителями та викладачами ПТНЗ. Саме тому 

проведено Перший Вернісаж практикум для вчителів економіки та 

підприємницьких дисциплін. Також представники відділу профорієнтації 

представляли Університет в громадському проекті «Місто професій», 

проводилася також профорієнтаційна робота з центрами зайнятості та 

районними управліннями освіти. 

Всього проведено 16 загальноуніверситетських заходів, 15 з яких після 

створення відділу профорієнтації, розвитку підприємництва та лідерства. 

Загальна кількість відвідувачів (очна) склала понад 1500 осіб, дистанційно 

долучилися близько 4500 осіб (і ця цифра зростає за рахунок збільшення 

кількості переглядів у соцмережах). На підготовку заходів витрачено понад 

1050 академічних годин часу. 

В рамках вступної кампанії 2018 року започатковано серію онлайн-

трансляцій зустрічей з представниками різних факультетів та кафедр 

університету, щоб дати змогу ширшому колу людей познайомитися з 

представниками кращого економічного ЗВО. 

Науково-освітня діяльність кафедр, навчально-наукових інститутів 

(факультетів), що здійснена у 2018 році, дозволила підтвердити та підвищити 

рейтинги Університету, що уособлюють досягнення в науковій та освітній 

діяльності. 

Вступна кампанія-2018 засвідчила збереження Університетом провідних 

позицій на ринку освітніх послуг. Серед ТОП-100 закладів вищої освіти 

України наш університет посів 10 місце за кількістю заяв від абітурієнтів у 

2018 р.  

За рейтингом Топ-200 університетів України, який складає міжнародна 

група експертів, у співпраці з Європейським центром вищої освіти (ЮНЕСКО-

CEPES) та Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» Університет у 2018 році 

посів 13-е місце. 
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За даними рейтингу лідируючих світових аналітичних центрів «2017 

Global Go To Think Tank Index Report», який оприлюднено у лютому 2018 року, 

Університет, що представлений в рейтингу з 2012 року, підтвердив свої 

позиції, залишившись на 36 місці серед найкращих аналітичних центрів країн 

Центральної та Східної Європи, на 3-му серед аналітичних центрів України та 

єдиним з університетів України в даному рейтингу. 

Цей рейтинг вважається одним з авторитетних рейтингів міжнародних 

аналітичних центрів, щорічно з 2006 року готується Інститутом Лаудера 

Університету Пенсильванії (США) в рамках Програми аналітичних центрів та 

громадянського суспільства. В його основу покладено результати опитування 

понад 1500 експертів - дослідників, журналістів, донорів, представників 

громадських та міжнародних організацій - із 120 країн.  

За кількістю цитувань праць науково-педагогічних працівників у Google 

Scholar Університет у травні 2018 року посів 5 місце. 

Згідно унікального дослідження Forbes, яке було проведено у 2013 році та 

більше не повторювалось, більше 890 випускників Університету стали топ-

менеджерами великих підприємств – це кращий показник серед українських 

Університетів. 

 

11. ДОТРИМАННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ  

ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В організації роботи з додержання прав і законних інтересів осіб з 

особливими потребами Університет керується законодавством України, 

зокрема, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», «Про затвердження Порядку використання 

коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним 

захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.112015 № 1393-р «Про 

затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року» та іншими нормами законодавства України. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про вищу освіту» державна політика 

у сфері вищої освіти ґрунтується, у тому числі на принципі доступності вищої 

освіти. 

Для реалізації права на вищу освіту особами з особливими освітніми 

потребами Університет створює необхідні умови для здобуття ними якісної 

вищої освіти. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю в Університеті, якщо за станом здоров’я вони втратили 

можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше 

кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної 

комісії, та в інших випадках, передбачених законодавством. 

Стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня вищої 

освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням необхідності створення 

умов для осіб з особливими освітніми потребами та є обов’язковими до 

виконання. 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks
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Відповідно до ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» Університет 

зобов’язаний створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами 

з особливими освітніми потребами. 

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» особи, які 

навчаються в Університеті, мають право на: 

- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до 

інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за 

наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 

Будівлі, споруди і приміщення Університету відповідають вимогам 

доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо 

відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з 

особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з 

урахуванням універсального дизайну. 

Норми щодо забезпечення безперешкодного доступу до навчальних 

аудиторій, лабораторій та іншої інфраструктури закладу освіти, для осіб, які 

належать до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень 

життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я і віком, включено до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2016 р. 

№ 1187.  

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» прийом на 

навчання до закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основі. 

Правилами прийому до Університету передбачено для осіб з інвалідністю 

спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі та спеціальні 

умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів. 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають: 

- особи, визнані інвалідами війни, відповідно до пп. 10–14 ст. 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я і соціального захисту населення); 

- особи з інвалідністю І, ІІ груп і діти з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо 

яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською 

катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву 

хворобу (категорія 1); 

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 

також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 

батьки яких є шахтарями і мають стаж підземної роботи не менше як 15 років 
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або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 

інвалідами I або II груп. 

При прийнятті на роботу осіб з особливими потребами Університет 

організовує навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів 

відповідно до медичних рекомендацій, встановлює на їх прохання неповний 

робочий день або неповний робочий тиждень та створює пільгові умови праці 

і при цьому оплата їх праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу 

або залежно від виробітку. Працівники-інваліди мають право на відпустку (як 

основну, так і додаткову) більшої тривалості, ніж інші працівники. 

На виконання ст.1821 КЗпП за заявою особи, яка працює і має двох або 

більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила 

дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій 

матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, 

який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері 

в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з 

інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, Університет надає щорічну 

додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без 

урахування святкових і неробочих днів. 

Університет забезпечує виконання норм Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» із забезпечення громадянами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи використання чергової відпустки у зручний для 

них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної 

плати строком 14 робочих днів на рік. 

На виконання Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів України 

«Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти», «Питання стипендіального 

забезпечення», «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування» Університет забезпечує виплату соціальної стипендії, 

безоплатним проживанням або проживанням з пільговою оплатою в 

гуртожитках Університету окремих категорій здобувачів вищої освіти. 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» фінансування заходів з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, витрат 

на утримання реабілітаційних установ здійснюється за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів, цільових страхових фондів, засновників 

реабілітаційних установ, добровільних пожертвувань та інших джерел, 

передбачених законом. 

На виконання ст. 73 Кодексу законів про працю України за заявою жінки, 

яка працює, на дитину-інваліда Університет надає щорічну додаткову 

оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування 

святкових і неробочих днів. 
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В навчальних корпусах № 1 та № 4 (бібліотека) Університету встановлено 

пандуси для заїзду колясок інвалідів. Також в корпусах №1, 2, 3 та 4 працюють 

ліфти для переміщення між поверхами.  

У відокремлених підрозділах забезпечений вільний доступ до навчальних 

корпусів, гуртожитків (під’їзні шляхи та пандуси) та інших приміщень в 

навчальних корпусах для осіб, які належать до маломобільних груп. 

 

12. СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, 

ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА УНІВЕРСИТЕТОМ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), 

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС НАДАННЯ  

В КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ ЗАЗНАЧЕНОГО МАЙНА 

У 2018 р. бюджетна політика Університету була спрямована на 

забезпечення навчального процесу, захист соціальних гарантій та укріплення 

матеріально-технічної бази. 

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Університету 

разом із відокремленими структурними підрозділами (філіями) протягом 2018 

р. надійшло коштів у загальній сумі 444,5 млн. грн., з них 274,6 млн. грн. 

становили бюджетні асигнування (загальний фонд кошторису), 165,8 млн. грн. 

- кошти, отримані як плата за послуги (спеціальний фонд кошторису), і 4,1 

млн. грн. коштів спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами 

власних надходжень (благодійні внески, гранти, кошти, отримані для 

виконання цільових заходів).  

У тому числі для забезпечення фінансово-господарської діяльності 

Університету надійшло коштів у загальній сумі 352,6 млн. грн., з них 202,9 

млн. грн. становили бюджетні асигнування, 147,1 млн. грн. - кошти, отримані 

як плата за послуги, і 2,6 млн. грн. склали благодійні внески, гранти, кошти, 

отримані для виконання цільових заходів. 

За даними бюджетної звітності, загальна сума надходжень за коштами, 

отриманими як плата за послуги (спеціальний фонд кошторису), у 2018 р. 

становила 165,8 млн. грн., з них надійшло: 

- за послуги, що надавалися згідно з функціональними 

повноваженнями - 141,8 млн. грн.; 

- від господарської діяльності – 22,8 млн. грн.; 

- за оренду майна – 1,19 млн. грн.; 

- від реалізації майна – 50,0 тис. грн. 

У тому числі сума надходжень Університету за коштами, отриманими як 

плата за послуги, у 2018 р. становила 147,1 млн. грн., з них надійшло: 

- за послуги, що надавалися згідно з функціональними 

повноваженнями, - 126,8 млн. грн.; 

- від господарської діяльності – 19,6 млн. грн.; 

- за оренду майна - 660 тис. грн.; 

- від реалізації майна – 40 тис. грн. 

Видатки звітного 2018 р. склали 443,3 млн. грн., з них за рахунок коштів 

державного бюджету – 274,2 млн. грн. (61,9 %), за рахунок коштів, 

спеціального фонду – 169,1 млн. грн. (38,1 %). 



88 

Наявні ресурси спеціального фонду кошторису спрямовувались у першу 

чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями та інші платежі, що 

віднесені до захищених статей бюджету. 

Структура видатків звітного 2018 р. характеризуються такими 

показниками: 

- 71 %, або 314,4 млн. грн., - видатки на оплату праці з нарахуваннями, 

що порівняно з 2017 р. більше як на 13,7 %; 

- витрати на стипендію та інші виплати становили 52,5 млн. грн., або 

11,8 % видатків бюджету; що порівняно з 2017 р. більше як на 4 %; 

- 2,6 %, або 11,3 млн. грн., витрачено на послуги зв’язку, придбання 

матеріалів, інвентарю і навчального обладнання, проведення поточних 

ремонтів, утримання корпусів, гуртожитків, транспорту, а також 

обслуговування навчального процесу; 

- 1,7 %, або 7,5 млн. грн., направлено на придбання основних засобів, 

бібліотечних фондів, обладнання довгострокового користування; 

- видатки на капітальний ремонт становили 15,1 млн. грн., або 3,4 %, 

що порівняно з 2017 р. більше як у 1,5 рази; 

- 9 %, або 39,9 млн. грн., витрачено на оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг більше як на 16 %; 

- видатки на відрядження становили 0,1 %, або 724,9 тис. грн.; 

- 1,9 млн. грн., або 0,4%, направлено на наукові дослідження і 

розробки.  

Видатки Університету склали 354,1 млн. грн., з них за рахунок коштів 

державного бюджету – 202,9 млн. грн. (57,3 %), за рахунок коштів, 

спеціального фонду (у тому числі за рахунок суми невикористаного залишку 

коштів на 01.01.2019) – 151,2 млн. грн. (42,7 %). 

Структура видатків Університету характеризуються наступними 

показниками: 

- 70,5%, або 249,6 млн. грн., - видатки на оплату праці з 

нарахуваннями, що порівняно з 2017 р. більше як на 13 %; 

- витрати на стипендію та інші виплати становили 38,6 млн. грн., або 

10,9 % видатків бюджету; 

- 2,6 %, або 9,2 млн. грн., витрачено на послуги зв’язку, придбання 

матеріалів, інвентарю і навчального обладнання, проведення поточних 

ремонтів, утримання корпусів, гуртожитків, транспорту, а також 

обслуговування навчального процесу; 

- 1,8 %, або 6,3 млн. грн., направлено на придбання основних засобів, 

бібліотечних фондів що порівняно з 2017 р. більше як на 37,0 %; 

- видатки на капітальний ремонт становили 15,1 млн. грн., або 4,3 %, 

що порівняно з 2017 р. більше як у 1,5 рази; 

- 9,3 %, або 32,9 млн. грн., витрачено на оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг, що порівняно з 2017 р. більше як на 16,0 %; 

- видатки на відрядження становили 0,1 %, або 524,9 тис. грн.; 

- 1,9 млн. грн., або 0,5%, направлено на наукові дослідження і 

розробки.  
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Таблиця 23 

Основні фінансові показники Університету з відокремленими 

структурними підрозділами станом на 31.12.2018 р. 

Показник 

Сума, 

млн. грн., 

разом з 

філіями 

Сума, 

 млн. грн., 

у т.ч. 

Університет 

Ефективність використання державного майна   

1. 

Капітальні інвестиції у розвиток виробничої сфери 

Університету за рахунок коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень (спеціальний фонд кошторису) 

1,9 1,6 

2. 

Сплата податків і внесків (обов’язкових платежів) за рахунок 

коштів загального та спеціального фондів кошторису до 

бюджету країни, з них перераховано: 

98,3 76,8 

податок на доходи фізичних осіб 33,6 24,6 

військовий збір 3,8 3,1 

єдиний соціальний внесок 58,1 46,9 

податок на додану вартість 2,1 1,8 

податок на землю 100 тис. 40 тис. 

податок на воду 200 тис. 200 тис. 

екологічний податок 100 тис. 100 тис. 

інші податки та збори 320 тис. 20 тис. 

Майновий стан  

1. 

Необоротні активи 533,4 426,2 

основні фонди:   

залишкова вартість 479,6 376,5 

знос 47% 48 % 

незавершене будівництво 2,3 2,3 

інші необоротні  матеріальні активи 51,4 47,3 

нематеріальні активи 80 тис. 60 тис. 

2. 

Оборотні активи:  15,3 9,4 

запаси 6,8 3,6 

дебіторська заборгованість, із неї: 2,7 1,9 

нарахований і не отриманий дохід по оплаті за навчання на 
контрактній основі та оплаті за проживання в гуртожитках 

2,2 1,4 

нарахована плата орендарям за оренду і комунальні послуги 90 тис. 90 тис. 

нарахована плата за користування побутовими 
електроприладами 

400 тис. 400 тис 

періодичні видання, бібліотечний фонд 20 тис. 20 тис. 

талони, видані підзвітним особам 13тис. 13 тис. 

грошові кошти та їх еквіваленти 5,8 3,9 

3. 

Кредиторська заборгованість, з неї: 17,6 15,0 

попередньо сплачені кошти за навчання і проживання у 

гуртожитках 
17,2 14,6 

попередньо сплачені кошти за користування побутовими 

електроприладами 
40 тис. 40 тис. 

податок на додану вартість за грудень 2018 р. 370 тис. 360 тис. 

Відповідно до вимог чинного законодавства, а саме - ст. 287 

Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» (із змінами і доповненнями), Закону України «Про 
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державний бюджет України на 2018 рік», надання у користування майна 

здійснювалось через регіональне відділення Фонду державного майна України 

по м. Києву. 

 

13. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ  

ПРО ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО  

ЗА УНІВЕРСИТЕТОМ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ЗОКРЕМА МАЙНА, 

НАДАНОГО У КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ 

Складання форм фінансової звітності Університетом здійснюється 

відповідно до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному 

секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 

№ 307. Складання форм бюджетної звітності Університетом здійснюється 

відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (у 

редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 № 44). Форми 

фінансової і бюджетної звітності подаються в установлені терміни за 

встановленим графіком. 

Керуючись Законом України «Про управління об’єктами державної 

власності» і на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

29.07.2016 № 909, до Управління з питань державного майна та підприємств 

Університетом у встановлені терміни подаються звіти: «Майно-1: Перелік 

об’єктів державного нерухомого майна, які надані в оренду», «Майно-2: 

Перелік об’єктів державного нерухомого майна, що пропонуються для 

надання в оренду»,  «Майно-3: Інформація про ефективне використання 

гуртожитків» 

Станом на 01.01.2019 Університетом та філіями укладено 50 договорів 

оренди нерухомого майна - нежитлових приміщень, у тому числі 

регіональними відділеннями Фонду державного майна України - 48 договорів, 

Університетом (як  орендодавцем) - 2 договори.  

Загальна площа орендованих приміщень становить 1976,69 м2, в тому 

числі площа  орендованих приміщень Університету 703,19 м2 

Звітність Університету є достовірною, дає чітке і повне уявлення про 

майновий стан і результати діяльності установи. 

Станом на 31.12.2018, з дозволу Міністерства освіти і науки України, 

регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву 

всього укладено 22 договори оренди нерухомого майна - нежитлових 

приміщень, у тому числі Університетом (як орендодавцем) укладено 2 

договори. 

Загальна площа орендованих приміщень становить 703,19 м2 (інформація 

без врахування коледжів). 
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14. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ,  

СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Колективний договір на 2017–2019 рр. між роботодавцем і первинною 

профспілковою організацією ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» прийнятий Конференцією трудового 

колективу 26 квітня 2017 р. і зареєстрований Управлінням праці та 

соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Києві державної 

адміністрації за від 19.06.2017№ 281, який укладений на основі Кодексу 

законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і 

угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки» та 

інших нормативно-правових актів та Статуту Університету.  

Діючий Колективний договір визначає та унормовує взаємні права і 

обов’язки сторін, які забезпечують належну організацію праці працівників 

Університету, регламентують її оплату та умови, а також визначають порядок 

прийому на роботу, відпочинку, соціальний захист та житлово-побутове 

обслуговування.  

За період дії Колективного договору адміністрація Університету 

дотримувалася положень щодо навчальної, наукової та міжнародної 

діяльності; організації праці та трудових відносин; оплати та стимулювання 

праці; умов та охорони праці; соціального та побутового забезпечення; 

забезпечення діяльності профспілки тощо, що свідчить про повне дотримання 

принципів соціального партнерства, взаємної відповідальності у соціально-

економічних і трудових відносинах. Усі умови Колективного договору 

вирішуються з дотриманням діючого законодавства та інтересів працівників. 

Аналіз виконання Колективного договору між адміністрацією і трудовим 

колективом свідчить про повне дотримання принципів соціального 

партнерства, взаємної відповідальності у соціально-економічних і трудових 

відносинах. Усі умови Колективного договору вирішуються з дотриманням 

чинного законодавства та інтересів працівників. 

Так, Університетом здійснюється постійний контроль за дотриманням 

чинного законодавства про охорону праці, проводиться атестація робочих 

місць зі шкідливими умовами праці. За результатами атестації розробляються 

заходи з поліпшення умов і безпеки праці. 

Станом на 31.12.2018 проаналізовано виконання адміністрацією 

Університету зафіксованих у 6 розділах і 10 додатках діючого Колективного 

договору зобов’язань сторін щодо організації навчальної, наукової та 

міжнародної діяльності, праці і трудових відносин, оздоровлення працівників, 

вирішення питань покращення умов та охорони праці, удосконалення 

організації заробітної платні, соціально-побутового забезпечення і 

дотримання законодавства про працю та її охорону.  

Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію, що 

призводять до скорочення чисельності або штату працівників, приймаються 

не пізніше, ніж за три місяці до намічених дій та узгоджуються з первинною 

профспілковою організацією з попередженням працівників про наступне 

звільнення персонально не пізніше, як за два місяці до здійснення цих заходів. 
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Переведення на іншу роботу здійснюється тільки за згодою працівника (за 

винятком випадків, передбачених ст. 33 КЗпП). 

У робочий час науково-педагогічних працівників передбачається 

виконання ними навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 

інших трудових обов’язків. Максимальне навчальне навантаження на одну 

ставку науково-педагогічного працівника не перевищує 600 годин на 

навчальний рік. Навчальне навантаження наступного навчального року 

доводиться до відома науково-педагогічних працівників наприкінці поточного 

навчального року. Під час складання розкладів навчальних занять 

враховується раціональність затрат робочого часу науково-педагогічних 

працівників, за можливості забезпечується безперервна послідовність 

проведення занять, не допускаються тривалі перерви між заняттями. 

При наданні первинною профспілковою організацією путівок на 

санаторно-курортне лікування і у разі самостійного придбання таких путівок 

в разі виникнення необхідності термінового лікування за направленням 

медичного закладу працівникам Університету протягом навчального року 

забезпечується сприяння у наданні або перенесенні їм чергової відпустки.  

За результатами атестації робочих місць працівникам, зайнятим на 

роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюється скорочений робочий 

час. 

В Університеті діє Комісія з трудових спорів. Вирішення спірних питань, 

пов’язаних із виконанням функціональних обов’язків, здійснюється за участю 

первинної профспілкової організації.  

Оплата і стимулювання праці всіх категорій персоналу, встановлення 

надбавок, доплат і виплат, премій здійснюється відповідно до умов, 

визначених Принципами оплати праці (додаток 2 до Колективного договору). 

Стимулювання підготовки навчальної літератури та оплата здійснюється 

відповідно до Принципів матеріального стимулювання видання навчальної 

літератури (додаток 3 до Колективного договору). 

Підготовка і видання монографій здійснюється на умовах, визначених 

Принципами  організації та фінансування підготовки монографій (додаток 4 

до Колективного договору). 

Оплата і стимулювання праці працівників Науково-дослідного інституту 

економічного розвитку здійснювати відповідно до Принципів організації, 

оплати і стимулювання праці в Науково-дослідному інституті економічного 

розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (додаток 5 до Колективного договору).  

Стимулювання інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників 

проводиться відповідно до Принципів стимулювання інноваційної науково-

педагогічної діяльності викладачів Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

відповідно до змісту контракту (додаток 6 до Колективного договору). Таке 

стимулювання оформляється у разі наявності документів, що засвідчують 

факт виконання певного інноваційного продукту. 

Університетом здійснюється регулярна виплата основної та додаткових 

форм заробітної плати інших видів матеріального стимулювання науково-

педагогічним та іншим працівникам Університету, згідно діючого 
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законодавства та умов Колективного договору, а також враховуючи 

персональний внесок кожного працівника у досягнення Університетом 

високого конкурентного статусу; створені необхідні умови для реалізації 

трудових та соціально-економічних прав працівників, передбачених трудовим 

законодавством України, Статутом Університету та Колективним договором; 

забезпечується вирішення питань соціального розвитку трудового колективу, 

поліпшення умов його праці, матеріально-побутового обслуговування 

працівників; забезпечується захист майнових прав Університету та його 

працівників; контролюється дотримання трудової дисципліни, згідно діючого 

законодавства України та Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Університету, затверджених Конференцією трудового колективу 

Університету 26.04.2017 р. 

Університет використовує загальноприйняті та встановлює власні форми 

морального та матеріального заохочення працівників відповідно до умов 

Колективного договору. 

Доплати за науковий ступінь і вчене звання науково-педагогічним, 

науковим і педагогічним працівникам Університету здійснюються відповідно 

до законодавства України. Ректор Університету відповідно до законодавства 

України, Статуту і Колективного договору визначає порядок, встановлює 

розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги і заохочення 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників 

Університету. 

На виконання положень Колективного договору працівникам 

Університету надається консультативна допомога з питань трудового, 

пенсійного законодавства України та інших питань, які стосуються 

життєдіяльності, освіти, пільг та компенсацій тощо.  

Відповідно до п. 2.2 Колективного договору при прийомі на роботу 

працівників ознайомлюють з посадовою (робочою) інструкцією, Правилами 

внутрішнього розпорядку, Статутом Університету та Колективним договором. 

Профкомом забезпечує контроль правильності запровадження тарифних 

розрядів і розмірів посадових окладів; встановлення доплат, надбавок і 

матеріальних заохочень; своєчасність нарахування заробітної плати, у тому 

числі за період відпустки. Здійснюється постійний контроль за видатками, 

передбаченими загальним і спеціальним фондами кошторису, на матеріальне 

стимулювання працівників Університету згідно з умовами відповідних 

Принципів. 

Інформація про зміни у законодавстві про оплату праці, пільги і пенсійне 

забезпечення своєчасно доводиться до колективу працівників Університету. В 

разі особистого звернення працівникам надаються консультації з питань 

оплати праці.  

На виконання вимог п.5.10 Колективного договору, жінкам, які мають 

дітей і працюють на умовах неповного робочого часу (неповний робочий день 

чи неповний робочий тиждень), Університет надає щорічну відпустку повної 

тривалості з оплатою пропорційно відпрацьованому часу. За бажанням жінки 

(або батька дитини чи інших близьких родичів) у період перебування у 

відпустці для догляду за дитиною, вона може працювати на умовах неповного 
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робочого часу. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в 

період відпустки для догляду за дитиною згідно чинного законодавства. 

При виданні Університетом наказів, що стосуються матеріальних 

заохочень та розподілу соціальних пільг, змін робочого часу, запровадження 

та перегляду норм праці, її оплати, розцінок, тарифних сіток, посадових 

окладів, умов запровадження та розміру надбавок, доплат, премій, винагород, 

інших заохочувальних, компенсаційних виплат, а також поліпшення умов, 

охорони праці, відпочинку, соціальної сфери та медичного обслуговування 

персоналу, такі обов’язково погоджуються з виборним органом Первинної 

профспілкової організації Університету. 

Забезпечується контроль за дотриманням чинного законодавства про 

охорону праці. Згідно з чинним законодавством виділяються кошти для 

проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці. За 

результатами атестації розробляються необхідні заходи з поліпшення умов і 

безпеки праці та контролюється їх реалізація. Відповідно до додатку 1 за 

роботу у шкідливих умовах працівникам надаються пільги і компенсації. 

Забезпечується нормативний температурний режим у навчальних 

корпусах і гуртожитках. Контролюється вчасне прибирання прилеглих 

територій, дахів будівель від снігу, забезпечується безпечний доступ до 

корпусів Університету. 

Дотримуються вимоги чинного законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування роботодавцем співробітників Університету 

від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності. 

Дотримується законодавство про проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів. Для працівників, що працюють у 

шкідливих умовах, забезпечується проведення щорічного медичного 

профілактичного огляду. Забезпечується фінансування флюорографічного 

обстеження працівників Університету відповідно до вимог Закону України 

«Про охорону праці». Не допускаються до роботи працівники, які без 

поважних причин ухилилися від проходження обов’язкового медичного 

огляду. 

Передбачається фінансування для поповнення комплектів медичних 

аптечок. У навчальних корпусах Університету для своєчасного надання 

першої медичної допомоги в робочий час у кожному структурному підрозділі, 

а також на кожному пункті охорони закуплені комплекти медичних аптечок і 

періодично контролюється їхня наявність. До персоналу Університету 

доведена інформація про місцезнаходження аптечок з медичними засобами.  

З метою поліпшення умов і безпеки праці робітників, надання пільг, 

передбачених законодавством, у даний час досягнута домовленість з 

Інститутом медицини праці Національної академії медичних наук України про 

проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці. 

Між Університетом та Авіаційним медичним центром при Національному 

авіаційному університеті досягнуто згоди щодо проходження обов'язкових 

періодичних профілактичних медичних оглядів працівників Університету, 

діяльність яких пов'язана з обслуговуванням учасників освітнього процесу. 
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Зазначені медичні огляди будуть проводитись за рахунок коштів 

Університету. 

Відповідно до встановлених чинним законодавством норм здійснюється 

забезпечення працівників необхідним спецодягом, засобами індивідуального 

захисту, миючими та знешкоджувальними засобами.  

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» та п. 4.2 

Колективного договору передбачено витрати на охорону праці у розмірі не 

менше 0,2 % від фонду оплати праці за попередній рік.  

Періодично та по мірі необхідності здійснюється ремонт та обладнання 

аудиторій, робочих місць викладачів відповідно до вимог діючих стандартів, 

в тому числі обладнання лекційних аудиторій (по мірі надходження коштів) 

сонцезахисними засобами та кондиціонерами, оновлення комп’ютерної і 

копіювальної техніки відповідно до сучасних стандартів тощо. 

Згідно з умовами оновлюються спортивні зали ФСК «Економіст» 

необхідним спортивним інвентарем, відстежуються термінами його 

експлуатації. Здійснюється контроль санітарно-гігієнічного стану спортивних 

залів та басейну. 

Систематично контролюється санітарно-гігієнічний стан навчальних 

приміщень, а також приміщень побутового призначення на прилеглих до 

будинків Університету територіях. Щорічно організовується навчання 

профспілкового активу з питань охорони праці. 

У межах кошторисних призначень і відповідно до чинного законодавства 

виділяються кошти на загальноуніверситетські заходи (посвячення в студенти, 

День Університету, Дні факультетів тощо). Забезпечується сприяння в 

організації та проведенні загальнодержавних свят. За необхідності 

виділяються приміщення для проведення святкових вечорів на факультетах та 

в інших підрозділах. 

Забезпечується сприяння в організації новорічних святкових вистав для 

дітей співробітників, в забезпеченні дітей співробітників дошкільного і 

шкільного віку (до 14 років включно) новорічними подарунками. 

За умовами Колективного договору здійснюються заходи на подальше 

сприяння розвитку фізичного виховання і підвищення фізичної культури 

працівників на основі використання тих можливостей, що надає наявність 

потужної бази Фізкультурно-спортивного комплексу Університету. 

Забезпечуються умови для розвитку фізичної культури працівників 

Університету через участь у спортивних секціях. Проводиться щорічна 

спартакіада, до її організації залучається кафедра фізичного виховання і 

спеціалісти ФСК «Економіст». Спортивні команди працівників беруть участь 

в університетських і загальноміських змаганнях. Учасники змагань 

відзначаються кубками, дипломами, грамотами і подяками (загальна сума 

витрат на проведення спортивно-масової роботи складається з коштів, які 

відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» перераховуються на рахунок профкому в розмірі 0,3 % від 

фонду оплати праці за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань 

на оздоровчу, культурно-масову і фізкультурну роботу) і кошторисних 

призначень профспілкового комітету за відповідним напрямом. 
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Під час складання графіку роботи ФСК «Економіст» і завантаженості 

спортивних споруд і майданчиків дотримуються пріоритети у такому порядку: 

1) забезпечення навчального процесу; 

2) виділення часу для викладачів і співробітників; 

3) надання послуг для орендарів сторонніх організацій та фізичних осіб.  

Науково-педагогічні працівники Університету користуються 

спортивними спорудами і майданчиками ФСК «Економіст» у вільний від 

навчальних занять час за встановленим графіком. 

Забезпечується продуктивна діяльність Центру культури і мистецтв 

Університету. Створюються умови для культурного та естетичного виховання 

членів трудового колективу. Забезпечується робота гуртків художньої 

самодіяльності, народної творчості, проводяться творчі виставки і конкурси. 

За участю профкому створюються умови для культурного відпочинку 

працівників, знайомства з сучасними мистецькими і культурними 

досягненнями. Систематично організовуються краєзнавчі туристичні поїздки 

трудових колективів структурних підрозділів, за необхідності виділяються 

транспортні засоби, що належать Університету, або укладаються угоди зі 

сторонніми організаціями. 

Укладено відповідні договори з оздоровчими закладами на придбання 

путівок для співробітників Університету. Пріоритет надається тим закладам та 

установам, в яких існують більш привабливі умови для сімейного відпочинку 

та оздоровлення. Забезпечуються потреби у путівках в табори відпочинку для 

дітей співробітників Університету. 

Відповідно до Принципів надання матеріальної допомоги працівникам 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (додаток 7 до Колективного договору) і Положення про надання 

матеріальної допомоги профкомом ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» за зверненнями працівників 

Університету надається матеріальна допомога. 

Пенсіонерам, які вже не працюють в Університеті, проте перебувають на 

профспілковому обліку, у разі можливості надаються санаторно-курортні 

путівки за рахунок коштів профкому.  

Забезпечується періодичний громадський контроль за роботою закладів 

громадського харчування, що обслуговують Університет (буфетів, їдалень та 

ін.). Перевіряється їхня робота, погоджується графік роботи, здійснюється 

контроль за цінами, асортиментом та якістю продуктів, що реалізуються через 

їх мережу. Чотири рази на рік проводиться порівняльний аналіз цін у закладах 

громадського харчування Університету з відповідними закладами вищої 

освіти м. Києва. Звіти відповідної комісії заслуховуються на засіданнях 

профкому і пропозиції щодо вдосконалення системи харчування в 

Університеті направляться до його керівництва. 

Здійснюються роботи з благоустрою прилеглих до навчальних корпусів 

Університету територій, облаштовано шлагбаумами автостоянки біля 

корпусів Університету. 

Працівникам надається консультативна допомога з питань соціально-

побутового і правового захисту, трудового і житлового законодавства. 
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Ухвалення рішень, видання наказів, що передбачають погодження з 

виборним органом, погоджуються з профкомом. Інформація про результати 

діяльності Університету надається профспілковій організації. 

Накази, що стосуються матеріальних заохочень і розподілу соціальних 

пільг, змін робочого часу, запровадження і перегляду норм праці, її  оплати, 

розцінок, тарифних сіток, посадових окладів, умов запровадження і розміру 

надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних 

виплат, а також поліпшення умов, охорони  праці, відпочинку, соціальної 

сфери та медичного обслуговування персоналу погоджуються з профкомом.  

Бухгалтерією Університету на рахунок первинної профспілкової 

організації перераховуються 100 % профспілкових внесків, утриманих із 

заробітної плати працівників - членів профспілки, нараховуються й 

оплачуються лікарняні листи.  

Представники первинної профспілкової організації беруть безпосередню 

участь у розробці редакцій Статуту Університету, Правил внутрішнього 

розпорядку і у розгляді пропозицій та зауважень, що надходять від 

керівництва і працівників, що стосуються соціально-економічних питань. 

Відповідно до засад соціального партнерства забезпечується участь 

представників первинної профспілкової  організації в нарадах та засіданнях 

дорадчих органів, робочих груп, що створюються наказами і 

розпорядженнями ректора.   

Відповідно до Статуту Університету, погодженого Конференцією 

трудового колективу 26.04.2017 р. та затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 31.08.2017 № 1242, Університет здійснює свою 

діяльність відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-

правових актів та Статуту Університету.  

Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про 

співробітництво, встановлює прямі зв’язки із закладами вищої освіти, 

науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними 

організаціями, фондами тощо, відповідно до законодавства України. 

Зовнішньоекономічна діяльність Університету провадиться відповідно до 

законодавства України через укладення договорів з іноземними юридичними 

та фізичними особами. Основними напрямами зовнішньоекономічної 

діяльності Університету є підготовка осіб з числа іноземних громадян до 

вступу у заклади вищої освіти України та осіб з числа громадян України до 

навчання за кордоном; провадження освітньої діяльності, пов’язаної з 

навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для 

іноземних держав; організація навчання за кордоном; виконання наукових 

досліджень і науково-технічних розробок. 

Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної 

діяльності Університету використовуються для забезпечення виконання 

статутних завдань. 

У складі Університету діють структурні підрозділи (навчально-наукові 

інститути, факультети, кафедри, науково-дослідні інститути, центри, 

бібліотеки, музей, спортивний комплекс, студентське містечко, господарські 



98 

підрозділи та інші структурні підрозділи, які забезпечують життєдіяльність 

Університету), а також відокремлені структурні підрозділи (філії).  

Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до 

законодавства України та головних завдань діяльності Університету, і 

функціонують згідно з окремими положеннями, які затверджуються Вченою 

радою Університету та вводяться в дію наказами ректора. 

Відокремлені структурні підрозділи (філії) Університету діють на 

підставі Положення про відокремлений структурний підрозділ (філію) 

Університету, яке затверджується Вченою радою Університету та вводиться в 

дію наказом ректора Університету.  

У центрі уваги при виконанні вимог Статуту у звітному році були такі 

напрямки діяльності, як підвищення результативності фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, розвиток інноваційної діяльності, 

комерціалізація науково-технічних розробок; забезпечення високої якості 

навчального процесу, впровадження сучасних технологій організації 

освітнього процесу; розвиток міжнародного співробітництва, подальша 

інтеграція у європейський та світовий науково-освітній простір; забезпечення 

фінансової стійкості Університету; соціальний захист і соціальна підтримка 

учасників освітнього процесу. 

Відповідно до чинного законодавства України для працівників 

Університету встановлений 40-годинний робочий тиждень. Робочий час 

науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень з 

урахуванням виконання навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи, передбачених індивідуальним робочим планом. Початок роботи та її 

закінчення, тривалість обідньої перерви встановлений відповідно до Правил 

внутрішнього розпорядку Університету, затверджені Конференцією 

трудового колективу Університету 26.04.2017. 

Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, здійснюється 

шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та 

організаціях, в тому числі іноземних, згідно з укладеними Університетом 

договорами, відповідно до законодавства. 

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності в 

Університеті діє викладання дисциплін іноземними мовами та забезпечується 

при цьому здобуття вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.  

Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до концепції 

освітньої діяльності визначеної Статутом Університету.  

Університет вживає заходів (у тому числі шляхом запровадження 

відповідних новітніх технологій) щодо запобігання та виявлення плагіату в 

наукових роботах науково-педагогічних, педагогічних та здобувачів вищої 

освіти.  

Фінансування наукової та інноваційної діяльності Університету 

здійснюється відповідно до законодавства України про освітню, наукову, 

науково-технічну та інноваційну діяльність за рахунок таких джерел: 1) 

Державного бюджету України; 2) коштів міністерств, відомств, підприємств 

та організацій на договірній основі; 3) коштів вітчизняних і міжнародних 

фондів та організацій; 4) власних коштів (коштів спеціального фонду, кредитів 

та інших джерел).  
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Університет використовує загальноприйняті та встановлює власні форми 

морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу у 

відповідності з умовами Колективного договору. 

Університет як державний заклад вищої освіти реалізує державну 

політику щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, здійснює 

міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, 

встановлює прямі зв’язки з іншими закладами вищої освіти, науковими 

установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними 

організаціями, фондами, тощо, відповідно до законодавства України. 

Університет використовує загальноприйняті та встановлює власні форми 

морального та матеріального заохочення працівників відповідно до Принципів 

оплати праці, встановлення надбавок, доплат та виплати премій в Університеті 

(Додаток № 2 до Колективного договору). 

Доплати за науковий ступінь і вчене звання науково-педагогічним, 

науковим і педагогічним працівникам Університету здійснюються відповідно 

до законодавства України. Ректор Університету відповідно до законодавства 

України, Статуту і Колективного договору визначає порядок, встановлює 

розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги і заохочення 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників 

Університету. 

Проведений аналіз засвідчує вчасне й послідовне виконання прийнятих у 

Колективному договорі зобов’язань сторін. 

 

15. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

Заходи в Університеті щодо охорони державної таємниці розробляються 

і здійснюються режимно-секретним відділом (далі - РСВ) на основі вимог 

Закону України «Про державну таємницю», постанови Кабінету Міністрів від 

18.12.2013 № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення 

режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в установах і організаціях» тощо. 

Організація роботи РСВ здійснюється  згідно з Порядком № 939 на основі 

річних планів роботи РСВ, які затверджені і контролюються ректором 

Університету. 

В Університеті на базі Інституту післядипломної освіти діють курси 

підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів центральних 

і місцевих органів виконавчої влади. Курси були створені відповідно до наказу 

Міністра освіти і науки України від 11.05.1996 № 05. 

За звітний 2018 р. на курсах при Університеті пройшли перепідготовку 

 102 фахівця з мобілізаційної роботи. 

РСВ постійно забезпечує режим секретності у процесі навчання 

відповідно до Закону України «Про державну таємницю», а саме: 

- перевіряється наявність допуску до держтаємниці у кожного 

слухача, який прибуває на курси; 

- начальником РСВ на початку занять кожного потоку проводиться 

вступне заняття з питань таємного діловодства і правил користування 
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секретними наказами, лекційними матеріалами з мобілізаційної роботи і 

власними зошитами; 

- після завершення занять і екзамену секретні конспекти слухачів 

розсилаються на адреси місця їх роботи за допомогою державного 

підприємства спеціального зв’язку відповідно до вимог Порядку № 939. 

РСВ бере участь у запобіганні витоку наукової та економічно важливої 

інформації з обмеженням доступу в публікаціях у спеціальних друкованих 

виданнях і засобах масової інформації, авторами яких є працівники 

Університету, шляхом організації роботи експертної комісії Університету. 

Експертними комісіями, які призначались наказами по Університету в 

2018 р., грубих порушень режиму секретності і секретного діловодства не 

виявлено. Експертною комісією Університету щоквартально здійснювались 

перевірки наявності і руху матеріальних носіїв секретної та іншої інформації, 

що перебувають в РСВ.  

В РСВ справи з секретного діловодства в основному тимчасового 

зберігання, тому станом на 31.12.2018 залишилась незначна кількість 

матеріальних носіїв секретної інформації. Це переважно діючі накази, справи 

і секретні методичні матеріали (лекції) для курсів підвищення кваліфікації 

працівників мобілізаційних підрозділів центральних і місцевих органів 

виконавчої влади з мобілізаційної роботи.  

Постійно діюча експертна комісія переглянула грифи секретності і 

відібрала для знищення тих носіїв інформації з обмеженим доступом, які не 

являють собою історичної та наукової цінності, і знищила їх за діючим 

порядком. 

РСВ співпрацює з центром міжнародної академічної мобільності, а також 

з відповідними підрозділами, які очолює проректор із науково-педагогічної 

роботи і міжнародних зв’язків Університету для забезпечення режиму 

секретності під час міжнародного співробітництва, та повідомляє про це ГУ 

СБУ у м. Києві та Київської обл. 

Державному вищому навчальному закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» Головним Управлінням 

Служби безпеки України по м. Києву та Київській обл. надано Спеціальний 

дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, від 

18.03.2016 № КВЗ-2016-43, термін дії дозволу до 01.03.2020 р. 

РСВ своєчасно і постійно взаємодіє з Головним Управлінням СБУ, 

спецсектором Міністерства освіти і науки України, а також з іншими 

правоохоронними органами України. 

 

16. ДОТРИМАННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ В УСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ  

ВИМОГ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Відповідно до Положення про Державну аудиторську службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.02.2016 №43 

(реорганізовано Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення, 

відповідно до постанови КМУ від 28.10.2015 №868), Держаудитслужба 

здійснює контроль на підприємствах, в установах та організаціях, які 
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отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх 

рівнів, за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів. 

Державною аудиторською службою України була здійснена перевірка  

діяльності Університету за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2018 р. та надано 

Акт ревізії від 29.08.2018 № 03-21/04  по усуненню зазначених в ньому 

недоліків і порушень розроблено та затверджено План заходів. 

При складанні звітності зауважень зі сторони Міністерства освіти і науки 

України щодо достовірності даних не було. При складанні звітності надається 

своєчасна, повна та достовірна інформація про майновий та фінансовий стан, 

результати діяльності, господарські операції з грошовими коштами, 

розрахунками та зобов’язаннями Університету.  

Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу 

Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу 

України» та інших законодавчих та нормативно-правових актів своєчасно та 

достовірно веде оперативний та бухгалтерський облік, складає затверджені 

форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх згідно з 

установленими нормами та порядком до відповідних органів, яким 

законодавством України надано право контролю за певними напрямами 

діяльності.  

Державна аудиторська служба України провела ревізію фінансово-

господарської діяльності Роменського коледжу Університету за період з 

01.06.2014 по 30.04.2018 р. р. та встановила порушення фінансової 

дисципліни, які відображені у довідці ревізії фінансово-господарської  

діяльності Роменського коледжу від 09.07.2018 р. Основні порушення, вказані 

у довідці, були усунуті в ході ревізії, решта знаходяться на стадії усунення. 

З 30.05.2018 р. по 02.06.2018 р. Північним офісом Державної аудиторської 

служби України проводилась перевірка фінансово-господарської діяльності 

Коледжу інформаційних систем і технологій Університету. На виконання 

вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства № 03-

14/421-2018 від 05.10.2018 р. Коледжем інформаційних систем і технологій 

Університету було здійснено дії щодо усунення виявлених порушень (наказ 

директора від 23.07.2018 № 68-К). 

Протягом 2018 р. Управлінням з питань праці Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області було проведено позапланове 

інспекційне відвідування додержання вимог законодавства про працю у 

Криворізькому економічному інституті Університету за період з 02.03.2018 р. 

по 05.03.2018 р. Позапланове інспекційне відвідування здійснювалось на 

підставі звернення працівника Баранник Н.Г. від 13.02.2018 р. №Б-196, щодо 

порушення законодавства про працю з боку Криворізького економічного 

інституту Університету, а саме несвоєчасного розрахунку при звільненні 

31.12.2017 р. Адміністрацією Криворізького економічного інституту 

Університету була надана інформація щодо зазначеного факту до відділу з 

питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, 

працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Криворізькому регіоні. 

За результатами проведеного позапланового інспекційного відвідування 
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головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства 

про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з 

питань дитячої праці у Криворізькому регіоні було складено Акт 

інспекційного відвідування юридичної особи (фізичної особи), яка 

використовує працю від 05.03.2018 №6/4.2-3 та визначені виявленні 

порушення. 05.03.2018 року директору Криворізького економічного інституту 

було надано припис про усунення виявлених порушень №2/4.2-3. Відповідно 

до припису про усунення виявлених порушень від 05.03.2018 №2/4.2-3 були 

усунені наступні порушення: заробітна плата за грудень 2017 року, а також 

компенсація за невикористані дні щорічної відпустки та вихідна допомога 

виплачені в повному обсязі; середній заробіток за весь час затримки по день 

фактичного розрахунку донараховано та виплачено Баранник Н.Г. 15.03.2018 

р., сплачено штраф за порушення законодавства про працю у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати. 

Відповідно до плану проведення заходів державного фінансового 

контролю Державної аудиторської служби України на ІІ квартал 2018 року, на 

підставі відповідного направлення, виданого  начальником Східного офісу 

Держаудитслужби України, головним державним аудитором відділу 

контролю у галузі освіти, науки спорту та інформації проведено ревізію 

фінансово-господарської діяльності Криворізького коледжу економіки та 

управління Університету за період з 01.05.2014 р. по 30.04.2018 р. Результати 

ревізії були у встановлений термін оформлені довідкою б/н від 27.06.2018 р., 

в який зафіксовано ряд порушень та зазначено терміни їх усунення. Виявлені 

порушення в ході проведення ревізії відшкодовано та усунуто в повному 

обсязі шляхом перерахування коштів в доход бюджету, отримання коштів від 

орендаря, утримання зайвих виплат заробітної плати, коригування зайвої 

сплати єдиного соціального внеску, донарахування та виплати недоотриманих 

коштів, оприбуткування активів по обліку. Реєстр порушень, виявлених 

ревізією та реквізити документів, що підтверджують їх відшкодування надано 

у встановлений спосіб начальнику Східного офісу Держаудитслужби України 

та ректору Університету. Зауваження з боку представників Держаудитслужби, 

щодо забезпечення Криворізьким коледжем економіки та управління 

Університету виконання та усунення порушень – відсутні. 

 

17. ВИКОНАННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ВИМОГ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ВИМОГ ЗАСНОВНИКА 

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з 01.01.2017 

до 31.12.2017 запроваджено мораторій на проведення органами державного 

нагляду (контролю) планових і позапланових заходів зі здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Виняток становлять позапланові заходи, які здійснюються органами 

державного нагляду (контролю), з таких підстав: 
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- на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення 

суб’єктом господарювання її законних прав (проводиться за погодженням 

Державної регуляторної служби; 

- за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного 

органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного 

нагляду (контролю) за його бажанням; 

- за рішенням суду; 

- у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного 

випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. 

Університет як національний заклад вищої освіти провадить фінансово-

господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства України і 

Статуту. 

Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України на умовах державного замовлення на оплату послуг з 

підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, власних 

надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством України, з 

дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, 

публічності та прозорості у прийнятті рішень через бюджетні рахунки, які 

відкриваються в органах Державної казначейської служби України для 

забезпечення казначейського обслуговування коштів державного бюджету. 

Університет є неприбутковою установою (закладом), не має на меті отримання 

прибутку, фінансування якого повністю здійснюється через головного 

розпорядника коштів-Міністерство освіти і науки України.  

У звітному періоді була проведена планова перевірка Державною 

аудиторською службою України з питань фінансово-господарської діяльності 

Університету та його окремих філій, про що зазначено в попередньому розділі. 

Крім цього, у 2018 році Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по м. Києву та Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по Сумській області було проведено перевірку Університеті та 

філії в м. Ромни щодо виявлення фактів ухилення від сплати обов’язкових 

платежів до бюджету України, за використання державного майна і оренди 

відповідно до доручення Прем’єр-Міністра України В.Гройсмана від 

21.06.2018 № 19693/1/0-18. В ході перевірок порушень не виявлено. 

Упродовж 2018 року перевірки з будь-яких питань вищезазначеними 

органами в діяльності Університету не проводилися. 

У Роменському коледжі Університету 04.10.2018 р. Роменським 

міськрайонним відділом управління ДСНС України в Сумській області 

проведена перевірка щодо додержанням суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки зі 

складанням відповідного акту за № 164 та внесенням припису про усунення 

порушень вимог законодавства. Вимоги припису Роменським коледжем 

Університету усунуті в повному обсязі, на завідувача господарства закладу 

накладений штраф у розмірі 51 грн., який своєчасно сплачений.  

18.10.2018 р. Роменським міськрайонним управлінням Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області проведене 

позапланове санітарно-епідеміологічне обстеження Роменського коледжу 
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Університету з метою розширення ліцензії на проведення освітньої діяльності 

зі складанням відповідного акту.  

У Криворізькому коледжі економіки та управління Університету 

здійснювалися планові та позапланові перевірки суб’єктами державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме:  

1) Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 

області, в результаті чого складено акт санітарно-епідеміологічного 

обстеження об’єкта м. Кривий Ріг №2370/28-18 від 07.09.2018, для усунення 

виявлених порушень надано гарантійний лист від 29.10.18 №10-0603;  

2) Відділом праці та соціально-трудових відносин управляння праці та 

соціального захисту населення виконкому Покровської районної у місті 

Кривому Розі ради, в результаті чого складено акт про результати  обстеження 

щодо якості проведення атестації робочих місць за умовами праці від 16 

листопада 2018 року. Заходи щодо покращення умов праці в Криворізькому 

коледжі економіки та управління Університету виконуються, призначено 

відповідальну особу за збереження матеріалів з атестації робочих місць за 

умовами праці, приведено у відповідність наказ «Про проведення  атестації 

робочих місць за умовами праці»;  

3) Спеціалістом відділу праці та соціально-трудових відносин управління 

праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної у 

місті ради, внаслідок чого видано довідку про обстеження дотримання вимог 

законодавства та нормативних правових актів з питань охорони праці від 16 

листопада 2018 року. Для усунення недоліків Криворізьким коледжем 

економіки та управління Університету направлено листа Міністру освіти і 

науки України з проханням про фінансування видатків на охорону праці, 

оформлено картки обліку спецодягу та інших засобів індивідуального захисту 

згідно встановленої форми, затверджено «Положення  про систему управління 

охороною праці в коледжі»;  

4) Страховим експертом з охорони праці Криворізького відділу 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

Дніпропетровській області. Після проведення перевірки надано подання від 

16.11.2018  №99/5, на підставі якого направлено листа Міністру освіти і науки 

України з проханням про фінансування видатків на  забезпечення працівників 

Криворізького коледжу економіки та управління Університету спецодягом, 

спецвзуттям та на охорону праці. 

 

18. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ, ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вдосконалення управління Університетом, зміцнення фінансово-

господарської, трудової дисципліни проводиться з дотриманням  

законодавства України. 

З метою оптимізації структури закладу упродовж 2018 року здійснюється 

робота з організаційно-структурного оновлення Університету. 

В результаті цієї роботи було створено нові структурні підрозділи 

Університету, а саме: навчально-наукову лабораторію фінансово-
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інвестиційного консалтингу кафедри корпоративних фінансів і контролінгу 

Університету; навчально-наукову лабораторію сучасних технологій 

фінансових ринків кафедри фінансів Університету; навчально-наукову 

лабораторію логістики кафедри комерційної діяльності і логістики 

Університету, засновано науково-дослідний Інститут досліджень сучасного 

Китаю імені Бориса Курца, засновано наукове періодичне електронне видання 

Journal of Regional Science and Sustainable Development Economics (науковий 

електронний журнал «Регіоналістика та економіка сталого розвитку») та інші. 

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, 

Положенням про Вчену раду Університету, за рішеннями Вченої ради 

Університету проведено оптимізацію структури навчально-наукових 

підрозділів Університету, серед яких: 

1) реорганізовано: 

- кафедру фінансів шляхом злиття кафедри фінансів та кафедри фінансові 

ринки; 

- кафедру банківської справи шляхом злиття кафедри банківської справи та 

кафедри менеджменту банківської діяльності; 

- кафедру корпоративних фінансів і контролінгу шляхом злиття кафедри 

інвестиційної діяльності та кафедри корпоративних фінансів і 

контролінгу; 

- кафедру фізичного виховання і кафедру обліку, контролю та 

оподаткування агробізнесу приєднано до факультету обліку та 

податкового менеджменту; 

- кафедру економіки і менеджменту агробізнесу приєднано до факультету 

економіки та управління; 

- відокремлений структурний підрозділ «Коледж економіки та управління 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» шляхом приєднання 

його до Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 

2) створено: 

- інституцію Уповноваженого з прав студентів Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; 

- кафедру економічної теорії шляхом злиття кафедри політичної економії 

та кафедри історії та теорії господарства; 

- кафедру політичних технологій шляхом злиття кафедри політології та 

національної безпеки і кафедри політичної історії; 

- центр менеджменту та моніторингу якості освіти; 

- раду роботодавців Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

- навчальний відділ; 

- відділ технічних засобів навчання Державного вищого навчального 

закладу; 

- відділ профорієнтації, розвитку підприємництва і лідерства; 
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- навчально-наукову лабораторію фінансово-інвестиційного консалтингу 

кафедри корпоративних фінансів і контролінгу; 

- навчально-наукову лабораторію логістики кафедри комерційної 

діяльності і логістики; 

- навчально-наукову лабораторію сучасних технологій фінансових ринків 

кафедри фінансів; 

- науково-дослідний Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса 

Курца. 

3) перейменовано: 

- кафедру макроекономіки та державного управління на кафедру 

публічного управління та адміністрування; 

- кафедру стратегії підприємств на кафедру стратегії бізнесу; 

- кафедру економіки підприємств на кафедру економіки та підприємництва 

- кафедру української мови та літератури на кафедру бізнес-лінгвістики; 

- кафедру європейської інтеграції на кафедру європейської економіки і 

бізнесу; 

- кафедру правового регулювання економіки на кафедру підприємницького 

та корпоративного права; 

- Центр інформатизації та мережевих систем Університету на «Центр 

інформаційно-обчислювальних та мережевих систем Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; 

- видавництво Університету на редакційно-видавничий відділ 

Університету; 

- відділи Центру науки та інновацій: відділ координації та моніторингу 

періодичних фахових видань, відділ інтелектуальної власності та 

наукової інформації; 

4) ліквідовано: 

- факультет економіки АПК; 

- навчально-методичний відділ та його структурні підрозділи; 

- навчальний відділ з організаційного забезпечення навчального процесу 

та його структурні підрозділи. 

Штатний розпис новостворених структурних підрозділів формувався за 

рахунок штатних одиниць реорганізованих структурних підрозділів. 

Переведення працівників здійснювалось за їх письмовою згодою із 

збереженням умов трудових договорів або контрактів та із збереженням 

раніше встановлених надбавок і доплат, відповідно до законодавства України. 

На підставі ухвали Вченої ради Університету від 26.04.2018 «Про 

реорганізацію відокремленого структурного підрозділу «Коледж економіки і 

управління Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», наказу по 

Університету від 27.04.2018 №365 «Про реорганізацію відокремленого 

підрозділу «Коледж економіки і управління Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», ухвали Вченої ради Університету від 30.08.2018 «Про припинення 

діяльності відокремленого структурного підрозділу «Коледж економіки і 

управління Державного вищого навчального закладу «Київський 



107 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (протокол від 

30.08.2018 № 1), наказом ректора від 31.08.2018 № 648 «Про припинення 

діяльності відокремленого підрозділу «Коледж економіки і управління 

Університету» завершилась процедура реорганізації шляхом приєднання до 

Економічного коледжу Університету, у зв’язку з чим відокремлений 

структурний підрозділ «Коледж економіки і управління Університету» 

припинив свою діяльність.  

Конференцією трудового колективу за погодженням з Первинною 

профспілковою організацією Університету затверджено Правила 

внутрішнього розпорядку в Університеті, які мають на меті сприяти 

сумлінному ставленню до праці, подальшому зміцненню дисципліни, високій 

якості робіт, підвищенню продуктивності праці та містять основні положення 

щодо дотримання трудових обов’язків та вимог навчального процесу, трудової 

та навчальної дисципліни, заохочення до сумлінної роботи, а також заходи 

дисциплінарного стягнення згідно із законодавством України. 

Університетом та його відокремленими підрозділами надається правова 

допомога працівникам структурних підрозділів Університету (в тому числі 

відокремлених підрозділів) з питань застосування трудового, житлового, 

пенсійного законодавства та інших правових питань, що виникають, у 

взаємодії із структурними підрозділами, розробляються та укладаються 

господарські договори з фізичними, юридичними особами. 

Здійснюється захист законних прав Університету у судових органах та 

представництво його інтересів в органах державної влади, інших 

підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності і 

підпорядкування, тощо. Претензійно-позовна робота в Університеті 

організована відповідно до вимог законодавства України. У встановлені 

законом строки надаються відповіді на претензії та відзиви і заперечення на 

позовні заяви, заявлені до Університету та здійснюється представництво 

інтересів Університету в судах під час розгляду спорів.  

Письмові звернення та інформаційні запити громадян, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, які надходять до 

Університету, опрацьовуються своєчасно, за якими надається обґрунтована 

відповідь в терміни передбачені Законами України «Про звернення громадян» 

та «Про доступ до публічної інформації» тощо.  

Керівництвом протягом 2018 р. у рамках чинного законодавства постійно 

проводились заходи зі стабільного фінансового стану Університету і 

зміцнення фінансово-господарської дисципліни шляхом дотримання 

принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та 

прозорості у прийнятті відповідних рішень. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010  

№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими установами і закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми власності», з метою 

забезпечення стабільного фінансового стану Університету додатково 

запроваджено платні послуги. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 «Про 
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затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів 

(ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, 

слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-

педагогічного працівника у закладах вищої освіти III і IV рівнів акредитації та 

закладах післядипломної освіти державної форми власності», листа 

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2015 № 1/9-126 «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних 

планів у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки 

України від 26.09.2017 № 10.2-73 «Про утримання посад НПП», 

Університетом проводиться оптимізація структури підрозділів Університету і 

продовжується робота з організаційно-структурного оновлення Університету 

і приведення штатної чисельності до вимог законодавства. 

У звітному році проведено 11 засідань Вченої ради Університету. 

Прийнято понад 60 ухвал щодо структурних перетворень в Університеті, змін 

внутрішніх нормативно-правових актів, зокрема, приведення у відповідність 

до приписів Закону України «Про вищу освіту» Статуту Університету, 

положень про структурні підрозділи (науково-дослідні інститути та 

факультети, кафедри, тощо), положень, які стосуються правил нарахування 

академічних та соціальних стипендій, положень, які регулюють діяльність 

навчально-наукових підрозділів Університету, положення щодо обрання на 

посади науково-педагогічних працівників Університету, порядку присвоєння 

Вченою радою Університету учених звань, тощо.  

Вченою радою Університету за звітний період атестовано 21 науково-

педагогічного працівника, з них 6 – присвоєно вчене звання професора по 

кафедрі, 15 -  вчене звання доцента по кафедрі. 

Атестовано також 8 науково-педагогічних працівників, які отримують 

стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених, з них 4 науково-

педагогічні працівники продовжують отримувати вказану вище стипендію. 

Порушено і задоволено клопотання щодо виплати 19 студентам 

Університету іменних академічних стипендій Президента України, іменних 

академічних стипендій Верховної Ради України, академічних стипендій імені 

Вадима Гетьмана, академічних стипендій імені Михайла Грушевського, в 

також надання академічної стипендії Кабінету Міністрів України аспіранту 

Університету.  

Запрацював відділ секретаріату Університету, який виконує функцію 

щодо організації та супроводу засідань Вченої ради Університету та 

контролюючу функцію щодо виконання рішень Вченої ради Університету. 
Налагоджено через створення двох постійно діючих комісій Вченої ради 

Університету під керівництвом професорів Колота А.М. та інших осіб 

ефективну систему організаційно-правового забезпечення роботи Вченої ради 

Університету, зокрема, щодо структурних змін в Університеті.   
Керівництвом протягом 2018 р. в рамках діючого законодавства постійно 

проводились заходи щодо стабільного фінансового стану Університету та 

зміцнення фінансово-господарської дисципліни шляхом дотримання 

принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та 

прозорості у прийнятті відповідних рішень. 
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В 2017 році розпочата та продовжується в 2018 р. робота щодо оптимізації 

структури підрозділів та організаційно структурного оновлення Університету. 

Штатний розпис Університету на 01.01.2018 р. складено та затверджено 

відповідно до діючого законодавства України в розрізі структурних 

підрозділів та найменування посад. Загальна кількість штатних одиниць на 

зазначену дату становила 3172,27. 

Протягом року до штатного розпису внесено зміни та станом на 

31.12.2018 р. штатна чисельність склала – 3095,46 одиниці. 

 

19. ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ, 

ДОТРИМАННЯ ВСІМА ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ШТАТНО-

ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ  

ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», Програми 

інноваційного розвитку Університету на 2016–2018 рр. щодо розвитку 

освітньої діяльності та підвищення її якості та відповідно до Переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 

№ 266 (зі змінами і доповненнями); Ухвали Вченої ради Університету від 

27.04.2017 «Про навчальні плани підготовки фахівців освітніх ступенів 

молодший спеціаліст, бакалавр, магістр (спеціаліст)», наказом по 

Університету від 16.05.2017 № 381 було затверджено і введено в дію навчальні 

плани підготовки фахівців освітніх ступенів «молодший спеціаліст», 

«бакалавр», «магістр (спеціаліст)» і внесені зміни до навчальних планів. 

Вченою радою Університету 29.03.2018 р. були затверджені навчальні 

плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти за якими розпочалася підготовка здобувачів вищої освіти з       

01.09.2018 р. 

Були запроваджені нові спеціалізації, які були відсутні у дотеперішній 

практиці. 

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

– спеціалізація «Політичні технології» (спеціальність «Політологія»); 

– спеціалізації «Економічна аналітика», «Зелена економіка», «Економіка 

міста та урбаністика», «Цифрова економіка» (спеціальність «Економіка»); 

– спеціалізації «Диджитал-облік», «Податковий менеджмент», 

(спеціальність «Облік і оподаткування»); 

– спеціалізації «Корпоративні фінанси», «Митна справа», «Банківський 

бізнес» (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»); 

– спеціалізація «Менеджмент соціальної сфери» (спеціальність 

«Менеджмент»); 

– спеціалізації «Право національної безпеки», «Право громадської і 

політичної діяльності» (спеціальність «Право»). 

На другому (магістерському ) рівні вищої освіти: 

– спеціалізація «Економічна та соціальна психологія» (спеціальність 

«Психологія»); 
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– спеціалізація «Соціологія економіки та підприємництво» (спеціальність 

«Соціологія»); 

– спеціалізації «Економічна аналітика»; «Аналітичне забезпечення 

національної та міжнародної безпеки» (спеціальність «Економіка»); 

– спеціалізація «Податковий менеджмент» (спеціальність «Облік і 

оподаткування»); 

– спеціалізації «Корпоративні фінанси», «Банківський бізнес», «Митна 

справа», «Міжнародні фінанси», «Страхування та ризик-менеджмент»  

(спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»); 

– спеціалізації «Міжнародний менеджмент», «Безпека бізнесу» 

(спеціальність «Менеджмент»); 

– спеціалізації «Підприємництво», «Міжнародний бізнес», «Комерційна 

діяльність та логістика» (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»); 

– спеціалізації «Публічне право», «Приватне право» (спеціальність 

«Право»); 

– спеціалізація «Системи штучного інтелекту» (спеціальність 

«Комп’ютерні науки»). 

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на денній формі 

навчання підготовка здобувачів здійснюється за 38 навчальними планами на 

заочній – за 22 навчальними планами. На другому (магістерському) рівні 

вищої освіти на денній формі навчання – за 33 навчальними планами (із них 8 

навчальних планів передбачають викладання, як українською так і 

англійською мовами), на заочній формі навчання – за 30 навчальними 

планами.  

Підготовка здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти на основі 

ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за скороченими 

освітніми програмами з терміном навчання 2 та 3 роки здійснюється за 40 

навчальними планами для денної форми навчання та 29 навчальними планами 

для заочної форми навчання. 

На підставі навчальних планів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти для здобувачів вищої освіти щорічно, до 

початку нового навчального року для студентів першокурсників 

розробляється «Індивідуальний навчальний план студента та результати його 

виконання» (ІНПС). 

ІНПС відображає структурно-логічну схему підготовки здобувача з 

певної спеціальності (спеціалізації), перелік дисциплін, що передбачені 

освітньо-професійною програмою підготовки, та форми організації навчання, 

обсяги навчального навантаження студентів з аудиторної і самостійної роботи 

та містить оцінку поточної, підсумкової успішності та підсумкової атестації 

випускника.  

ІНПС формується у розрізі років (семестрів) на весь термін підготовки 

здобувачів за відповідним рівнем вищої освіти та освітньо-професійною 

програмою та включає обов’язкові і вибіркові дисципліни. Детальна 

інформація про формування індивідуального навчального плану студента 

прописана у Положенні про індивідуальний навчальний план студента, що 

затверджено Вченою радою Університету 23 червня 2016 року. 
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У звітному році в Університеті продовжувалась робота з присвоєння 

ідентифікаційних кодів дисциплінам нових навчальних планів. Метою даного 

заходу є забезпечення уніфікованого обліку дисциплін, викладання яких 

здійснюється кафедрами Університету; запровадження дієвого контролю за 

процедурами введення в навчальні плани підготовки фахівців нових або 

виключення з них існуючих дисциплін; забезпечення порівнювальності 

дисциплін, що викладаються Університетом та іншими вищими навчальними 

закладами, у т.ч. зарубіжними, з метою їх перезарахування; реалізація умов 

співпраці з іноземними ВНЗ щодо отримання студентами «спільних» 

дипломів. Така робота проводилась в Університеті відповідно до 

затвердженого «Порядку формування та присвоєння ідентифікаційного коду 

дисциплінам освітніх програм ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». Розроблений реєстр кодованих 

дисциплін, який розміщений на сайті Університету. Реєстр оновлюється по мірі 

затвердження нових та внесення змін і доповнень до діючих навчальних 

планів. 

Моніторинг успішності освітньої діяльності традиційно забезпечувався 

використанням електронного журналу обліку навчальної роботи студентів 

академічної групи. 

У звітному періоді завідувачі кафедр здійснювали постійний контроль і 

аналіз ведення викладачами електронних журналів. Результати моніторингу 

виносилися на обговорення на засіданнях кафедр та відображені у протоколах 

і відповідних звітах за поточний навчальний рік. Ведення електронних 

журналів забезпечує відкритість та прозорість навчального процесу, а також 

забезпечує контроль за виконанням своїх обов’язків усіма сторонами цього 

процесу. 

Завдяки системі електронного журналу, як ефективного інструменту 

раціоналізації навчально-виховного процесу, формується зворотній зв’язок 

між студентами та викладачами і адміністрацією Університету задля 

виявлення певних проблем, сприянню їх усунення, а також корегування 

подальшої навчальної діяльності. Електронні інноваційні технології, 

впроваджені у навчальний процес дають змогу здійснювати постійний 

контроль за якістю підготовки студентів і швидше знаходити шляхи для її 

покращення. 

Ефективно використовуються форми звітності моніторингу освітнього 

процесу для ректорату, директорів навчально-наукових інститутів, деканів 

факультетів  та завідувачів кафедр.  

В сфері розвитку інформаційного забезпечення управління 

Університетом успішно працювала система «Деканат», модуль «Кафедра», 

модулі «Бухгалтерія» та «Фінансовий відділ». Розроблений  новий модуль 

системи «Деканат» по розрахунку навантаження та складання розкладу. 

Модуль «Кафедра» максимально спрощував контроль за виконанням 

індивідуального плану роботи викладача з боку кафедри, факультету і 

ректорату. 

В поточному році успішно використовувався електронний 

Індивідуальний план роботи викладача, який включає в себе усі напрямки 
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діяльності кафедр, а також відображає перелік обов‘язків науково-

педагогічного працівника, що передбачений контрактом.  

Проведена робота з відокремленими структурними підрозділами 

Університету щодо розробки інтегрованих навчальних планів коледжів. 

Протягом поточного навчального року у складі Науково-методичної ради 

успішно працювала група експертів з розвитку новітніх форм, методик і 

технологій в освітній діяльності, зокрема, нею реалізовані такі завдання. 

Визначено порядок атестації дистанційних курсів Moodle, проведено 

дослідження проблеми визначення їх обсягів та розроблено відповідний 

проект положення. Сформовано пропозиції щодо удосконалення системи 

запровадження в освітній процес сучасних інноваційних технологій навчання, 

які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях. Проведено 

дослідження проблеми інтеграції в освітні програми масових відкритих 

онлайнових курсів.  

Моніторинг впровадження в освітній процес сучасних інноваційних 

технологій, що здійснювався у звітному році традиційно кафедрами, 

факультетами та навчально-методичним відділом Університету, виявив 

позитивні результати в царині впровадження інноваційних навчальних 

технологій під час аудиторних занять. 

Науково- і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

бакалаврів і магістрів в Університеті включає навчальні плани, робочі 

навчальні плани, робочі навчальні програми з усіх наук (дисциплін), програми 

виробничої, педагогічної  практик, наукову, навчальну і навчально-методичну 

літературу, інструктивно-методичні матеріали до лекційних семінарських, 

практичних і лабораторних занять, індивідуальні семестрові завдання для 

самостійної роботи студентів з наук (дисциплін), контрольні завдання до 

семінарських, практичних і лабораторних занять, контрольні роботи з наук 

(дисциплін) для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, 

методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання 

фахової літератури, написання курсових робіт (проектів), інші матеріали. 

Для кожної науки (дисципліни) оновлені стандартизовані пакети 

методичного забезпечення, які включають:  

- робочі навчальні програми; 

- конспекти лекцій з науки (дисципліни); 

- паспорти навчальних дисциплін; 

- карти самостійної роботи студентів; 

- методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи 

студентів, поточного і підсумкового контролю, їх знань з дисциплін; 

- комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

науки (дисципліни), завдань для обов’язкових контрольних робіт; 

- екзаменаційні білети; 

- підручники, навчальні посібники; 

- навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін; 

- інші навчально-методичні видання, включаючи практикуми, тренінги, 

збірники кейсів. 

Протягом 2017/2018 навчального року діагностика знань студентів в 

Університеті відбувалася за вимогами європейської кредитно-трансферної 
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системи і відповідно до чинного Порядку оцінювання знань студентів в 

Університеті (зі змінами і доповненнями).  

Система оцінювання знань студентів Університету була спрямована на 

ефективну реалізацію таких завдань, як: 

- підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи 

протягом усього періоду навчання, переорієнтацію їх цілей з отримання 

позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь і навичок; 

- систематизацію знань та активне їх засвоєння протягом навчального 

року; 

- недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на 

контроль, і програмою науки (дисципліни); 

- забезпечення відкритості контролю через ознайомлення студентів на 

початку вивчення дисципліни з її навчальною програмою, формами 

контрольних заходів і критеріями оцінювання знань;  

- подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань; 

- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів шляхом їх розмежування за змістом й у 

часі; 

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 

студентів, розвитку їх творчого мислення і підвищення ефективності освітньої 

діяльності викладацького складу. 

Принципово важливою відмітною особливістю системи оцінювання 

знань студентів Університету є поєднання принципів поточного і 

підсумкового оцінювання знань студентів. При цьому оцінювання знань 

студентів з обов’язкових дисциплін здійснюється, як правило, на основі 

результатів поточної успішності та екзаменів. Оцінювання знань студентів із 

вибіркових дисциплін здійснюється, як правило, у формі заліку на основі 

результатів поточного контролю.  

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал наук 

(дисциплін), засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного 

контролю і на екзамені або лише за результатами поточної роботи.  

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу 

обов’язкової дисципліни дорівнює 100 балам. 

За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за 

екзамен також 50 балів. Знання програмного матеріалу вибіркових дисциплін 

також оцінюються максимально в 100 балів.  

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за 

шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.  

Кожне питання екзаменаційного білету оцінюється за шкалою від 0 до 10 

балів залежно від рівня знань. 
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20. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов 

праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 

працівників у галузі охорони праці - є одне з ключових завдань Університету. 

Прийняття на роботу науково-педагогічних і наукових працівників в 

Університеті здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про вищу освіту» і Положення про порядок 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція). 

Університет забезпечує всім категоріям працівників відповідно до 

законодавства України та Статуту право на безпечні і нешкідливі умови праці 

та побуту, додаткову оплачувану відпустку, скорочений робочий час та інші 

пільги, передбачені законодавством України і Колективним договором, 

користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою 

базами Університету, пільги та забезпечення відповідних умов праці, що 

враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб 

з особливими потребами), організації побуту, відпочинку і медичного 

обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю, виплачуються, у разі 

втрати роботи компенсації відповідно до законодавства України, отримання 

соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством. 

Відповідно до умов Колективного договору служба охорони праці 

Університету постійно здійснює контроль за дотриманням законодавства про 

охорону праці. Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону праці», 

умови праці на робочих місцях, устаткування, обладнання, засоби 

колективного та індивідуального захисту, а також санітарно-побутові умови в 

основному відповідають нормативним вимогам. Окремі будівлі і споруди, а 

також приміщення в них потребують капітального та поточного ремонту.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на всі посади 

співробітників Університету розроблені інструкції з охорони праці, що діють 

у межах Університету і встановлюють правила виконання робіт та поведінку 

працівників на робочих місцях і території Університету. Інструкції 

переглядаються у встановлені терміни відповідно до Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці. 

Інститутом медицини праці Національної академії медичних наук 

України проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, що 

дозволяє поліпшити умови і безпеку праці робітників, надати пільг 

передбачені законодавством. 

Ведеться робота з організації проведення обов’язкових періодичних 

медичних оглядів для працівників Університету, які працюють у шкідливих 

умовах або там, де є необхідність у професійному доборі, осіб до 21 року. 

Службою охорони праці проводиться обстеження структурних 

підрозділів Університету на предмет дотримання вимог нормативних актів з 
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охорони праці. Крім цього було проведено спеціальне навчання технічного 

персоналу служби головного інженера з охорони праці на базі навчального 

центру. 

Протягом 2018 р. було своєчасно розслідувано 26 випадків невиробничого 

травматизму, що сталися в побуті та по дорозі з роботи і на роботу. Не сталось 

жодного нещасного випадку травматизму, пов’язаного з виробництвом. 

У 2018 році в Університеті Головним управлінням  держпраці у Київський 

області була проведена планова перевірка дотримання вимог законодавчих та 

нормативно-правових  актів з охорони праці та промислової безпеки. В ході 

перевірки були виявлені незначні порушення, які були усунені в ході 

перевірки та протягом року.  

Для поліпшення умов праці та навчального процесу у 2018 році було 

закуплено 211 комплектів комп’ютерної техніки, (105 для оновлення 

комп’ютерних класів), один сервер, 11 ноутбуків, 40 принтерів, 15 

багатофункціональних пристроїв, 6 ксероксів та 35 мультимедійних 

пристроїв.  

Для підтримання нормального температурного режиму, економного 

використання теплової енергії  в зимовий період вхідні двері гуртожитків і 

навчальних корпусів обладнані пружинами, вхідні тамбури корпусів №1, 2 і 

бібліотечного корпусу обладнанні тепловими завісами. Замінено 26 вікон на 

металопластикові у навчальних корпусах №1, №2, №3, вхідні тамбурні двері 

(групи) в корпусі №5 та 29 вікон в гуртожитку №2.  Крім цього відбувся 

капітальний ремонт в 21навчальній аудиторії корпусів №1, №2, №3, №5 та №7. 

Крім того, проведено капітальні ремонти дахів корпусів №5 і №6 та 

гуртожитків №2 та №4. Також проведена реконструкція теплопункту 

гуртожитку №2, здійснено капітальний ремонт системи водопостачання 

(холодної та гарячої води) в навчальних корпусах №2 та №3, відбувся 

капітальний ремонт вузла обліку газу у котельні Університету. 

Додатково було відремонтовано (капітальний ремонт) систему мережі 

водопостачання між гуртожитками №2 та №4, відбувся капітальний ремонт 

насосної станції та системи управління нею в гуртожитку №3 та насосів 

опалення корпусів №5 та №6, проведено капітальний ремонт системи 

вентиляції гуртожитків №1 та №4.  

Для розвитку матеріальної бази в наступні роки Університетом було 

ініційовано розробку проекту реконструкції Головного центру інформаційних 

систем  корпусу №1, проекту реконструкції теплотраси між стадіоном та 

навчальним корпусом №4, проект теплопункту в гуртожитку №4 та проектів 

системи контролю доступу, відеоспостереження та відеоконтролю для 

навчальних корпусів та гуртожитків Університету. 

Разом з тим через недостатнє фінансування забезпечення робітників 

спецодягом, засобами індивідуального захисту, доукомплектація і придбання 

нових аптечок проводилось в неповному обсязі. 

Велика увага приділяється дотриманню пожежної безпеки та санітарним 

нормам. Зокрема, у 2018 р. повністю встановлено та введено в експлуатацію 

пожежну сигналізацію в навчальних корпусах  №1, №2 та №3, відбулась 

часткова перезарядка вогнегасників. Крім того, у 2018 р. Шевченківським 

районним управлінням  ГУ ДСНС України в м Києві та  Криворізьким міським 
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управлінням ДСНС України в Дніпропетровський області у було здійснено 

планову перевірку відповідності приміщень Університету та філій в м. Кривий 

Ріг згідно вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у 

сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та надано 

позитивний висновок. 

Крім цього, у 2018 р. в Університеті Сектором мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Міністерства освіти і науки 

України була здійснена перевірка щодо виконання Порядку організації та 

ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, виконання 

вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. В ході перевірки були 

виявлені незначні зауваження, які були усунені в ході перевірки та протягом 

року. 

Щорічні відпустки надаються працівникам наказом керівника відповідно 

до графіка відпусток, що погоджується з профспілковим комітетом. При 

складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси 

працівників і можливості для їх відпочинку. 

 

21. СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ  

З ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 

Університет своєчасно і повністю розраховується з підприємствами, 

установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими 

організаціями. 

 

22. ЦІЛЬОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ  

КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Використання коштів загального і спеціального фондів державного 

бюджету здійснювалось за цільовим призначенням, тобто за кодами 

економічної класифікації та в межах сум, визначених кошторисом, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України. 

Протягом 2018 р. кошторисні призначення загального фонду склали 274,8 

млн. грн., у т. ч. по Університету – 203,1 млн. грн.; використано станом на 

01.01.2019 р. –  274,2 млн. грн., у т.ч. по Університету -202,9 млн. грн. 

Не використано кошторисних асигнувань у сумі 587,0 тис. грн., з них:  

348,0 тис. грн., у т.ч. по Університету- 218,0 тис. грн.,  у зв’язку з економією 

стипендіального фонду за бюджетною програмою 2201190 «Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ» та 239,0 тис. грн. за 

бюджетною програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, нарахування на 

оплату праці та інші виплати.  

За спеціальним фондом у 2018 р. кошторисні призначення становили 

171,6 млн. грн., у т. ч. по Університету – 152,6 млн. грн.;  використано станом 

на 01.01.2019 р. – 169,0 млн. грн., у т.ч. по Університету -151,2 млн. грн. 
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23. СВОЄЧАСНЕ ТА У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВИКОНАННЯ 

УНІВЕРСИТЕТОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМ 

БЮДЖЕТОМ, ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ФОНДАМИ 

Університет та відокремлені структурні підрозділи є платниками внесків 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Обчислення сум 

єдиного соціального внеску здійснюється за ставками, визначеними Законом 

України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». Перерахування ЄСВ до територіальних 

органів Міністерства доходів і зборів України проводиться одночасно з 

перерахуванням коштів на виплату авансу і заробітної плати. 

Податки, збори та обов’язкові внески перераховуються до Державного 

бюджету України своєчасно та у повному обсязі. 

 

24. ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ, НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЗА СПОЖИТІ 

ПОСЛУГИ З ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Обслуговування і використання бюджетних коштів здійснюється з 

дотриманням встановленого законодавством порядку і нормативно-правових 

актів. Нарахування і виплата заробітної плати працівникам Університету 

проводиться у терміни, встановлені Колективним договором, здійснюється 

постійний контроль за недопущенням виникнення заборгованості з заробітної 

плати, за спожиті послуги з енергопостачання і комунальні послуги, а також 

споживання їх у межах доведених лімітів. 

Виконання бюджетних програм та доходів, що були заплановані для 

виконання статутних функцій Університету та філій в 2018 р. здійснювалось у 

межах сум, передбачених кошторисом доходів і видатків, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. Інформація наведена в табл. 24. 

Таблиця 24 

Виконання бюджетних програм в 2018 р. 

Показник 

Сума, 

млн. грн., 

разом з 

філіями 

Сума,  

млн. грн., 

в т.ч. 

Університет 

Кошти загального фонду, у тому числі: 274,2 202,9 

поточні видатки 253,1 182,9 

капітальні видатки 21,1 20,0 

Кошти спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, у 

тому числі: 
166,1 148,7 

поточні видатки 166,1 148,7 

капітальні видатки  45 тис 45 тис. 

Кошти спеціального фонду, отримані за іншими джерелами 

власних надходжень (благодійні внески; гранти; дарунки; 

суми, отримані для виконання цільових заходів) 

3,0 2,5 

поточні видатки 1,5 1,2 

капітальні видатки 1,5 1,3 
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25. ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ  

ДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 В УНІВЕРСИТЕТІ 

З метою неухильного виконання антикорупційного законодавства, 

створення ефективної системи протидії корупції та на виконання ч.1 ст. 61 

Закону України «Про запобігання корупції» в Університеті розроблено, 

затверджено Вченою радою Університету та введено в дію План заходів 

запобігання та протидії корупції на 2019 рік.  

Для належного та своєчасного заповнення електронних декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, 

в Університеті видано наказ від 12.01.2018 № 16 «Про подання декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за 2017 рік», яким надано роз’яснення з приводу заповнення 

та подання у визначений законодавством термін електронних декларацій 

ректором та проректорами, за результатами чого електронні декларації подано 

своєчасно. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 

«Питання запобігання та виявлення корупції» в Університеті наказом ректора 

від 27.12.2013 № 1028 призначено уповноважену особу з питань запобігання 

та виявлення корупції. 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Типового 

положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 вересня 2013 № 706, з метою організаційного забезпечення та 

подальшого підвищення ефективності заходів щодо запобігання і протидії 

корупції в Університеті, наказом ректора від 23.01.2018 № 31 затверджено 

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції в Університеті. 

Для висвітлення інформації щодо вимог антикорупційного 

законодавства, на офіційному WEB-сайті Університету діє розділ 

«Антикорупційні заходи», в якому можна ознайомитися з діючим 

антикорупційним законодавством, порядком подання та заповнення 

електронних декларацій, планом заходів, антикорупційною програмою, а 

також залишити повідомлення про прояви корупції в Університеті. 

На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, 

як правило, особи, які мають наукові ступені, або вчені звання на підставі 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». При призначенні та звільненні з посад адміністрація 

Університету керується виключно нормами законодавства України.  

До контрактів, які укладає Університет з науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, положень про включаються 

відповідні положення щодо вимог антикорупційного законодавства. 
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Крім того, в Правилах внутрішнього розпорядку Університету зазначена 

інформація щодо обов’язку працівників дотримуватись Антикорупційної 

програми та положень Закону України «Про запобігання корупції». 

З метою забезпечення відкритості та прозорості при проведенні процедур 

закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти та раціонального 

використання коштів загального та спеціального фондів, у зв’язку з набуттям 

чинності для всіх замовників з 01.08.2016 Закону України «Про публічні 

закупівлі», наказом ректора від 19.01.2018 № 26 було затверджено склад 

тендерного комітету, визначено уповноважених осіб для проведення 

допорогових закупівель, затверджено та введено в дію Положення про 

тендерний комітет та уповноважених осіб для здійснення допорогових 

процедур закупівель в Університеті. 

В Університеті розроблено та включається в договори, що укладаються з 

контрагентами, розділ «Антикорупційне застереження», що містить в собі 

заборону здійснення будь-яких грошових виплат, передачі майна, надання 

переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди 

нематеріального чи не грошового характеру, які не передбачені змістом 

договору. 

На виконання п.7 заходів запобігання та протидії корупції на 2018 рік, 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції всім 

керівникам структурних підрозділів (в тому числі відокремлених підрозділів) 

розіслано оголошення щодо можливості повідомлення про факти порушення 

Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, яке було розміщене на інформаційних стендах 

факультетів, навчально-наукових інститутів та відокремлених підрозділів. 

Відповідно до п. 16 Плану заходів запобігання та протидії корупції на 

2018 рік, Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

в Університеті проведено анонімне опитування серед студентів та аспірантів 

Університету, з метою дослідження обізнаності здобувачів вищої освіти з 

таким явищем як «корупція» в закладі вищої освіти. 

Для проведення роз’яснювальної роботи з приводу недопущення 

порушень вимог антикорупційного законодавства та на виконання п.6., п.8. 

Плану заходів запобігання та протидії корупції на 2018 рік, в Університеті 

розроблено Пам’ятку запобіганням корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням, в якій містяться основні вимоги антикорупційного 

законодавства, з метою запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням, яка розіслана на електронні адреси керівників структурних 

та відокремлених підрозділів для ознайомлення підлеглих працівників та 

здобувачів освіти. 

В Університеті діє Етичний кодекс, який ухвалено Конференцією 

трудового колективу Університету (протокол від 20.12.2017 № 6) та введено в 

дію наказом ректора від 10.01.2018 № 11-к, до якого також включено 

відповідні положення щодо вимог антикорупційного законодавства. 

У відокремлених структурних підрозділах, у межах проведених 

запланованих заходів, розглядались питання формування антикорупційної 

свідомості громадян, проведено організаційну та роз'яснювальну роботу із 

запобігання, виявлення і протидії корупції, надано методичну та 
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консультативну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, постійно проводяться бесіди зі студентами та викладачами, 

щодо запобігання та уникнення випадків корупційних діянь з обох сторін. 

У Криворізькому коледжі економіки та управління Університету 

організовано участь посадових осіб відокремленого підрозділу в навчальному 

онлайн-курсі НАЗК «Конфлікт інтересів: треба знати!», після проходження 

онлайн-курсу отримано спеціальні сертифікати.  

Протягом звітного періоду повідомлення про порушення 

антикорупційного законодавства в Університеті чи його відокремлених 

підрозділах до Університету не надходили. 

 

26. ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАСНОВНИКОВІ  

РІЧНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Основний фінансовий документ (кошторис доходів і видатків 

Університету на 2018 р.) складено відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ», наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету» 

(зі змінами і доповненнями), на підставі лімітної довідки і затверджено в 

Міністерстві освіти і науки України. 

Загальна сума кошторисних призначень станом на 01.01.2018 склала 

342,7 млн.грн, з них по загальному фонду 208,8 млн.грн, по спеціальному 

фонду – 133,9 млн.грн. Протягом бюджетного періоду були внесені зміни до 

кошторису з урахуванням яких загальна сума кошторисних призначень станом 

на 31.12.2018 склала 446,1 млн.грн, з них по загальному фонду – 274,7 млн.грн, 

по спеціальному фонду – 171,4млн.грн. 

Такі зміни внесені відповідно до форм, затверджених Міністерством 

фінансів України на підставі довідок Держказначейста про підтвердження 

надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки. 

 

27. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ ЩОРОКУ ДО 15 СІЧНЯ, А ТАКОЖ 

НА ЙОГО ВИМОГУ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ УМОВ 

КОНТРАКТУ ТА ДОТРИМАННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ВИМОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА, СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Попередній щорічний звіт ректора Університету Лук’яненка Д.Г. щодо 

виконання умов контракту від 14.04.2017 № 42-І, укладеного з Міністерством 

освіти і науки України, за період з 14.04.2017 по 31.12.2017, підготовленого 

відповідно до норм п. 5 ст. 34 Закону України «Про вищу освіту», контракту 

від 14.04.2017 № 42-І, укладеного з Міністерством освіти і науки України, і 

наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2017 № 143-К «Про 

призначення на посаду ректора» було своєчасно подано до Міністерства 

освіти і науки України, лист від 15.01.2018 №01/12-7.  

Щорічний звіт ректора Університету Лук’яненка Д.Г. щодо виконання 

умов контракту  від 14.04.2017 № 42-І,  укладеного  з  Міністерством  освіти  і  
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