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      Міністерство освіти і науки України 
 

ЗВІТ 
ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету А.А. Мазаракі за результатами діяльності у 2017 році та 
виконання контрактних зобов’язань 

 
Звіт надано за період 2017 р., посаду ректора КНТЕУ обіймаю за конт-

рактом з 01 листопада 2017 р. (наказ МОН України від 31.10.2017 № 637-к). 
Київський національний торговельно-економічний університет (базовий 

заклад) разом з 17 відокремленими структурними підрозділами є 
багатогалузевим вищим навчальним закладом, що провадить у 10 містах 
України освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну 
діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами 
вищої та післядипломної освіти з урахуванням їхніх інтересів і здібностей, 
сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку 
діяльність, має розвинену інфраструктуру професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів, навчально-виробничих, наукових центрів, інших 
підрозділів, об’єднаних з метою реалізації державної політики в галузі освіти 
і науки, забезпечення виконання місії і завдань як національного вищого 
навчального закладу.  

Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави.  

КНТЕУ є неприбутковою бюджетною установою. Університет є 
автономним закладом освіти, що має академічну, організаційну, фінансову і 
кадрову автономію. 

Підготовка фахівців визначається чинним законодавством України, 
потребами сучасного ринку праці та здійснюється на засадах безперервної 
освіти. У КНТЕУ та відокремлених структурних підрозділах навчається 
майже 40 тисяч студентів за 45 освітніми програмами першого 
(бакалаврського) та 56 освітніми програмами другого (магістерського) рівнів, 
15 освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії. 

Діяльність колективу КНТЕУ у 2017 р. забезпечувала виконання зав-
дань, передбачених Програмою стратегічного та інноваційного розвитку уні-
верситету на період до 2020 року шляхом подальшого системного впровад-
ження в освітній процес положень Закону України «Про вищу освіту»; 
поширення і вдосконалення розпочатих раніше перетворень, спрямованих на 
підвищення якості освітньої діяльності у системі національної вищої освіти.  

У 2017 р. університетом збережено високі показники якості освітньої 
діяльності та закріплено лідируючі позиції у системі національної вищої 
освіти. За результатами оприлюдненого Міносвіти рейтингу ВНЗ України за 
кількістю поданих заяв університет посів 5 місце (2016 рік – 6), а за кількістю 
поданих заяв на одне бюджетне місце за економічними напрямами 
підготовки – КНТЕУ залишається лідером в Україні. 
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За даними зведеного рейтингу ТОП-200 Організації Об’єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури університет увійшов у 30-ку кращих ВНЗ 
країни, посівши 28 місце за інтегрованим показником діяльності, а за 
оцінкою якості освіти університет на 6-му місці. Значно покращив свої 
позиції КНТЕУ у міжнародному рейтингу українських вишів в Internet 
Webometrics, піднявшись з 48 на 36 місце. У рейтингу ТОП-50 України за 
оцінкою роботодавців якості підготовки фахівців «Підтверджена 
кваліфікація» університет у 2017 р. посів 14 місце. 

Вищим органом громадського самоврядування університету – Конфе-
ренцією трудового колективу КНТЕУ постійно оцінюється діяльність керів-
ництва університету у сфері забезпечення якості освітньої, наукової, фінансо-
во-господарської та інших видів діяльності вищого навчального закладу. 
У 2017 р. відбулося 2 засідання конференції трудового колективу університе-
ту, на яких були прийняті важливі рішення щодо життєдіяльності КНТЕУ, а 
саме: про звіт ректора Київського національного торговельно-економічного 
університету А.А. Мазаракі за результатами діяльності у 2016 році та 
виконання контрактних зобов’язань; про внесення змін та доповнень до 
Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Київсь-
кого національного торговельно-економічного університету; питання діяль-
ності Вищого комерційного училища КНТЕУ; затвердження додатку Р до 
Положення про студентське самоврядування у Київському національному 
торговельно-економічному університеті «Порядок обрання представників з 
числа студентів для участі у виборах ректора Київського національного 
торговельно-економічного університету»; схвалення антикорупційної програ-
ми КНТЕУ; внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку в Київському 
національному торговельно-економічному університеті; внесення змін до 
складу Комісії з трудових спорів; про підсумки роботи у 2016/17 навчаль-
ному році та завдання колективу університету на 2017/18 навчальний рік.  

Вчена рада КНТЕУ протягом 2017 р. провела 10 засідань, розглянула 
понад 160 питань, по яких прийнято конкретні рішення, зокрема щодо: 

 запровадження в діяльність КНТЕУ Закону України «Про освіту»; 
 стратегії розвитку Київського національного торговельно-економічного 

університету до 2030 року та розробки програм з її реалізації; 
 затвердження інформаційної політики КНТЕУ та програми її реалізації; 
 інформатизації освітньої діяльності як пріоритетного напряму 

стратегічного розвитку КНТЕУ; 
 заходів щодо підвищення якості освітнього процесу студентів у 2017/18 

навчальному році; 
 затвердження Етичного кодексу здобувачів вищої освіти; 
 організації виборів ректора КНТЕУ; 
 внесення змін до положень щодо організації та проведення виборів 

ректора КНТЕУ; 
 затвердження Плану роботи вченої ради КНТЕУ на 2017/18 навчальний 

рік; 
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 присвоєння вчених звань професора та доцента; 
 звіт першого проректора з науково-педагогічної роботи за період дії 

контракту; 
 обрання на посади науково-педагогічних працівників та директорів 

відокремлених структурних підрозділів; 
 висунення роботи на здобуття державної премії України у галузі науки 

і техніки 2017 року; 
 висунення кандидатом у члени-кореспонденти НАН України завідувача 

кафедри фінансів, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України Чугунова І.Я.; 

 подання кандидатур на здобуття щорічної Премії Президента України 
для молодих вчених, стипендії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, інших відзнак, оцінювання звітів стипендіатів; 

 рекомендації проектів наукових робіт та науково-технічних розробок 
молодих вчених до розгляду у секціях Міністерства освіти і науки України; 

 громадського обговорення та затвердження експертного висновку про 
роботу Університету митної справи та фінансів «Цикл робіт «Навчально-
методичне та наукове забезпечення підготовки нової генерації фахівців у 
галузі митної справи України за світовими стандартами»; 

 вшанування 85-х роковин Голодомору 1932 – 1933 рр. в України; 
 вшанування подвигу учасників Революції Гідності та Героїв Небесної 

Сотні; 
 звіту за 2017 рік та завдань на 2018 рік Приймальної комісії КНТЕУ; 
 затвердження Правил прийому на навчання до Київського 

національного торговельно-економічного університету, додатку – Правил 
прийому до аспірантури та докторантури у 2018 році; 

 затвердження змін до правил прийому на навчання до Київського 
національного торговельно-економічного університету в 2017 році та до 
Інформаційних таблиць; 

 затвердження розмірів плати за надання платних освітніх послуг для 
здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», прийому 2017 р.; 

 затвердження стандартів вищої освіти КНТЕУ підготовки здобувачів 
ступеня вищої освіти «доктор філософії»; 

 затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до 
діючих робочих навчальних планів; 

 затвердження графіків навчального процесу здобувачів вищої освіти на 
2017/18 навчальний рік; 

 внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу 
студентів; 

 результатів навчання у І та ІІ семестрі та результатів атестації 
здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» у 2017/18 навчальному році; 

 результатів атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» у 
2016/17 навчальному році; 
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 затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності 
педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 
здобувачами освіти КНТЕУ; 

 затвердження Положення про інституційний репозитарій в КНТЕУ; 
 внесення змін до Порядку атестації здобувачів вчених звань у 

Київському національному торговельно-економічному університеті; 
 затвердження Порядку продовження навчання осіб в Київському націо-

нальному торговельно-економічному університеті, які навчалися у вищих на-
вчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження; 

 стипендіального забезпечення; 
 затвердження ліміту стипендіатів; 
 подання кандидатур на призначення академічних стипендій Президента 

України, Кабінету Міністрів України, імені М.С. Грушевського, імені Вадима 
Гетьмана; 

 затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, методич-
ної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних 
працівників; 

 затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, 
практик, кваліфікаційних екзаменів; 

 затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін 
освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня 
«магістр» англійською мовою викладання; 

 затвердження протоколів засідань конкурсної комісії з питань 
переведення студентів на вакантні місця державного замовлення; 

 рекомендація до друку рукописів підручників, навчальних посібників 
та монографій; 

 затвердження плану ліцензування та акредитації у 2017/18 навчальному 
році; 

 затвердження ліцензійних та акредитаційних справ; 
 затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

«доктор філософії» та «доктор наук»; 
 рекомендації до вступу до докторантури та призначення наукових 

консультантів; 
 затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів та 

докторантів; 
 затвердження робочих навчальних планів підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти «доктор філософії»; 
 розгляду та затвердження звітів докторантів; 
 результатів атестації випускників аспірантури та докторантури; 
 надання академічної відпустки; 
 внесення змін до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КНТЕУ; 
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 внесення змін до Положення про порядок атестації аспірантів та 
докторантів у КНТЕУ; 

 затвердження Положення про резерв вступників до аспірантури та 
докторантури КНТЕУ; 

 затвердження звітів спеціалізованих вчених рад; 
 затвердження Плану заходів щодо виявлення та запобігання 

академічного плагіату; 
 затвердження пропозицій планових показників державного замовлення 

прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2018 рік; 
 затвердження планів підвищення кваліфікації / стажування науково-

педагогічних працівників на 2017/18 навчальний рік; 
 науково-дослідної роботи у 2017 році та завдання на 2018 рік; 
 затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2018 

рік; 
 затвердження Положення про наукову експертну раду КНТЕУ; 
 виконання тематичного плану створення підручників та навчальних 

посібників КНТЕУ у 2016 році та затвердження Тематичного плану 
створення підручників та навчальних посібників КНТЕУ на 2017 рік; 

 затвердження тематичного плану видання підручників, навчальних 
посібників та електронних підручників КНТЕУ на 2018 рік; 

 затвердження тематичного плану видання монографій на 2018 рік; 
 затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які здобу-

вають освітній ступінь магістра на 2017/18 навчальний рік; 
 підготовки історико-документального видання КНТЕУ «Часопис – 

2017»; 
 затвердження Зведеного плану проведення міжнародних, 

всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференцій, семінарів, 
круглих столів, олімпіад, конкурсів на 2018 рік; 

 затвердження плану проведення лекцій видатними вченими та провід-
ними фахівцями-практиками; 

 затвердження Положення про систему рейтингового оцінювання 
науково-педагогічних працівників КНТЕУ; 

 затвердження Положення про рейтингове оцінювання діяльності 
студентів КНТЕУ; 

 затвердження Положення про випускну кваліфікаційну роботу 
(проект); 

 затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного 
торговельно-економічного університету та відокремлених структурних 
підрозділів КНТЕУ; 

 затвердження планів підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників на 2017/18 навчальний рік; 
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 затвердження типових положень про факультет та кафедру Київського 
національного торговельно-економічного університету; 

 затвердження положень про факультети КНТЕУ; 
 внесення змін до Положення про порядок конкурсного відбору 

науково-педагогічних працівників, наукових працівників, директорів 
коледжів та училищ Київського національного торговельно-економічного 
університету; 

 затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості студентів КНТЕУ; 

 затвердження Положення про порядок визнання сертифікатів на рівень 
знання мов країн ЄС; 

 затвердження Положення про Постійно діючу робочу групу з 
удосконалення організаційної структури КНТЕУ; 

 удосконалення організаційної структури базового навчального закладу 
та відокремлених структурних підрозділів; 

 створення Автошколи КНТЕУ; 
 затвердження положення про Центр бізнес-тренінгу КНТЕУ; 
 діяльності Центру європейської освіти; 
 затвердження Положення про грантову діяльність КНТЕУ; 
 фінансової діяльності у 2016 році та затвердження плану на 2017 рік; 
 розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів університету; 
 відкриття поточних рахунків в банках державного сектору та 

подовження депозитної програми КНТЕУ; 
 затвердження плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази до 

початку 2017/18 навчального року та забезпечення безперебійного 
проведення освітнього процесу в осінньо-зимовий період тощо. 

Ректором університету проводиться постійна робота щодо загального 
управління та координації діяльності відокремлених структурних підрозділів 
КНТЕУ. Зокрема, результатом такої роботи стало удосконалення організацій-
ної структури базового закладу освіти та відокремлених структурних 
підрозділів.  

Протягом звітного періоду продовжувалася активна робота керівництва 
та співробітників КНТЕУ у сфері поліпшення координації діяльності підроз-
ділів і служб університету, зокрема розроблялися внутрішні регламенти реа-
лізації управлінських процесів та проводився комплекс робіт з інформатизації 
освітнього процесу, наукової, господарсько-фінансової діяльності КНТЕУ. 

Виконання зобов’язань за пунктами контракту.  
1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 

на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти. 
Стратегічною метою університету є забезпечення випереджального роз-

витку освітньої, наукової діяльності, формування гармонійної особистості, 
стабільно високої конкурентоспроможності в Україні та світі.  

Зміст підготовки фахівців в університеті закріплено освітніми програма-
ми, затвердженими у встановленому порядку, у яких визначено систему 
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освітніх компонентів на відповідному рівні освіти у межах спеціальності, 
перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 
відповідного ступеня вищої освіти. 

З метою розкриття змісту підготовки фахівців для вітчизняних та іно-
земних стейкхолдерів, профорієнтації абітурієнтів під час вступної кампанії 
до КНТЕУ та інформування студентів і суспільства, у т.ч. зарубіжних партне-
рів, здійснюється розробка освітніх інформаційних пакетів для здобувачів 
ступенів бакалавра та магістра за усіма діючими освітніми програмами з до-
триманням Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Євро-
пейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area), стандартів вищої освіти 
КНТЕУ за рекомендованою структурою Довідника користувача ЄКТС 
2015 р. У 2017 р. розроблено двомовні інформаційні пакети за 44 спеціаліза-
ціями ОС бакалавра та 45 ОС магістра; 2 англомовних інформаційних пакета 
для ОС бакалавра та 9 англомовних інформаційних пакетів для ОС магістра. 

Основними чинниками забезпечення якості освітнього процесу в універ-
ситеті є постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти шляхом: виконання «Програми заходів із запро-
вадження в діяльність КНТЕУ положень Закону України «Про вищу освіту», 
що передбачає послідовні, чіткі, творчі підходи до її реалізації; «Стандартів і 
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти» – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area, а також затверджених вченою радою КНТЕУ Стандартів 
вищої освіти КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями освітніх 
ступенів бакалавра і магістра (в межах затвердженого Переліку галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти). 

Постійне удосконалення системи управління якістю КНТЕУ спрямовано 
на забезпечення автономії університету, мобілізацію колективу, посилення 
керованості підрозділами, розвиток колегіальних органів управління, підви-
щення відповідальності працівників за стан справ, створення та подальше 
вдосконалення регламентів діяльності, забезпечення якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти КНТЕУ. На початку 2017 року, вперше в Україні 
серед вищих навчальних закладів, університет успішно пройшов сертифіка-
цію Системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015. 

Контингент студентів базового закладу у 2017 році зріс з 16 883 до 
17 722 осіб, у порівнянні з 2016 роком. 

З метою активізації мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів 
особливо актуальним є питання розвитку освітніх програм з англійською 
мовою викладання. Щороку університет послідовно розширює впровадження 
таких програм. У 2017 році навчання здійснюється за 9-ма англомовними 
магістерськими програмами («Міжнародна економіка», «Фінансовий ме-
неджмент», «Фінансове посередництво», «Менеджмент зовнішньоекономіч-
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ної діяльності», «Торговельний менеджмент», «Готельний і ресторанний ме-
неджмент», «Туристичний менеджмент», «Міжнародний готельний бізнес», 
«Міжнародний туристичний бізнес»).  

Суттєвим зрушенням на шляху поширення мобільності студентів є 
започаткування у 2017 році 2-х бакалаврських програм з викладанням 
англійською мовою («Міжнародна економіка», «Менеджмент ЗЕД»). 

Пріоритетом КНТЕУ залишається модернізація освітнього процесу шля-
хом подальшого удосконалення навчальних планів, орієнтованих на компе-
тентнісний підхід, створення та актуалізація діючого навчально-методичного 
супроводження, у т.ч. для організації самостійної роботи студентів на 
сучасному рівні.  

Забезпеченню якості підготовки здобувачів вищої освіти в університеті 
сприяє чітка організація та координація їхньої самостійної роботи, обсяг якої 
для кожної окремої дисципліни передбачено робочими навчальними планами 
за відповідною спеціальністю на навчальний рік. Рівень навчально-методич-
ного та матеріально-технічного забезпечення самостійної роботи з конкрет-
ної дисципліни дозволяє здобувачеві вищої освіти виконувати її в бібліотеці, 
навчальних кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у 
домашніх умовах завдяки застосуванню дистанційних технологій.  

Відповідно до діючої Системи управління якістю КНТЕУ, освітній про-
цес в університеті забезпечується якісними та сучасними навчально-методич-
ними матеріалами, актуалізація яких системно здійснюється науково-педаго-
гічними працівниками університету. Навчальні дисципліни забезпечені 
навчально-методичними матеріалами на достатньому рівні відповідно до 
дисциплін робочих навчальних планів, студентського контингенту, вимог 
ринку праці. 

Під час розробки навчально-методичних матеріалів визначається місце 
навчальної дисципліни у логічній послідовності вивчення дисциплін робочо-
го навчального плану, що сприяє формуванню професійних компетентностей 
випускників через результати їх навчання. 

Одним із ключових структурних підрозділів КНТЕУ є Інститут вищої 
кваліфікації. ІВК протягом звітного періоду якісно забезпечував підготовку 
фахівців за іншою вищою освітою, які здобували ОС «бакалавр», «магістр» 
та ОКР «спеціаліст» за 11 програмами і спеціальностями, у т.ч. «Бізнес-
адміністрування», відповідно до стандартів вищої освіти.  

Загальне навчально-педагогічне навантаження в інституті у 2017 р. 
склало 6 177,6 годин. Його виконання забезпечили 390 осіб з числа науково-
педагогічного персоналу університету на умовах погодинної оплати праці та 
майже 60 залучених викладачів за цивільно-правовими договорами. 

Інститут активно працює над розвитком одного з пріоритетних своїх 
напрямів діяльності – бізнес-освіти: 

- спільно з випусковою кафедрою менеджменту пройдено повторну 
акредитаційну експертизу спеціальності «Бізнес-адміністрування»; 
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- розпочато реалізацію міжнародної програми подвійного дипломування 
з Університетом ім. Г. Марконі «Міжнародне бізнес-адміністрування» 
(International Master's in Business Administration» (IМВА)); 

- ведуться перемовини щодо співпраці з Женевською бізнес-школою 
(Geneve Business School); 

- оновлено програму МВА «Маркетинговий менеджмент». 
Для інституту та університету загалом 2017 р. відзначився встановлен-

ням партнерських взаємовідносин і співпрацею з низкою нових замовників. 
Ними стали: Секретаріат Кабінету Міністрів України, Служба зовнішньої 
розвідки України, Ліга страхових організацій України. 

Завдяки ефективній реалізації програм і проектів у минулих роках та 
іміджу інституту, продовжено співпрацю з Апаратом Верховної Ради 
України, Нацдержслужбою (проведено семінари на базі Секретаріату 
Конституційного суду України, Апеляційного суду міста Києва, Господарсь-
кого суду міста Києва, Міністерства інфраструктури України, Міністерства 
охорони здоров’я України, Фонду державного майна України, Державної 
аудиторської служби України, Державної регуляторної служби, Державної 
екологічної інспекції, Держмайна, ГУ ДКСУ в м. Києві, ГУ ПФУ в м. Києві, 
ГУ ДСНС України у Київській обл.), Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України, Агенцією НАТО з підтримки і постачання, окремими 
організаціями за програмою «Публічні закупівлі». 

Проведено роботу щодо запровадження в інституті атестації осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння держав-
ною мовою (створено атестаційну комісію, кафедрою сучасних європейських 
мов підготовлені завдання, розроблено необхідну документацію, розміщено 
інформацію на сайтах Нацдержслужби, КНТЕУ та ІВК). З травня 2017 р. 
атестацію пройшли понад 500 осіб. 

Налагодження нових партнерських відносин вдається інституту шляхом 
переговорних процесів адміністрації інституту з відповідними відповідаль-
ними особами органів виконавчої влади, участі у відкритих конкурсах, тенде-
рах через систему електронних закупівель ProZorro, що дозволило суттєво 
збільшити контингент слухачів програм підвищення кваліфікації.  

Контингент слухачів Інституту вищої кваліфікації у 2017 році склав 
1 827 осіб, що майже на 300 осіб більше, ніж у минулому році, з них: 

- за програмами другої вищої та бізнес-освіти навчалось –165 осіб; 
- за програмами підвищення кваліфікації – 1 662 особи. 
Колектив інституту докладає багато зусиль для пошуку потенційних 

замовників освітніх послуг та повернення потужних позицій минулих років. 
Разом з тим, не втрачає оптимістичного налаштування щодо подальшого роз-
витку післядипломної освіти у системі освіти дорослих упродовж життя та 
підтримує концепцію створення умов для навчання, у т.ч. і, так званої, катего-
рії третього віку в рамках формальної, неформальної та інформальної освіти. 
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2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівни-
ків закладу вищої освіти. 

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії» здій-
снюється відповідно до отриманих 15 ліцензій, а докторів наук – за 8 спеці-
альностями. У звітному році були розроблені та затверджені вченою радою 
університету навчальні плани підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 
«доктор філософії» у розрізі 15 спеціальностей; Стандарти вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня; Інформаційні пакети ступеня вищої 
освіти «доктор філософії»; Положення про резерв вступників до аспірантури 
та докторантури; Положення про дотримання академічної доброчесності 
педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та 
здобувачами вищої освіти; Етичний кодекс здобувача вищої освіти. 

На кінець звітного року в аспірантурі навчається 189 осіб, в докторанту-
рі – 10 осіб. 

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти в 
університеті постійно ведеться робота щодо вдосконалення системи атестації 
докторантів, аспірантів, організації планування, обліку і контролю за 
підготовкою дисертаційних робіт. 

Протягом звітного року аспірантами, докторантами і науково-педагогіч-
ними працівниками університету захищено 74 дисертації, з них: 14 докторсь-
ких, що на 4 більше ніж у минулому році та 60 кандидатських дисертацій, що 
на 16,7 % менше ніж у 2016 році. 

Ефективність докторантури у 2017 р. становила 67 %, аспірантури – 
82 %, що на 20,5 % перевищує показник минулого року. 

У 2017 р. за науковим консультуванням ректора університету д.е.н., 
професора Мазаракі А.А. було захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття 
наукового ступеня доктора наук, при цьому одну з них захищено до завер-
шення терміну перебування в докторантурі.  

У 2017 році утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до 
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механіз-
ми державного управління (наказ МОН України від 11.07.2017 № 996).  

Таким чином, в університеті діє 7 спеціалізованих вчених рад за 12 нау-
ковими спеціальностями, на яких було розглянуто 46 дисертацій, що на 
12 більше ніж у минулому році, з них 7 – на здобуття наукового ступеня док-
тора наук, 39 – кандидата наук. Після утворення відбулися перші захисти у 
спеціалізованій вченій раді Д 26.055.06 за спеціальністю 08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини. 

Пріоритетним напрямом діяльності університету залишається робота із 
підвищення кваліфікації / стажування науково-педагогічних працівників.  

Вектор кадрової політики дозволяє забезпечити найвищий рівень 
освітніх послуг, які надаються.  

У КНТЕУ систематизована та постійно удосконалюється робота щодо 
оптимізації процесу підвищення кваліфікації та стажування науково-педаго-
гічних працівників університету та його відокремлених структурних підроз-
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ділів. Особливої важливості ця діяльність набула при набутті чинності Ліцен-
зійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова 
КМУ від 30.12.2015 №1187). На виконання положень Закону України «Про 
вищу освіту» та вищеназваних Ліцензійних умов вчена рада КНТЕУ у лютому 
2017 р. затвердила Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного 
торговельно-економічного університету (постанова вченої ради КНТЕУ від 
23.02.2017, введено в дію наказом КНТЕУ від 27.02. 2017 № 661). 

Питання формування нових умінь, вдосконалення існуючих фахових 
результатів діяльності, опанування інноваційних технологій, методів, засобів 
навчання, вивчення педагогічного досвіду інших ЗВО, особливостей роботи 
підприємств та організацій, було і залишається одним з найважливіших 
напрямів діяльності КНТЕУ.  

За звітний період свій професійний рівень підвищили 139 науково-педа-
гогічних працівників університету, 4 – з відокремлених структурних підроз-
ділів (ВСП), які проходили стажування у базовому закладі. Цей процес для 
науково-педагогічних та педагогічних працівників ВСП КНТЕУ забезпечили 
та провели на високому професійному, методичному, організаційному рівні 
кафедри: іноземної філології та перекладу, менеджменту, технології та орга-
нізації ресторанного господарства. 

Активно налагоджуються та підтримуються професійні контакти з 
Департаментом з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, Київською обласною державною адміністра-
цією, Комітетом з питань економічної політики Верховної Ради України, 
Національною асоціацією кредитних спілок України, Моторним (транспорт-
ним) страховим бюро України та іншими партнерами. 

Як результат стажування, на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів 
розглядаються розроблені за результатами стажування навчально-методичні 
матеріали (підручники, навчальні посібники, практикуми, ситуаційні вправи, 
збірники тестових завдань та інші навчально-методичні матеірали), які 
дозволяють оптимізувати освітній процес. 

Планове навчання у Вищій школі педагогічної майстерності (лютий-
червень 2017 р.) пройшли 15 молодих науково-педагогічних працівників 
КНТЕУ та підготували авторські методичні проекти, які було представлено 
комісії та успішно захищено у червні 2017 р. 

У рамках діяльності Вищої школи педагогічної майстерності в 2017 р. 
було організовано та проведено 10 навчально-методичних семінарів, серед 
яких: «Змішане навчання як новітній тренд сучасної вищої освіти»; «Ора-
торське мистецтво: інструменти викладача та науковця», «Тайм-менедж-
мент», «Формування іміджу викладача», «Шляхи подолання професійного 
вигорання викладача», «Інтеграція результатів наукових досліджень в 
освітній процес», «Особливості розробки навчально-методичного забезпечен-
ня дисциплін КНТЕУ», «Викладач-студент: психологічні особливості ефек-
тивної взаємодії в процесі навчання». На семінарах обговорено актуальні 
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питання, вирішення яких спрямовано на вдосконалення навчання та його 
методичного забезпечення.  

3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’я-
зань закладу вищої освіти. 

У 2017 р. до університету (базового закладу та його відокремлених 
навчальних структурних підрозділів) зараховано 12 171 особу, зокрема: 

- за робітничими професіями – 513 осіб (з них за регіональним 
замовленням 472 особи); 

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 2 027 осіб 
(з них за державним замовленням 1 099 осіб); 

- за освітнім ступенем «бакалавр» – 5 920 осіб (з них за державним 
замовленням 913 осіб); 

- за освітнім ступенем «магістр» – 3 711 осіб (з них за державним 
замовленням 692 особи). 

До базового закладу освіти зараховано 5 935 осіб, з яких 1 361 особа за 
державним замовленням та 4 574 особи за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб. 

У 2017 р. університетом (базовим закладом та його відокремленими 
навчальними структурними підрозділами) підготовлено 11 987 фахівців, 
зокрема: 

- за робітничими професіями – 1 224 особи (з них за регіональним 
замовленням 811 осіб); 

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 2 285 осіб 
(з них за державним замовленням 1 330 осіб); 

- за освітнім ступенем «бакалавр» – 5 211 особи (з них за державним 
замовленням 2 275 осіб); 

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 922 особи (з них за 
державним замовленням 298 осіб); 

- за освітнім ступенем «магістр» – 2 345 осіб (з них за державним 
замовленням 882 особи). 

Базовим закладом освіти підготовлено 4 882 особи, з яких 1 676 осіб за 
державним замовленням та 3 206 осіб за рахунок коштів фізичних та юридич-
них осіб. 

Контрольні показники прийому та випуску виконано в межах ліцензова-
них обсягів підготовки фахівців та затверджених МОН України обсягів 
державного замовлення. 

4. Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов проваджен-
ня освітньої діяльності. 

З метою забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» затверджено склад 
проектних груп, відповідальних за підготовку здобувачів першого (бакалавр-
ського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового рівнів) вищої 
освіти та проводиться постійна робота щодо актуалізації даних в Єдиній 
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державній електронній базі з питань освіти щодо кадрового та матеріально-
технічного забезпечення освітньої діяльності. 

Здійснено комплексний аналіз дотримання технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, начально-методичного, інформаційного забезпечен-
ня освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Проводиться постійний конт-
роль за дотриманням рівня наукової та професійної активності науково-педа-
гогічних працівників за останні 5 років, відповідно до Ліцензійних умов про-
вадження освітньої діяльності закладів освіти. 

У 2017 р. КНТЕУ пройшов процедуру акредитації та отримав сертифіка-
ти про акредитацію підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Міжна-
родне право» та магістрів за спеціальністю «Бізнес-адміністрування». А 
також у грудні 2017 року, вперше проведено акредитацію освітніх програм: 
«Міжнародне право» зі спеціальності 092 (293) «Міжнародне право» та 
«Міжнародний бізнес» зі спеціальності 056 (292) «Міжнародні економічні 
відносини». 

Згідно з Наказом МОН України «Про узагальнення переліків спеціаль-
ностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення 
сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 
№ 1565 проведена робота щодо переоформлення сертифікатів про акредита-
цію напрямів та спеціальностей у зв’язку із запровадженням переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266. 

Збільшено ліцензовані обсяги за 5-ма бакалаврськими та 2-ма магіс-
терськими спеціальностями, а також започатковано провадження освітньої 
діяльності за принципово новою для університету спеціальністю 124 «Сис-
темний аналіз». 

Активна робота з ліцензування та акредитації проводилася й відокремле-
ними структурними підрозділами. Загалом, у 2017 році до МОН України 
подано 33 акредитаційні справи та 30 ліцензійних справ, у т. ч. щодо започат-
кування нових спеціальностей та збільшення ліцензованого обсягу. 

Дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності засвід-
чено позитивними рішеннями Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки 
України та Акредитаційної комісії України. 

5. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 
діяльність закладу вищої освіти, у тому числі впровадження результатів 
його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне 
співробітництво. 

Наукова діяльність університету у 2017 р. була спрямована на вирішення 
проблем розвитку сфери товарного обігу; управління розвитком споживчого 
ринку та формування конкурентного середовища; формування сприятливих 
соціально-партнерських відносин у сфері торгівлі; ефективності функціону-
вання бюджетної системи; методології фінансового контролю та аудиту 
діяльності суб'єктів підприємництва; удосконалення бухгалтерського обліку 
на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства; управління логістич-
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ною діяльністю; формування засад державного управління в сфері економіки, 
маркетингу та реклами на ринку товарів та послуг; розробки механізмів впро-
вадження бренд-менеджменту на підприємствах торгівлі та управління рек-
ламною діяльністю; розробки механізму страхового захисту економіки; роз-
витку ринку туристичних послуг та готельного бізнесу в Україні; управління 
якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів; розробка 
продуктів і раціонів для харчування військовослужбовців в екстремальних 
умовах та при проведенні бойових дій з відривом від бази постачання; ство-
рення функціональних харчових продуктів для осіб з високим фізичним та 
психоемоційним навантаженням; розробки технологій продуктів лікувально-
профілактичного харчування; захисту прав споживачів; психологічного 
забезпечення працівників підприємств та ін.  

Науковці університету, представники 28 наукових шкіл, здійснювали 
дослідження із 171 ініціативної наукової кафедральної і міжкафедральної 
тем, що на 10 % перевищує показник за попередній рік, і з яких у 2017 р. 
завершено 66.  

Протягом 2017 р. науково-педагогічними працівниками, докторантами і 
аспірантами університету було підготовлено 6 599 наукових та навчально-ме-
тодичних публікацій, що на 1,1 % більше ніж у 2016 р., загальним обсягом 
8 124 друк. арк. (на 3,1 % більше ніж у попередньому році), з них наукових – 
4 630 загальним обсягом 2 998,5 друк. арк.  

У 2017 р. науковці університету одноосібно та у співавторстві опубліку-
вали 151 монографію та розділів монографій, з них: розділів монографій – 99, 
за кордоном – 41. У звітному році кількість наукових статей становила 2 160 
загальним обсягом 1 106,7 друк. арк., з них у фахових виданнях – 1 222, 
зарубіжних – 256. Опубліковано 2 328 тез доповідей. У міжнародних 
наукометричних базах даних опубліковано 913 статей, що на 19% більше ніж 
у попередньому році, з яких: 41 стаття у Scopus та 41 – у Web of Science. 

Станом на квітень 2017 р. в базу даних Scopus увійшло 140 публікацій, 
це майже на 36 % більше ніж у минулому році. Починаючи з 2017 р. заклади 
вищої освіти України в рейтингових таблицях ранжовані за індексом Гірша 
— кількісним показником, що базується на кількості цитувань наукових 
публікацій. Відповідно за цим показником університет посів 91 місце 
рейтингу (115 – кількість цитувань, 6 – індекс Гірша), а серед економічних 
ЗВО – 4 позицію. У рейтингу Google Scholar університет обіймає 12 позицію 
за кількістю цитувань. З метою інтеграції університетської науки у 
європейський і світовий дослідницький простір було проведено семінар 
представника Clarivate Analytics «Можливості платформи Web of Science для 
якісних наукових досліджень» щодо публікування в міжнародних наукомет-
ричних базах даних та забезпечення індексу цитування викладачів. 

У 2017 р. видано 16 підручників загальним обсягом 313,6 ум. друк. арк., 
що на 6,7 % більше порівняно з 2016 р. Навчальних посібників 74 проти 77 у 
2016 р. Всього кількість науково-методичних розробок у 2017 р. порівняно з 
2016 р. зросла на 13,4 %. 
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За звітний період в університеті вийшло друком 6 номерів науково-прак-
тичного журналу «Вісник КНТЕУ» (фаховий з економічних та філософських 
наук), останній з яких – англійською мовою, 2 номери міжнародного науко-
вого журналу «Товари і ринки» (з технічних наук) та 6 номерів наукового 
журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (фаховий з еконо-
мічних та юридичних наук). Журнали зареєстровано у міжнародних науко-
метричних базах даних Index Copernicus, Directory of Research Journals 
Indexing, Research Bible та пошуковій системі Google Scholar, представлені в 
загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та 
українському реферативному журналі «Джерело». Продовжується експертиза 
щодо включення журналу «Вісник КНТЕУ» до міжнародної наукометричної 
бази даних Scopus.  

За інформацією бази даних Index Copernicus у 2017 р. науковий журнал 
«Вісник КНТЕУ» у межах процедури оцінки для ІСІ Journals Master List 
отримав 51,85 балів ICV (55,23 у 2016 р.), відповідно «Товари і ринки» 48,37 
(у 2016 р. – 47,47), «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» 46,92 
(51,19 у 2016 р.).  

Постійно поповнюється науковий бібліотечний фонд, у тому числі й за 
рахунок видань науковців університету. Фонди документів бібліотеки налічу-
ють понад 1 420 тисяч примірників, з них 970 тисяч примірників підручників, 
майже 370 тисяч примірників наукової літератури, 300 назв періодичних 
видань, 2 500 документів на електронних носіях. Протягом 2017 р 
поповнення фонду бібліотеки становить майже 15 000 документів. 

Читачам надаються послуги мультимедійної бібліотеки, де створено ма-
сив електронних документів (понад 2 900 примірників) та доступ до міжна-
родної наукометричної бази даних Scopus, низки електронних повнотексто-
вих баз документів, таких як: EBSCO Publishing; GMID – глобальна база 
даних ринкової інформації дослідницької компанії Euromonitor International; 
законодавча база України (НАУ); відкриті Архіви України; універсальна база 
даних компанії «East Wiew Information Services»; ДП «Видавничий Дім 
Гребєннікова-Київ»; ТОВ «Повпред-Довідники» та низка інших.  

Суттєвим джерелом формування фонду бібліотеки є Центр підготовки 
навчально-методичних видань університету. З багатьох навчальних дисцип-
лін видані підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації та інше. 
Центр забезпечив у 2017 р. виконання встановлених планів і завдань щодо 
підготовки та видання навчально-методичної та наукової літератури. Усього 
видано 1 058 назв друкованої продукції (на 1,5 % більше ніж у минулому 
році), тиражем 79,3 тис. пр., зокрема, підручників – 10, навчальних 
посібників – 18, монографій – 10, опорних конспектів лекцій – 236, навчаль-
них програм – 458, іншої методичної літератури – 321.  

З метою апробації наукових розробок, обміну результатами досліджень 
проведено 251 науковий захід, що на 27 % більше ніж у минулому році, у т.ч. 
17 міжнародних конференцій, 2 – Інтернет-конференції (на 33 % більше ніж у 
попередньому році), 2 міжнародних симпозіуми, 1 міжнародний форум, 
10 всеукраїнських конференцій, 3 фестивалі, 127 міжнародних, міжвузівсь-
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ких та вузівських круглих столів та семінарів (на 34,4 % більше ніж у попе-
редньому році), 2 наукових вебінара. На наукових заходах обговорювалися 
проблеми соціально-економічного розвитку України, проекти законів, поста-
нов, вносилися пропозиції органам державної влади та місцевих самовряду-
вання. Всі проведені заходи відзначилися високим науковим та організацій-
ним рівнем, у них брали участь представники державних установ, бізнес-
структур, представники НАН України та інших галузевих академій, зарубіж-
них закладів освіти. Результати роботи висвітлювалися у засобах масової ін-
формації та на сайті університету.  

У рамках Європейських днів торгівлі в Україні традиційно відбулося по-
над 20 різноманітних наукових заходів: круглі столи, лекції, майстер-класи, 
конкурс бізнес-проектів, семінари-пратикуми та інші заходи. На базі універ-
ситету проведено цілий ряд наукових заходів у рамках Всесвітнього дня прав 
споживачів, Дня науки в Україні, Дня працівника торгівлі, Європейських 
днів торгівлі тощо. 

Серед найбільш вагомих: 
 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Реклама: інтеграція 

теорії та практики»; 
 ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перс-

пективи розвитку підприємництва в Україні»; 
 Х Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні»; 
 ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові 

дослідження: інструменти та технології» («Re Mark»); 
 Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік 

в управлінні вартістю бізнесу»; 
 Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в 

умовах глобальної конкуренції»; 
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика 

як складова економічного розвитку»; 
 VІІ Всеукраїнська конференція завідувачів кафедр маркетингу, рекла-

ми та суміжних дисциплін. 
Протягом 2017 р. науковці брали участь у понад 800 наукових заходах 

міжнародного, всеукраїнського рівня та за межами України, що залишилось 
на рівні минулого року (США, Канада, Мексика, Бразилія, Норвегія, Бельгія, 
Франція, Німеччина, Румунія, Чехія, Польща, Болгарія, Словаччина, Латвія, 
Литва, Молдова, Білорусія, Грузія та інші), на яких було зроблено 1 181 
доповідь, з них на міжнародних конференціях – 846, всеукраїнських – 251. За 
межами України – 85.  

У контексті співпраці з державними інституціями та бізнес-структурами 
у 2017 р. організовано та проведено 356 проблемних лекцій із залученням 
представників різних установ та підприємств. Серед яких лекції:  

- Роберта Бассіллі, бізнесмена, інвестора, філантропа, засновника та 
члена ради правління Ramsis Capital LLC; 

- Джона Хілке, економіста федеральної торговельної комісії США; 
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- Хендрікуса Доннерса, професора; 
- Бухалової Н., генерального директора дослідної компанії «Українська 

маркетингова група»; 
- Дмитренко Н., директора з маркетингу компанії Arricano Real Estate Plc; 
- Хлобистова Є.В., професора, завідувача відділу економічних проблем 

екологічної політики та сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природо-
користування та сталого розвитку Національної академії наук України»; 

- Арданова О., начальника відділу Державної служби інтелектуальної 
власності; 

- Рассела Піттмана, директора з економічного аналізу Антитрестовсь-
кого відділу Міністерства Юстиції США; 

- Шепарда А., судового адвоката Міністерства юстиції США; 
- Стефана Люціва, помічника заступника Комісара Міністерства юстиції США; 
- Мічіо Харади, міністра-радника Посольства Японії в Україні; 
- Піхулі К.В., представника комп’ютерної академії «Шаг»; 
- Точкіна Д.В., старшого наукового співробітника Інституту історії НАН 

України; 
- Тома Де Рюка, керуючого партнера InSites Consulting; 
- Лях Ю.С., керівника проектів та програм Управління стратегії та 

реформування банківської системи Національного банку України; 
- Брайана Телпнера, юриста Федеральної торговельної комісії США; 
- Василенка А., директора голландського підприємства «Zeelandia»;  
- Марценко В., засновника компанії «SKILLS events»; 
- Маркуса Джоба, професора; 
- Давидової А., директора з маркетингу Multiplex Holding компанії Arricano 

Real Estate Plc; 
- Савельєвої Г., директора роздрібних операцій Watsons Ukraine; 
- Гаврищук Л., керівника відділу інтелектуальних проектів 

OSDirectLoyal&CRM; 
- Абрамова Д.О., керуючого співвласника «Перша будівельна компанія»; 
- Белінської Ю., головного редактора Retailers.ua;  
- Брика В., директора стратегічного розвитку компанії Nielsen; 
- Гілевіч Ю.В., начальника Науково-технічного центру підтвердження 

відповідності, стандартизації і випробувань продукції легкої промисловості 
та засобів індивідуального захисту; 

- Степаненко С., генерального директора TWIGA Ukraine; 
- Галасюка В.В., голови Комітету Верховної ради України з питань про-

мислової політики та підприємництва; 
- Кравця Р.І., заступника начальника Управління стратегії та реформу-

вання банківської системи Національного банку України; 
- Ханса-Вольфф Графа (Мюнхен, Німеччина), психолога, фінансиста, 

економіста, консультанта з економічних та фінансових питань, засновника 
efv-AG; 

- Валлє Віра, доктора філософії у галузі економіки, магістра права 
(Мерілендський Університет, США). 
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Для репрезентації здобутків, університет є постійним учасником міжна-
родних та всеукраїнських виставок, фестивалів, конкурсів тощо. Протягом 
2017 р. представники КНТЕУ брали участь у 34 міжнародних та 5 всеук-
раїнських виставках, що на 23 % більше ніж у минулому році.  

Співробітництво з науковими установами, закладами вищої освіти, біз-
нес-структурами та владою є вагомою складовою наукової роботи. Це сприяє 
підвищенню ефективності наукових пошуків, розширює горизонти дослід-
жень. Науковці університету співпрацюють за більш ніж 300 укладеними 
договорами з органами виконавчої влади, державними установами та органі-
заціями, підприємствами торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного 
бізнесу, провідними банками, фінансовими установами тощо. У 2017 р. про-
довжувалось наукове співробітництво за укладеними угодами про творчу 
співдружність з Львівським інститутом економіки і туризму, Познанським 
економічним університетом (Польща), Краківським університетом економіки 
(Польша), Економічним університетом ім. Кароля Адамецького (Польща), 
Інститутом економіки та прогнозування НАН України, Будапештським еко-
номічним університетом (Угорщина), Білоруським економічним університе-
том (Білорусь), укладені договори з Варненським економічним університе-
том (Болгарія), Університетом Turiba (Латвія). Продовжується співпраця з 
університетом Македонії (м. Салоніки, Греція) та Словацької республіки 
(Братиславський економічний університет), із фахівцями університетів міст 
Пекін та Ухань (Китай). Економічним університетом у Братиславі (Словаччина).  

Основними напрямами співпраці з установами та організаціями стали: 
обговорення змісту навчальних планів та методичного забезпечення дисцип-
лін, участь у науково-практичних конференціях та семінарах, залучення нау-
ково-педагогічних працівників університету як офіційних опонентів на за-
хист дисертацій, публікації у наукових збірниках, консультування (щодо 
актуальних питань економічного управління підприємством, оподаткування, 
стратегічного та оперативного планування діяльності), участь в реалізації 
спільних проектів, обмін досвідом. Університет співпрацює з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України, Департаментом фінансової політи-
ки Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державною казначейською 
службою України, Пенсійним фондом України, Рахунковою палатою 
України, Державною аудиторською службою України, Департаментом фінан-
сів Київської міської державної адміністрації, Державною службою України з 
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Українським 
фондом підтримки підприємництва, Українським Союзом промисловців та 
підприємців, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підпри-
ємств України, Спілкою кризис-менеджерів України, Науково-дослідним 
економічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, Антимонопольним комітетом, Інститутом економіки та прогнозу-
вання НАН України, Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та іннова-
ційних центрів, Всеукраїнською спілкою вчених економістів, Торгово-про-
мисловою палатою України, офісом Світового банку в Україні, Українською 
Асоціацією Римського Клубу, Київською міською митницею ДФС України, 
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ГУ ДФС-Центральним офісом з обслуговування великих платників, Асоціа-
цією адвокатів України, Державним агентством з науки, інновацій та інформа-
тизації, Технологічним парком «Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона», 
Державною службою статистики України, НДІ інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України, Національною мережею 
трансферу технологій (НМТТ), АТ «Інститут паперу» та інші. 

У 2017 р. підписано договір між КНТЕУ та такими установами: Пенсій-
ний фонд України; Всеукраїнська громадська спілка «Український союз про-
мисловців та підприємців»; представництво освітньої компанії «Пірсон 
Ед`юкейшн» (Велика Британія).  

Укладено Меморандуми про партнерство між університетом та: Мініс-
терством юстиції України; Деснянським районним відділом державної вико-
навчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві; 
Київським окружним адміністративним судом; громадською організацією 
«Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна». 

Укладено договори про співробітництво та партнерство з такими провід-
ними банками, як: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», 
ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ Банк «ПУМБ», ПАТ «Ощадбанк» (ГУ по 
м. Києву та області), ПАТ «РВС банк», ПрАТ «Український страховий капітал», 
а також із Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв, 
Національною асоціацією кредитних спілок України тощо. Проводиться 
подальша робота з підготовки до укладання договорів із низкою фінансово-
кредитних установ.  

Продовжується плідна співпраця з громадськими організаціями, зокрема: 
ВГО «Якість життя», Науково-дослідним центром незалежних споживчих екс-
пертиз «Тест», ВФС «ПУЛЬС», ГС «Інтелектуальний центр з питань раціо-
нального використання водних ресурсів України», Федерація роботодавців та 
підприємців галузі рибного господарства України, ГС «Південьрибцентр» тощо. 

До співпраці в 2017 р. залучалось широке коло великих, середніх та 
малих підприємств: ТОВ «Фуршет», ТОВ «ХЕДХАНТЕР», ТОВ «Галерея-
Алекс», ТОВ «OS-Direct», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Квіза-
трейд» («Велика Кишеня»), ТОВ «Шоколадниця», ТОВ «Баядера Логістик», 
ПАТ «ІТТ-Плаза», ПАТ «Київзовніштранс», ПП «Консалтингова компанія 
«Глобус», ТОВ «Технології Управління Спайдер Україна», Асоціація інвес-
тиційних професіоналів «CFA SocietyUkraine», АТ «Ефект», ТОВ «Інвест 
кредит капітал», ГО «Фінансова стабільність», Мережа академічних бізнес-
інкубаторів «YEP», ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», ТОВ «ЛАССІ», ПАТ 
«Універмаг «Дитячий світ», Агентство управлінського консалтингу «D&D», 
ТОВ «Суматра ЛТД» (ТМ «Космо»), Міжнародна компанія BUSINESS 
SHARKS, Компанія «Gerchik&Co», Компанія «Franchising Full Cycle», Ком-
панія «PetroholdingInvest», West House of Commerce LTD (Канада), Канадська 
компанія «West house of commerce LTD», Французька компанія L’Oréal, 
Компанія «360bound», ТОВ «АЛСІ-ХРОМ» - офіційний представник в Украї-
ні компаній «Agilent Technologies» (США), «Analytik Yena» (Німеччина), 
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Українське представництво компанії «Robot coupe» (Франція), Фірма 
«CONVOTHERM Elektrogerate Gmbh» (Німеччина) – регіональне представ-
ництво, Компанія «Orest», Представництво в Україні компанії «RATIONAL 
International AG» (Німеччина); Приватне підприємство «Марина», ДП «Укр-
метртестстандарт», ПП «Група науково-промислових досліджень», ПАТ 
«Яготинський маслозавод», ТОВ «АРТІ», ПАТ «Фуршет», ТОВ «Епіцентр 
К», ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод», ТОВ «Актів-ЛТД», ТОВ 
«Рибоконсервний завод «Південний», ТОВ «Системи чистої води» («Clean 
water systems» LTD), НВО «Экософт» («Ecosoft» LTD), ДП «Селекційно-
генетичний центр по рибництву Поділля», Компанія «1С» Україна, Корпора-
ція «ПАРУС». Компанія «BGS Solutions», Компанія «Ulys Systems», ТОВ 
«Інтелект-Сервіс», ТОВ «Бі Джі Ес», ТОВ «Проком», Фірма «Профитекс-
Киев», ОСББ «Лісова пісня», Компанія «Новий проект», ПрАТ «Українська 
транспортна страхова компанія», НАК СК «Оранта», ПАТ «Український 
страховий капітал» та інші. 

У 2017 р. продовжувалось виконання грантової тематика з Фондом Жан 
Монне (модуль) за темою «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної тор-
гівлі (ЗВТ+) з ЄС: переваги та проблеми для українського суспільства» 
(термін виконання: вересень 2015 р. – вересень 2018 р.). Керівник проекту: 
к.е.н., доц. Дугінець Г.В. Джерела фінансування проекту: кошти Програми 
Жан Моне.  

Проект реалізовується у формі тренінгів та літніх шкіл в установах і на 
факультетах, які не мають фахової підготовки у сфері досліджень питань 
функціонування та розвитку Європейського Союзу. У межах проекту здій-
снюється розробка індивідуальних курсів з конкретних питань ЄС, які мають 
значення для випускників в їх професійному житті. 

У рамках програми Еразмус + виконувався міжнародний проект «Стиму-
лювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи 
забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до євро-
пейських вимог (C3QA)». Керівник проекту: д.е.н., доцент Герасименко А.Г. 
До реалізації проекту залучено профільні міністерства, агентства із забезпе-
чення якості освіти та вищі навчальні заклади Франції, Іспанії, Польщі, 
Вірменії, Казахстану і Монголії. Виконання проекту полягає у становленні 
суспільства знань в Україні, Вірменії, Казахстані та Монголії через запровад-
ження та операціоналізацію дієвої системи забезпечення якості програм 
третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації та спрямований на 
реалізацію таких завдань, як: розробити національну рамкову політику забез-
печення якості програм третього рівня вищої освіти в контексті вимог щодо 
європейської інтеграції; сформувати на базі діючих освітніх систем з метою 
ефективного введення в дію внутрішні та зовнішні системи забезпечення 
якості програм третього рівня вищої освіти; акредитація програм третього 
рівня вищої освіти; стимулювати інтернаціоналізацію програм третього рівня 
вищої освіти спільними зусиллями ключових учасників проекту та засобами 
міжрегіонального співробітництва. У звітному році проведено: 3-денний 
тренінг з питань запровадження та реалізації зовнішніх і внутрішніх проце-
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дур забезпечення якості третього рівня вищої освіти в рамках виконання про-
екту; моніторинговий візит Національного ERASMUS+ офісу в Україні. 

Під головуванням ректора, д.е.н., професора Мазаракі А.А. і за участі 
науковців університету функціонує секція за фаховим напрямом «Економіка» 
Наукової ради МОН України. У 2017 р. результативно проведено експертизу 
анотованих звітів по завершених НДР та проектів наукових досліджень і 
розробок ВНЗ України за рахунок державного бюджету в 2017 році. 
Розглянуто 35 анотованих звітів із 24 закладів вищої освіти України, під-
порядкованих МОН України, 73 анотовані звіти по перехідних науково-дос-
лідних роботах і 85 наукових проектів з 39 ЗВО. 

Вісім викладачів університету є членами секцій «Право», «Наукові проб-
леми харчових технологій та промислової біотехнології», «Соціально-істо-
ричні науки» Наукової ради МОН України. 

Науковці КНТЕУ входять до складу спеціалізованих вчених рад із захис-
ту докторських і кандидатських дисертацій університету та інших ЗВО, гро-
мадських рад при МОН України, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, експертних рад з атестації наукових кадрів, дегустаційних 
комісій, робочих груп міністерств і відомств. Є членами редколегій журналів: 
«Економіка України»; «Фінанси України»; «Економіст»; «Економіка і прог-
нозування»; «Управлінські інновації»; «Фінансовий контроль»; «Вісник на-
ціональної юридичної академії імені Ярослава Мудрого»; «Економічна тео-
рія»; «Банківська справа»; «Вісник Національного банку України»; «Вісник 
Інституту економіки і менеджменту»; «Галицька академія»; «Вісник ДДФА: 
Економічні науки»; «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв 
ресторанного господарства і торгівлі»; «Адміністративне право і процес»; 
«Технології і дизайну»; «Харчова промисловість»; «Обладнання і технології 
харчових та виробництво»; «Журнал Східноєвропейського права»; «Journal 
of Settlements and Spatial Planning» (Румунія); «Азимут научных исследова-
ний: экономика и управление»; «Весник финансового университета»; 
«Техника и технология селикатов»; «International Journal of Economic Theory 
and Application»; «Вісник КНТЕУ»; «Товари і ринки», «Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право» та інші.  

Представники КНТЕУ брали участь у роботі Парламентських слухань з 
питань розвитку туризму. Надали фахову підтримку під час опрацювання пи-
тань, пов'язаних із законодавчим забезпеченням реформування туристичної 
сфери, формування нових професійних освітніх стандартів, технічних регла-
ментів, туристичної статистики, державного регулювання галузі. 

На засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
та Комітету Верховної Ради України з питань інноваційної політики при 
обговоренні актуальних питань державного регулювання та підготовки нор-
мативно-законодавчих документів. 

Викладачі університету входять до Ради молодих вчених при МОН 
України, є постійними учасниками робочих груп при Міністерстві фінансів 
України та Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України з 



 22

реформування податкової системи та дерегулювання підприємницької 
діяльності, є авторами відповідних законопроектів. 

Науковці брали участь у засіданні Наукової ради з туризму та курортів 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо обговорення 
поточних питань діяльності.  

Викладачі університету стали учасниками Пілотного проекту національ-
ної програми лояльності для туристів «Турист України» з використанням 
цифрових технологій, засновниками якої стали Національна туристична орга-
нізація, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, VISA, 
ПриватБанк, Амадеус Україна, туристичний оператор JoinUP.  

Університет співпрацює з такими громадськими організаціями: «Вистав-
кова федерація України», Всеукраїнська громадська організація «Українська 
Асоціація Маркетингу», Асоціація експортерів брухту металів, ГО «Асоціа-
ція учасників АТО», Асоціація Червоного хреста, ГО «Інститут прикладних 
досліджень тендерних закупівель», «Спілка підприємців Київщини», Асоціа-
ція «Український логістичний альянс» та інші. 

Представники КНТЕУ є членами та активними учасниками Наукової 
ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. На базі КНТЕУ функціонує ТК–118 «Послуги торгівлі, ресторанно-
го господарства, туристичні і виставкові». Співробітники університету бе-
руть активну участь у роботі підкомітетів «Послуги туристичні» та «Послуги 
виставкові».  

Працюють науково-методичні комісії (підкомісії) сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради МОН України. Серед членів НМК – вісім пред-
ставників КНТЕУ, обраних на основі конкурсного відбору. 

Співробітники КНТЕУ надають фахові наукові консультації під час 
участі у циклі телепередач: «Ранок з Інтером», «Ранок з Україною», «Терито-
рія обману», «Ризиковане життя», «Новий погляд», «Експерт на зв’язку», «На 
слуху», «АБЗАЦ», «Якісне життя», «Агенти впливу», «За живе», «Страсті за 
Ревізором», «Громадська приймальня» тощо. 

В університеті ефективно функціонують такі наукові підрозділи, як Нау-
ково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, Науково-
технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості, бізнес-інкубатор. 

Указом Президента України від 28 червня 2017 р. № 168/2017 «Про від-
значення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 
присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» першому 
проректору з науково-педагогічної роботи д.т.н., професору Притульській Н.В.  

Відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 2017 р. № 251/2017 
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності 
України» почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно 
завідувачу кафедри товарознавства та митної справи д.т.н., професору Мережко Н.В. 

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Пугачевська К.С. 
стала стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2017 р. 
№ 6753 стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих 
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учених призначено Герасименко А.Г. та Бойко А.В., професорам кафедри 
економічної теорії та конкурентної політики.  

Розпорядженням Президента України «Про призначення грантів Президен-
та України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік» 
від 7 квітня 2017 р. № 78/2017-рп к.е.н., асистенту кафедри економічної теорії 
та конкурентної політики Рак Ю.А. призначено грант для проведення 
дослідження «Удосконалення методологічного інструментарію комплексної 
оцінки розвитку конкуренції на ринках товарів та послуг».  

У квітні 2017 р. відбулось нагородження переможців щорічного Все-
українського конкурсу «Винахід року», який проводиться Державним під-
приємством «Український інститут інтелектуальної власності» під егідою 
Державної служби інтелектуальної власності України. Авторський колектив 
у складі представників Київського національного торговельно-економічного 
університету (Шаповал С.Л.) та Ужгородського торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ отримав диплом переможця в номінації «Кращий винахід 
року в Закарпатській області».  

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №297-к за сумлін-
ну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у 
справі навчання і виховання підростаючого покоління нагрудними знаками 
нагороджені: 

Батюк В.М. – нагрудний знак «Відмінник освіти»; 
Поліванов В.Є. – нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»; 
Шаповалова А.П. – нагрудний знак «Відмінник освіти». 
У вересні 2017 р. в Інституті економіки промисловості НАН України 

відбулося громадське обговорення, висунутих КНТЕУ на здобуття Державної 
премії України в галузі науки і техніки, циклу наукових праць «Інституційна 
трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації». 

Університет отримав подяку від Всеукраїнської громадської організації 
«Європейська наукова платформа» за плідну співпрацю з питань поширення 
наукової інформації, розвитку української науки, проведення освітньої, 
культурної та просвітницької діяльності, а також за активну участь в 
міжнародних науково-практичних конференціях. 

На щорічній церемонії з нагородження кращих представників туристич-
ного бізнесу міста, ініційованій Управлінням туризму та промоцій Київської 
міської держадміністрації «Kyiv Tourism Awards 2017» – університет отримав 
нагороду в номінації «Лідер з підготовки фахівців у сфері туризму».  

Активною залишається науково-дослідна робота студентів, яка здійсню-
ється шляхом їх участі в: олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціаль-
ностей; наукових тематичних конференціях університету та інших ЗВО; 
виконанні науково-дослідних робіт кафедр; підготовці наукових публікацій; 
конкурсах на кращі наукові та дипломні магістерські роботи; роботі науко-
вих гуртків та дискусійних клубів. 

До наукової роботи в університеті та його відокремлених структурних 
підрозділах було залучено майже 5 800 студентів. Протягом року функціону-
вало 27 дискусійних клубів, у роботі яких брали участь 540 студентів та 
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75 наукових гуртків за участю 1 875 студентів. До виконання НДР було 
залучено 1 995 студентів. 

Проведено міжнародні, всеукраїнські студентські конференції, міжна-
родні молодіжні фестивалі, всеукраїнський форум студентської науки, Інтер-
нет-конференції, численні всеукраїнські, міжвузівські та вузівські круглі сто-
ли, семінари, вузівські наукові конференції, бліц-інфо, міжвузівські он-лайн 
ігри, практичні майстер-класи, екскурсії, відкриті лекції. 

У 2017 р. 79 студентів КНТЕУ брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських 
студентських олімпіадах, які проходили на базі інших ЗВО. КНТЕУ був виз-
начений МОН України як базовий для проведення другого етапу Всеук-
раїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Міжнародна економіка» 
та «Менеджмент ЗЕД». У результаті 17 студентів КНТЕУ отримали дипломи 
переможців  

Студенти також брали участь у міжнародній олімпіаді з програмування 
імені С.А. Лебедєва та В.М. Глушкова, Всеукраїнській студентській олімпіаді 
зі спортивного програмування ICPC-2017 (international collegiate program 
ming contest – 2017); олімпіаді з кількісних методів в економіці KSEB rain 
Champ. Команда студентів брала участь в 10-й Міжнародній олімпіаді з 
програмування на Кубок академіка Іллі Несторовича Векуа. Організаторами 
Кубка Векуа є Міністерство спорту і молодіжних справ Грузії, Асоціація 
підтримки програмування (Грузія), Батумський державний університет імені 
Шота Руставелі, Грузинський технічний університет. У командному турі 
команда КНТЕУ посіла перше місце серед економічних закладів вищої 
освіти. В особистому турі – друге.  

У 2017 р. переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт стали 26 студентів (серед них диплом І ступеня здобули 8 студен-
тів, ІІ ступеня – 8, ІІІ ступеня – 4). 

Студенти брали участь та здобули перемогу у: 
- Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Міжна-

родна економіка», який відбувся в жовтні на базі Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету (І місце); 

- Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економі-
ка підприємства», який проходив у Харківському національному автомобіль-
но-дорожньому університеті (ІІІ місце); 

- Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Облік і 
оподаткування», Житомирський державний технологічний університет (сту-
дентка КНТЕУ – диплом І ступеня); 

- IV Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-
банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» – диплом 
І ступеня; 

- V Міжнародному податковому турнірі на базі Університету державної 
фіскальної служби України – І місце; 

- у Міжнародному конкурсі есе від ООН «Manylanguages, one world-
2017» (студентка КНТЕУ здобула перемогу та брала участь у кількох міжна-
родних молодіжних конференціях у м. Бостоні та м. Нью-Йорку); 
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- Міжнародному конкурсі наукових проектів «Розвиток туризму в сучас-
ному світі: історія і перспективи» серед студентів та школярів у віці від 13 до 
27 років з країн Європи, СНД, Африки та Азії, який проходив в Академії ту-
ризму Анталії (м. Анталія, Туреччина) у рамках підтримки молодіжних 
туристичних ініціатив (диплом ІІ ступеня за проект «Смарт-місто для смарт-
відвідувачів»); 

- Фіналі студентського конкурсу бізнес-кейсів «NKStudentProject» (1-ше 
та 2-ге місце); 

- Всеукраїнському правовому VIP-турнірі – диплом ІІІ ступеня; 
- Міжнародному правничому конкурсі імені В. М. Корецького (студенти 

КНТЕУ увійшли у вісімку найкращих команд); 
- Міжнародному конкурсі дослідницьких проектів студентів та аспіран-

тів «Майбутня Україна 2030» (лауреат Третьої премії – студент КНТЕУ); 
- 10-у Національному фестивалі соціальної реклами – 1 та 2 місце; 
- IV Міжнародному конкурсі з комерційного арбітражу – здобули 2 місце; 
- Конкурсі КПМГ на звання найкращого студента в галузі податкового 

права 2017 – ІІІ місце; 
- Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «New ideas. 

New possibilities» («Нові ідеї. Нові можливості») – ІІ місце; 
- Конкурсі есе на тему «Права людини» – сертифікат; 
- V Міжнародному студентському конкурсі з міжнародного торгового 

права та міжнародного комерційного арбітражу ICC Lexmercatoria, який про-
ходив у Білорусії на базі Білоруського державного університету за сприяння 
Міжнародного арбітражного суду ICC (Париж) – диплом в номінації «Кра-
щий меморандум відповідача»; 

- Відкритому всеукраїнському студентському конкурсі проектів соціаль-
ної відеореклами «Чесність починається з тебе»; 

- Міжнародному конкурсі інвестиційних досліджень «CFAIN STITUTE 
RESEARCH CHALLENGE»; 

- засіданні ЕКОСОР з гуманітарних питань, який проходив у м. Женеві. 
Студентка КНТЕУ була делегатом на цьому засіданні, пройшовши конкурс з 
поміж 5 000 заявок із 43 країн Європи. 

У звітному році, з урахуванням конкурсів, які проводились відповідно 
до наказу МОН України, на міжнародних та всеукраїнських конкурсах сту-
денти КНТЕУ вибороли 117 призових місць, з них – на міжнародних 31, 
всеукраїнських 86.  

Протягом 2017 р. в університеті проведено 26 студентських конферен-
цій, з яких 3 міжнародні та 6 всеукраїнських. З доповідями виступило понад 
3 000 студентів. Студенти стали учасниками та виступили з доповідями на 
50 міжнародних та 30 всеукраїнських наукових конференціях в інших краї-
нах та університетах.  

За участю студентів КНТЕУ до Всесвітнього дня прав споживачів у 
межах Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» проведено ІХ 
Конcумерський фестиваль.  
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Під час фестивалю відбулися: міжнародна студентська науково-практич-
на конференція, форуми, 6 круглих столів, лекції експертів, моніторинги, 
воркшопи, бліц-інфо, квест, конкурс консумерської реклами, майстер-класи 
та інші цікаві заходи. 

Протягом 2017 р. у КНТЕУ видано 23 збірники статей студентів, які 
здобувають освітній ступінь магістра. Опубліковано 3 059 статей, що на 41 % 
більше ніж у 2016 р. Студенти університету брали активну участь у наукових 
конференціях з публікацією 3 102 тез доповідей.  

За результатами навчання та досягненнями в науковій діяльності 58 сту-
дентів університету відзначені стипендіями, преміями. Зокрема протягом 
2017 р. отримували стипендію Президента України 22 студенти, стипендію 
Верховної Ради України – 6 студентів; стипендію Кабінету Міністрів України – 
5 студентів, стипендію міської адміністрації – 6 студентів, стипендію імені 
М.С. Грушевського – 4 студенти, стипендію ім. Вадима Гетьмана – 3 студен-
ти, стипендію імені президента Торгово-промислової палати О.П. Михайли-
ченка – 12 студентів. 

Активним учасником процесу є Наукове товариство студентів, аспіран-
тів, докторантів та молодих вчених, яким протягом року проведено низку 
заходів з обговорення актуальних проблем, пов’язаних з процесами глобалі-
зації, наслідками фінансової кризи, соціальної реклами, безпечності харчу-
вання тощо. Традиційно Наукове товариство бере участь у засіданнях 
«Дебатної Академії», клуба ProgramClub, Екологічному клубі, клуба «Start in 
Science» та інших. 

Наукове товариство КНТЕУ ініціювало проведення круглих столів: «Го-
лодомор: уроки історії», який присвячений вшануванню пам’яті жертв Голо-
домору; «Незалежна Україна: віхи історії», присвячений відзначенню пам’яті 
Революції на граніті; «Україна – це територія гідності та свободи», присвяче-
ний відзначенню пам’яті подій «Помаранчевої» революції; «Революція Гід-
ності: підсумки і висновки», присвячений відзначенню пам’яті Революції Гідності.  

У звітному році відбувся випуск № 4 та 5 номерів онлайн журналу Vivat Academia.  
6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-приклад-

них результатів.  
На замовлення МОН України за рахунок загального фонду держбюдже-

ту України виконувалося 20 науково-дослідних робіт згідно з тематичним 
планом із загальним обсягом фінансування 3 781,5 тис. грн, що на 971,5 тис. 
грн більше ніж у минулому році. З них: 16 фундаментальних, обсяг фінансу-
вання яких складав 2 922 тис. грн, та 4 прикладних – 859,5 тис. грн.  

На замовлення інших установ та організацій КНТЕУ виконувалося 
5 науково-дослідних тем, загальний обсяг фінансування яких становив 112 
тис. грн. Науково-технічним центром сертифікації продукції, послуг та 
систем якості у 2017 р. були надані науково-технічні послуги, загальний 
обсяг яких становив 686,5 тис. грн.  

У 2017 р. завершено виконання 9 науково-дослідних робіт, які викону-
валися за рахунок видатків державного бюджету. У результаті виконання 
отримано такі конкурентоспроможні науково-практичні результати: 
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1. «Євроінтеграційні пріоритети розвитку національного бізнесу» 
(науковий керівник – д.е.н., професор Мазаракі А.А.).  

Сформовано бази статистичних та фактологічних даних зовнішньої тор-
гівлі країн, сформульовано робочі гіпотези проекту. Систематизовано підхо-
ди до визначення місця та ролі держави у забезпеченні конкурентоспромож-
ності суб’єктів господарювання мікрорівня. Розроблено комплекс методич-
них рекомендацій щодо оптимізації державної підтримки діяльності націо-
нальних фінансово-промислових груп (ФПГ) у сфері зовнішньої торгівлі 
продукцією АПК. Розроблено концепцію підвищення конкурентоспромож-
ності суб’єктів господарювання макрорівня в умовах глобалізації шляхом 
побудови матриці товарно-географічних потоків зовнішньої торгівлі продук-
цією за критеріями цінової та нецінової конкурентоспроможності. Система-
тизовано методи забезпечення конкурентоспроможності національного біз-
несу з метою розробки комплексу рекомендацій для підприємств, що спів-
працюють з партнерами із країн ЄС. Розроблено пропозиції для органів 
державного управління щодо удосконалення приватно-державних механізмів 
захисту національних інтересів на ринку України з поданням у відповідні 
органи. Обґрунтовано концептуально нові положення щодо якісних та кіль-
кісних критеріїв оцінювання експортного потенціалу з виокремленням кіль-
кісних параметрів визначення конкурентних переваг продукції на зовнішніх 
ринках. Розроблено та використано релевантний методичний інструментарій 
ідентифікації конкурентних позицій національного бізнесу у межах експорто-
орієнтованих та імпортозалежних галузей. Обґрунтовано новий теоретико-
методичний підхід до оцінки структурних подібностей економік окремих 
країн у контексті інтеграції в міжнародні виробничі мережі. Розроблено 
теоретико-методологічний інструментарій моніторингу стану підприємниць-
кого сектору України. Здійснено системну оцінку впливу експортно-імпорт-
них, інвестиційних, науково-виробничих зв’язків малого та середнього бізне-
су на розвиток внутрішнього ринку України та зовнішньої торгівлі. Результа-
ти економетричного аналізу взаємозв’язку між конкурентоспроможністю 
вітчизняних підприємств на внутрішньому та європейських ринках дозво-
лили оцінити внесок інноваційної складової у формування конкурентоспро-
можності товарів на зовнішніх ринках. Розроблено комплекс методичних 
рекомендацій щодо ідентифікації конкурентних позицій вітчизняних підпри-
ємств, залучених у процеси корпоративної консолідації, на внутрішньому та 
європейських ринках з урахуванням критеріїв і показників оцінки форм 
прояву ефекту синергії та розрахунку його інтегрального показника з 
відповідним впровадженням на державному рівні. Розроблено наукову 
концепцію євроінтеграційних пріоритетів розвитку національного бізнесу з 
урахуванням наслідків експортоорієнтованого розвитку та експортної 
залежності для національної економіки. Обґрунтовано організаційно-
економічний механізм активізації інноваційної складової в діяльності 
вітчизняного підприємництва на засадах процесного та структурно-логічного 
підходів. Розроблено пропозиції щодо удосконалення регуляторної політики 
задля підтримки національного виробника у формі концептуальних підходів 
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до удосконалення консультаційно-дипломатичної підтримки вітчизняних 
експортерів на європейських ринках у частині виокремлення форм, методів 
та видів нефінансового сприяння підприємствам-експортерам. Обґрунтовано 
алгоритм формування конкурентних переваг підприємства на зовнішніх 
ринках через механізм імплементації норм та вимог ЄС у частині 
сертифікації, метрології, стандартизації й екологічного маркування продукції 
з метою підвищення екологоекономічної ефективності виробництва та 
зовнішньої торгівлі вітчизняних підприємств і було впроваджено у діяльність 
підприємства – суб’єкта ЗЕД. Розроблено пропозиції щодо удосконалення 
регуляторної політики задля підтримки національного виробника у формі 
концептуальних підходів до удосконалення консультаційно-дипломатичної 
підтримки вітчизняних експортерів на європейських ринках у частині 
виокремлення форм, методів та видів нефінансового сприяння 
підприємствам-експортерам. Поглиблено методологічні засади аналізу 
конкурентоспроможності національного бізнесу з урахуванням секторальної 
специфіки його функціонування. Розроблено методичні підходи до 
визначення пріоритетних напрямів імпортозаміщення на основі показників 
чистого експортного потенціалу, поточного та порогового рівнів заміщення 
вітчизняного виробництва імпортом та виробничого потенціалу. Розроблено 
теоретико-методичні засади формування інституційно-організаційного 
механізму протидії іллегалізації у сфері зовнішньої торгівлі. 

За результатами дослідження підготовлено: 2 монографії, опублікованих 
за рішенням вченої ради КНТЕУ, 3 монографії (розділи монографій) у про-
відних закордонних виданнях, 4 підручники, 49 статей у журналах, що 
входять до наукометричних баз даних, з них у наукометричних базах даних 
Scopus та Web of Science – 8; матеріалів конференцій, що входять до науко-
метричних баз даних – 8, публікацій у зарубіжних виданнях – 10, статей у 
журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 25, 
публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не 
включені до переліку наукових фахових видань України – 110, отримано сві-
доцтв на охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності – 6, 
подано заявок – 1. Проведено 4 захисти докторських та 5 захистів канди-
датських дисертацій, 30 захистів магістерських робіт за тематикою проекту.  

Отримано підтвердження щодо впровадження результатів НДР: Цент-
ром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимоно-
польного комітету України (довідка від 29.04.2015 № 50-64/15; Головним 
управління Служби безпеки України (довідка від 27.04.2015 № 51/35-123), 
Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради (довідка від 26.05.2015 
№ 726/01-08), ТОВ «РКС-Телематика» (довідка від 18.05.2016 № 371-2); 
ПП «Вектор Інвест Контракт» (довідка № 19 від 02.09.2016); ТОВ «Фруктус 
Нобіліс» (довідка від 10.03.2016 № 10/11), ТОВ «Зелена Мрія» (довідка від 
18.09.2017 № 56/7). 

2. «Розробка продуктів і раціонів для харчування військовослужбовців в 
екстремальних умовах та при проведенні бойових дій з відривом від баз 
постачання» (керівник – д.т.н., професор Притульська Н.В.).  



 29

Науково обґрунтовані концептуальні засади та напрями аліментарної 
корекції харчування військовослужбовців, що перебувають в екстремальних 
умовах, вимоги та критерії створення харчових продуктів для підвищення 
стійкості організму до оксидантного стресу та еколого-професійного синдро-
му внаслідок дії комплексу фізичних, психоемоційних і токсичних впливів. 
Розроблено комплекс харчових продуктів для військовослужбовців з вико-
ристанням білково-вуглеводних напівфабрикатів на основі комплексної 
переробки вторинної молочної та дрібної рибної сировини. Розроблено серію 
продуктів для нутрітивної підтримки поранених та хворих військовослуж-
бовців на етапах медичної евакуації. Запропоновано включити розроблені 
харчові продукти у сухій концентрованій та драглеподібній формі до складу 
раціонів наборів продуктів сухих згідно з нормами № 10 (Постанови КМУ 
від 29.03.2002 № 426) та норми «Добовий польовий набір продуктів» відпо-
відно до норми № 15 (Постанови КМУ від 3.10.2016 № 696) для забезпечення 
повноцінного харчування впродовж доби особового складу Збройних Сил 
України та інших військових формувань, за умов неможливості приготування 
гарячих страв. Вживання таких продуктів може сприяти активізації 
адаптаційно-захисних систем організму, дозволить цілеспрямовано впливати 
на процеси пластичного забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
положень, висновків, результатів, що можуть бути методичною основою для 
розроблення й обґрунтування технологій концентратів, напівфабрикатів та 
харчової продукції на основі білково-вуглеводної сировини. Запропоновано 
шляхи використання розроблених напівфабрикатів та концентратів у техно-
логіях продуктів для харчування військовослужбовців в екстремальних 
умовах. Розроблено рекомендації щодо використання продуктів для нутрі-
тивної підтримки поранених та хворих військовослужбовців у практиці зак-
ладів військової медицини. Розроблено і затверджено у відповідному поряд-
ку нормативну документацію (технічні умови, технологічні інструкції). 

Дослідження сучасних теоретичних та технологічних аспектів створення 
спеціальних харчових продуктів для військовослужбовців, наукове обґрунту-
вання концептуальних підходів створення харчових продуктів і раціонів для 
військовослужбовців в екстремальних умовах і при проведенні бойових дій з 
відривом від баз постачання, визначення перспективних напрямів розроблен-
ня спеціальних харчових продуктів, обґрунтування перспективних джерел 
вітчизняної сировинної бази. 

Загальний практичний результат цього проекту НДР полягає у тому, що 
розроблені:  

- концептуальні підходи до створення харчових продуктів для 
військовослужбовців в екстремальних умовах і при проведенні 
бойових дій з відривом від баз постачання та продуктів для 
нутрітивної підтримки поранених та хворих військовослужбовців; 

- проект Державної цільової програми щодо розвитку виробництва 
продуктів для ентерального харчування; 
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- нормативна і патентна документація з виробництва харчових про-
дуктів та продуктів для нутрітивної підтримки військовослуж-
бовців на етапах медичної евакуації; 

- технологій використання поліфункціональних білоквмісних напів-
фабрикатів у технологіях харчових продуктів підвищеної харчової 
цінності для військовослужбовців; 

- рекомендації щодо використання продуктів для нутрітивної під-
тримки військовослужбовців на етапах медичної евакуації та 
медичних установах. 

Впроваджено в діяльність: ТОВ «ДелМас ЛТД» (м. Київ) (акт впровад-
ження від 15.11.2016 ), ТОВ «Капсулар» (м. Харків) (акт впровадження від 
16.04.2016), ТОВ «СТРІТФУД ТОРГ» (м. Київ) (акт впровадження від 
18.04.2017), ФОП «Кочеткова М.Ю.» (акт впровадження від 10.09.2017).  

Окремі положення науково-дослідної роботи використано в освітньому 
процесі КНТЕУ при створенні науково-методичного забезпечення комплексу 
дисциплін у «Технологія спеціальних харчових продуктів», «Технологія про-
дукції ресторанного господарства», «Товарознавство. Харчові продукти».  

У межах теми захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації. 
Підготовлено 2 монографії, 37 статей у наукових виданнях, у т.ч. 17 статей в 
індексованих у міжнародних науково-метричних базах даних, зокрема 5 статей 
у виданнях, що індексуються у науково-метричних базах даних Scopus та 
Web of Science, 18 статей в інших виданнях, 27 публікацій в матеріалах 
конференцій, 23 патенти України на корисну модель, 8 державних стандартів 
України, технічні умови України. 

3. «Економіко-організаційний механізм забезпечення ефективності дер-
жавних закупівель в Україні в умовах євроінтеграції» (науковий керівник – 
д.н. з держ. упр., професор Ромат Є.В.). 

Сформовано визначальні чинники впливу на управління публічними 
закупівлями у державному секторі економіки, що включає зовнішні та внут-
рішні фактори та забезпечує процеси формування та функціонування систе-
ми публічних закупівель в умовах євроінтеграції. Визначено класифікаційні 
ознаки публічних закупівель, параметри результативності публічних закупі-
вель; обґрунтовано методику оцінки ефективності публічних закупівель та 
ризик-індикаторів неефективності, методику оцінки тендерних пропозицій з 
урахуванням життєвого циклу предмета закупівлі, доцільність у застосуванні 
електронних каталогів, процедури інноваційного партнерства, обмежених 
торгів; розроблено методичні рекомендації визначення очікуваної вартості 
закупівлі, професійні компетентності фахівця з публічних закупівель. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 
висновків та результатів, що можуть бути методичною основою для підви-
щення результативності й ефективності публічних закупівель. Впроваджено 
в діяльність: «Київоблбудінвест» (довідка від 20.12.2016 № 12-20/л-131), дер-
жавного науково-виробничого підприємства «Картографія» (довідка від 
01.12.2016 № 986а); Київського національного торговельно-економічного 
університету (акт впровадження від 01.11.2017). 
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Окремі положення науково-дослідної роботи використано в освітньому 
процесі КНТЕУ при створенні науково-методичного забезпечення комплексу 
дисциплін «Публічні закупівлі», «Маркетинг у публічному управлінні». 

У межах тематики підготовлено та захищено 1 докторську дисертацію, 2 
кандидатські. Видано 3 монографії, опубліковано 31 статтю у наукових 
виданнях, у т.ч. 12 індексованих у міжнародних наукометричних базах 
даних, 19 статей в інших виданнях, 35 публікацій в матеріалах конференції; 
отримано 1 свідоцтво авторського права. 

4. «Соціально-економічні ефекти державного регулювання внутрішнього 
ринку в умовах європейської інтеграції України» (науковий керівник – д.е.н., 
професор Уманців Ю.М.).  

Проведено комплексний аналіз концептуальних засад еволюції держав-
ного регулювання внутрішнього ринку. Здійснено дослідження соціально-
економічного підґрунтя особливостей регулювання внутрішнього ринку у 
посткризовий період. Встановлено, що визначення концептуальних засад 
дослідження ефектів державного регулювання внутрішнього ринку України 
актуалізує значення та необхідність використання новітніх теоретичних 
концепцій аналізу. Розкрито сутність державного регулювання внутрішнього 
ринку та його ефектів, а також теорії розвитку внутрішнього ринку з позицій 
нової теоретичної концепції, яка підкреслює значущість не стільки дії 
окремих регулятивних інструментів, скільки реалізації цілісного механізму 
державного регулювання внутрішнього ринку у всій множині його проявів на 
товарних ринках.  

Розроблено теоретичні підходи до дослідження механізму державного 
регулювання внутрішнього ринку для реалізації об’єктивної потреби у 
забезпеченні рівноваги між виробництвом і споживанням на основі пріоритету 
захисту вітчизняного внутрішнього ринку з урахуванням взаємодії системи 
структурних (формування та задоволення потреб споживачів, рівноваги між 
виробництвом і споживанням, розвитку і захисту економічної конкуренції, 
захисту внутрішнього ринку) та поведінкових (соціальні, культурні, етичні, 
психологічні, особистісні фактори поведінки продавців і покупців на ринку) 
компонентів щодо забезпечення стійкого функціонування внутрішнього ринку. 

Підготовлено науково-аналітичні записки щодо стану ефективності, сце-
наріїв удосконалення та системи соціально-економічних ефектів державного 
регулювання внутрішнього ринку для цілої низки державних органів, серед 
яких Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство фінансів України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, Чернігівська 
обласна державна адміністрація.  

У межах тематики було підготовлено та захищено 3 докторські та 
8 кандидатських дисертацій. Видано 6 монографій, 45 статей у наукових 
виданнях, у т.ч. індексованих у міжнародних науково-метричних базах даних 
39 статей, 6 статей в інших виданнях, 35 публікацій в матеріалах конференцій. 
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5. «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів госпо-
дарювання в Україні» (науковий керівник – д.е.н., доцент Назарова К.О.).  

Розроблено концептуальні засади розвитку незалежного аудиту в Україні з 
метою визначення шляхів підвищення його якості та ефективності. Розроб-
лено концептуальні засади аудиторського забезпечення захисту інтересів 
суб’єктів економічних відносин в частині: ідентифікації суб’єктів суспіль-
ного інтересу (ССІ) та їх інформаційних запитів; розробки критеріїв оцінки 
інформаційних потреб ССІ; визначення інформаційних очікувань користува-
чів результатів аудиту; характеристики впевненості користувачів інформації 
та чинників, що на неї впливають. Розроблено пропозиції з удосконалення 
нормативно-правової бази у сфері аудиторської діяльності в частині захисту 
державних пріоритетів аудиту економічних відносин суб’єктів господарю-
вання. Розроблено теоретичні та методологічні засади синергії внутрішнього 
та зовнішнього аудиту в умовах формування нової стадії розвитку аудиту, 
соціальної відповідальності відповідно до суспільно-релевантної моделі 
економічного контролю, основною детермінантою якої є діалектична єдність 
запитів суспільства, та представлених аудитором результатів, що досягається 
шляхом реалізації комплексу системного, функціонального, детермінованого, 
прагматичного, семантичного, синергічного підходів до взаємовідносин усіх 
причетних до аудиторської діяльності сторін, запитів суспільства щодо 
результатів аудиту, можливостей і прагнення суб’єктів господарювання 
(передусім суб’єктів суспільного інтересу (ССІ) надавати відповідну за 
кількістю та якістю інформацію. Реалізація зазначених теоретико-методоло-
гічних засад аудиторської синергії підвищує рівень обґрунтованості 
інформаційного забезпечення управлінських рішень та обумовлює отримання 
додаткового, синергічного ефекту, який, своєю чергою, сприяє зростанню 
інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання, окремої галузі та 
національної економіки в цілому завдяки можливості надання державних 
гарантій у частині забезпечення системи національних рахунків об’єктивною 
та достовірною інформацією.  

Розроблена концепція синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту, 
основу якої формує їх ефективна взаємодія, спрямована на отримання додат-
кової впевненості в обґрунтованості висловленої аудиторської думки, що 
передбачає використання таких імперативів, як: розрахунок величини суттє-
вості з урахуванням не лише залишків на рахунках, але й оборотів, які 
відбувалися за цим рахунком, що дасть змогу усунути недоліки у визначенні 
розміру суттєвості; моделі SWOTE-аналізу, зміст та форма якої відображає 
не лише переваги та недоліки, можливості та загрози, але й п’ятий елемент 
запропонованої моделі очікування від синергії – E-expectations. Запропоно-
вана модель відображає як потреби користувачів інформації (до результатів 
аудиторської синергії), так і аудиторів (до її інформаційно-аналітичного 
забезпечення); визначення процесу формування синергічного ефекту в аудиті 
на підставі трифакторної моделі. Розроблено модель координації дій суб’єк-
тів державного і незалежного, внутрішнього та зовнішнього аудиту. Визна-
чено ідентифікаційні характеристики внутрішнього аудиту. Обґрунтовано 
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аспекти удосконалення системи аудиту в контексті реалізації державних 
пріоритетів. Узагальнено результати дослідження стану використання інфор-
маційних технологій в аудиторському процесі в контексті реалізації держав-
них пріоритетів. Розроблено пропозицій щодо удосконалення аудиту з вико-
ристанням інформаційних технологій. Розкрито особливості аудиту інвести-
ційних проектів у державному секторі національної економіки. Систематизо-
вано існуючі методики оцінки аудиту інвестиційних проектів.  

Розкрито організаційно-методологічний підхід до виконання завдань 
аудиту ефективності економічних відносин суб’єктів господарювання як 
окремого сегмента аудиторської діяльності, що охоплює комплекс ауди-
торських послуг, виконання яких регламентується Міжнародними стандар-
тами аудиту (завдання з надання впевненості та узгоджені процедури) і 
включає інші види послуг (консалтинг, експертизи), спрямованих на підви-
щення ефективності функціонування суб’єкта господарювання. Систематизо-
вано імперативи аудиту економічних відносин суб’єктів суспільного інте-
ресу. Узагальнено основні проблеми аналітичного забезпечення аудиту 
економічних відносин суб’єктів господарювання. Розроблено та систематизо-
вано критерії оцінки аналітичного забезпечення аудиту економічних відно-
син суб’єктів господарювання. Удосконалено методичні підходи до ідентифі-
кації завдань у сегменті аудиту ефективності економічних відносин суб’єктів 
господарювання шляхом виокремлення комплексу робіт, що виконуються 
аудитором, та у своїй сукупності спрямовані на підвищення надійності 
процедур контролю за укладанням та виконанням угод, а також інформацій-
ного забезпечення процесу оцінки результатів діяльності суб’єкта господа-
рювання. Розроблено методичні рекомендації щодо реалізації синергії 
зовнішнього та внутрішнього аудиту в Україні з урахування державних прі-
оритетів. Запропонована методика передбачає використання три- та двофак-
торних моделей визначення приросту за такими трьома (або двома) показни-
ками: обсяг аудиторської вибірки, час на проведення аудиту, якість аудитор-
ських доказів. Синергічний ефект може бути визначений як у відсотковому 
вигляді, так і вербально. Мультифакторна модель передбачає надання зазна-
ченим показникам умовних балів, приріст яких в умовах синергії свідчить 
про отримання синергічного ефекту. Якість аудиторських доказів за такого 
підлоду зростає. Узагальнено результати зовнішнього аудиту різних секторів 
національної економіки. Сформовано концепцію гармонізації європейського 
та вітчизняного досвіду аудиту ефективності. Розроблено концептуальні під-
ходи до визначення ефективності аудиту економічних відносин суб’єктів 
господарювання.  

Результати наукового дослідження використано: Державним бюджетом 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підкомітету з питань 
доходів (довідка від 17.03.2017 № 400); ТОВ «Бардак» (довідка від 22.12.2015 
№ 22/12/15-3, № 22/12/15-2); ТОВ «Крейтор» (довідка від 18.11.2016 
№ 18/11); ТОВ «Файна справа №1» (довідка від 11.05.2016 № 11-05-16/2); 
ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт» (довідка від 18.11.2016 № 18/11); ТОВ 
Аудиторська фірма «Ентузіаст-аудит (довідка від 18.06.2017 № 06/17); ТОВ 
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«Консалтингова компанія «Голден Траст» (довідка від 16.11.2017 
№ L01/112017); ПП Аудиторська фірма «Альта» (довідка від 07.09.2017 
№ 07/09); ТОВ «Мілксервіс» (довідка від 26.10.2017); ПП «Майстер Сервіс 
Плюс» (довідка від 04.10.2017 р. № 17). 

Захищено 3 докторськи і 5 кандидатських дисертацій та 10 
магістерських робіт. Опубліковано 31 статтю у журналах, що входять до 
наукометричних баз даних, 14 – у зарубіжних виданнях, 42 статті у фахових 
виданнях та 140 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Видано 
5 монографій, 1 колективну зарубіжну монографію та 1 навчальний посібник.  

6. «Інституційна архітектоніка формування доходів бюджету у системі 
фінансово-економічного регулювання» (науковий керівник – д.е.н., професор 
Тарасюк М.В.).  

Вперше розкрито архітектоніку формування доходів бюджету як скла-
дову фінансово-економічного регулювання, що ґрунтується на визначенні 
відповідних економічних взаємозв’язків, фіскального потенціалу податкової 
системи з урахуванням циклів економічного розвитку та адаптаційних 
можливостей бюджетних відносин до інституційних перетворень економіки. 
Обґрунтовано фінансовий механізм взаємовпливу макроекономічного сере-
довища та доходної частини бюджету, запропоновано методологічні засади 
визначення цих зв’язків. Розвинуто положення щодо підвищення ефектив-
ності формування доходів бюджету, у тому числі рівня дієвості інструментів 
прогнозування податкових надходжень, що створить належні умови ефектив-
ного впливу бюджетного механізму на результативність економічних пере-
творень. Узагальнено та систематизовано досвід формування доходів бюдже-
ту в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою, що сприятиме 
удосконаленню процесу формування доходів бюджету, посиленню дієвості 
бюджетного механізму. Розвинуто підходи до визначення напрямів бюджет-
ної політики у сфері доходів із врахуванням стійкості та збалансованості 
бюджетної системи, що сприятиме забезпеченню підвищення рівня дієвості 
фінансово-економічного регулювання. Удосконалено положення щодо 
доцільності інституційних змін системи формування доходів бюджету на 
основі активізації фінансово-економічного регуляторного потенціалу країни. 
Розвинуто методологічні засади перспективного прогнозування та плануван-
ня доходів бюджету в частині визначення завдань, принципів, функцій, що 
дозволить посилити обґрунтованість бюджетно-податкових показників на 
середньо- та довгостроковий період як інструменту забезпечення фінансово-
економічної стабільності країни. 

Основні висновки та результати науково-дослідної роботи було викорис-
тано Секретаріатом Кабінету Міністрів України при підготовці нормативно-
правових актів з питань розробки бюджетної політики у частині визначення 
основних завдань бюджетної політики, забезпечення збалансованості та 
стійкості бюджетної системи, удосконалення методологічних засад бюджет-
ного регулювання у сфері формування доходів бюджету, у т.ч.: Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII, 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 
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№ 1801-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік» від 31.03.2015 
№ 314-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік» від 24.06.2016 
№ 478-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки» від 
14.06.2017 № 411-р (довідка від 31.10.2017 № 67-1-14/1-17). 

Результати досліджень використовуються при підготовці нових курсів 
лекцій та практичних занять з дисциплін «Бюджетна система України», 
«Бюджетне планування і прогнозування», «Податкова система України», 
«Державна фінансова стратегія», «Фінансова політика», «Податковий 
менеджмент» та впроваджені у навчальний процес. Розроблено тематику 
випускних кваліфікаційних робіт з урахуванням результатів науково-дослід-
ної роботи, оновлено програму та робочу програму з дисципліни «Бюджетна 
система України», «Податкова система України», розроблено програму та 
робочу програму з дисципліни «Державна фінансова стратегія». Статистичні 
матеріали, що проаналізовані в науково-дослідній роботі, застосовуються при 
викладанні фахових дисциплін.  

За тематикою проекту опубліковано: статті у журналах та збірниках 
наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of 
Science, Index Copernicus) – 13; статті в інших іноземних виданнях – 12; статті 
у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 52; 
монографії (розділи в монографіях) – 18. Захищено докторських дисертацій 
за тематикою проекту – 2, кандидатських – 10, випускних кваліфікаційних 
робіт – 101. Отримано 2 свідоцтва авторського права. 

7. «Бюджетна політика в умовах обмеженості фінансових ресурсів» 
(науковий керівник – д.е.н., професор Запатріна І.В.).  

Розкрито економічну сутність бюджетної політики як складової соціаль-
но-економічного розвитку суспільства, яка полягає у використанні та 
реалізації сукупності відповідних економічних заходів, інструментів і важе-
лів митного, податкового, бюджетного регулювання у взаємозв’язку зі стра-
тегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних 
потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки, 
що надасть можливість посилити дієвість трансформації економіки; узагаль-
нено та систематизовано підходи до формування та реалізації заходів бюд-
жетної політики у країнах з розвинутою і трансформаційною економікою в 
умовах рецесії та стабілізаційного відновлення економічного зростання, що 
надасть можливість підвищити якісний рівень інституційного середовища 
бюджетної системи; подальшого розвитку дістали підходи до формування 
дохідної та видаткової частини бюджету з урахуванням циклічності еконо-
міки, що сприятиме посиленню дієвості механізмів фінансового регулювання 
відповідно до цілей сталого економічного розвитку; удосконалено положення 
щодо функціонування системи міжбюджетних відносин у частині визначення 
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що сприятиме створенню фі-
нансових умов для здійснення власних та делегованих повноважень органами 
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місцевого самоврядування та підвищенню рівня обґрунтованості показників 
міжбюджетних трансфертів; удосконалено методологічні засади управління 
бюджетним дефіцитом на середньострокову перспективу з урахуванням 
стану економічного розвитку, збалансованості показників бюджетної 
системи; удосконалено методологічні підходи до забезпечення довгостро-
кової збалансованості бюджетної системи, які ґрунтуються на основі зни-
ження показників структурного дефіциту бюджету та боргового навантажен-
ня на бюджет, підвищення фіскальної ефективності податкової системи, що з 
урахуванням раціональної політики в системі формування видатків бюджету 
надасть можливість посилити результативність фінансово-економічної полі-
тики країни; визначено основні засади формування бюджетної політики в 
системі стимулювання економічного розвитку країни, які полягають у поєд-
нанні складових адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи 
та інструментів фіскального регулювання, оптимізації структури бюджетних 
доходів і видатків, системи міжбюджетних відносин й середньострокового 
бюджетного планування та прогнозування на основі встановлення взаємо-
зв’язку між тенденціями фінансової глобалізації та пріоритетами державної 
фінансової політики, що при врахуванні волатильності економіки та лагових 
ефектів сприятиме забезпеченню стійкого економічного зростання. 

Основні висновки та результати науково-дослідної роботи було викорис-
тано Секретаріатом Кабінету Міністрів України при підготовці нормативно-
правових актів з питань розробки бюджетної політики у частині підвищення 
дієвості інституційних механізмів бюджетно-податкового регулювання, 
зокрема: Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 
25.12.2015 № 928-VIII, Закону України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 
2016 рік» від 31.03.2015 № 314-р, розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 
рік» від 24.06.2016 № 478-р, розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–
2020 роки» від 14.06.2017 № 411-р. (довідка від 31.10.2017 № 67-1-15/1-17). 

Результати досліджень використовуються при підготовці нових курсів 
лекцій та практичних занять з дисциплін «Бюджетне планування і прогно-
зування», «Податковий менеджмент», «Місцеві фінанси», Бюджетна система 
України» та впроваджені у навчальний процес Київського національного 
торговельно-економічного університету. Розроблено тематику дипломних 
магістерських робіт з урахуванням результатів науково-дослідної роботи, 
оновлено програми та робочі програми з дисциплін: «Бюджетне планування і 
прогнозування», «Податкова система України» «Податковий менеджмент». 
Статистичні матеріали, що проаналізовані в науково-дослідній роботі, 
застосовуються при викладанні фахових дисциплін.  

За тематикою проекту опубліковано: статті у журналах та збірниках 
наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of 
Science, Index Copernicus) – 16; статті в інших іноземних виданнях – 12; 
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статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 
України – 67; монографії (розділи в монографіях) – 15. Захищено доктор-
ських дисертацій за тематикою проекту – 2, кандидатських – 11, випускних 
кваліфікаційних робіт – 95. Отримано 3 свідоцтва авторського права. 

8. «Сценарне прогнозування соціально-економічного розвитку прикор-
донних регіонів в умовах цивілізаційних змін» (науковий керівник – д.е.н., 
професор Кифяк В.Ф.). 

Обґрунтовано теоретичні та методологічні засади сценарного прогнозу-
вання соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів. Розроблено і 
запропоновано економіко-математичну модель оцінки та прогнозування рів-
ня і потенціалу соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, що 
дозволяє визначити ефективний сценарій, а також скорегувати перспективні 
показники соціально економічного стану регіону. Здійснено інтегральну 
оцінку компонент регіонального розвитку (на прикладі Чернівецької області) 
та апробовано методику сценарного прогнозування розвитку прикордонних 
регіонів; проведено комплексний аналіз особливостей соціально-економіч-
ного розвитку прикордонних регіонів України; визначено та обґрунтовано 
систему домінант соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів 
України та дієвих механізмів його забезпечення. Розроблено Концепцію 
формування стратегій соціально-економічного розвитку прикордонних регіо-
нів України, яка визначає напрями забезпечення узгодженості транскордон-
ної трансформації економічної моделі їх розвитку; проекти стратегій соціаль-
но-економічного розвитку прикордонних регіонів. Розроблено і реалізовано 
транскордонні інформаційні механізми забезпечення розвитку прикордонних 
регіонів у вигляді веб-порталу підтримки розвитку туризму Чернівецької 
області та Сучавського повіту Румунії. Запропоновано методику формування 
стратегій соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та розроб-
лено рекомендації до вдосконалення процесу формування регіональних 
стратегій розвитку; розроблено комплекс заходів щодо впровадження 
результатів дослідження у діяльність органів місцевої виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та освітній процес. 

При розробці стратегії регіонального розвитку Чернівецької області до 
2020 р. Управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
Чернівецької обласної державної адміністрації. Зокрема, враховано прикор-
донний статус Чернівецької області з метою реалізації його конкурентних пе-
реваг; впроваджено організаційний механізм інформаційного забезпечення 
стратегічного планування розвитку прикордонного регіону; взято до уваги ви-
моги та критерії статистичного забезпечення процесу стратегічного плануван-
ня розвитку області (є відповідний акт впровадження б/н від 16.12.2015).  

При розробці Програми економічного і соціального розвитку м. Чернівці на 
2016 р. у питанні вдосконалення методики програмування економічного та 
соціального розвитку м. Чернівці та оптимізації використання наявного 
потенціалу для ширшого залучення інвестицій в економіку прикордонного 
міста (довідка про впровадження у діяльність Чернівецької міської ради від 
30.11.2016 № 01/02-06/3679). 
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При розробленні та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Чернівецької обл. на період до 2020 р. у частині досягнення стратегічної цілі – 
Розвиток підприємництва на інноваційній основі як основа сталого економіч-
ного розвитку та операційної цілі – Розвиток транскордонного співробітниц-
тва (акт про впровадження у діяльність Чернівецької обласної державної 
адміністрації від 12.10.2017 № 02/430). 

При плануванні міжнародного співробітництва, в тому числі розвитку 
транскордонної співпраці, залученні інвестицій, активізації євроінтеграцій-
них процесів (довідка про впровадження у діяльність Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації від 28.10.2017 № 01-14/467). 

При аналізі, прогнозуванні та стратегічному плануванні соціально-
економічного розвитку Закарпатської обл. (довідка про впровадження у 
діяльність Закарпатської обласної ради від 16.11.2017 № 01-17/551). 

При науково-практичній організації роботи веб-порталу інформаційної 
підтримки розвитку туризму Чернівецької ОДА (http://buktour.cv.ua/) та розроб-
ці з успішною реалізацією технічного завдання спільного веб-порталу підтрим-
ки розвитку туризму Чернівецької області та Сучавського повіту (Румунія): 
http://tourisminbucovina.ro/2012-08-19-14-36-21/2013-03-16-14-47-19/nordul-
bucovinei. Цей веб-портал передбачає та забезпечує (трьома мовами: україн-
ською, румунською та англійською): генерування та розвиток спільних 
туристичних проектів Північної та Південної Буковини; інформаційну 
підтримку суб’єктів та об’єктів туризму Чернівецької області та Сучавського 
повіту; багаторівневий зворотний зв’язок активних учасників туристичної 
сфери обох країн; інтеграцію у веб-портальні ресурси органів місцевої влади 
та приватних учасників галузі туризму обох країн тощо (акт впровадження 
від 03.04.2016 № 18/116). 

За результатами дослідження опубліковано 23 статті у міжнародних нау-
кометричних базах даних; 21 – у фахових виданнях; 11 – монографій, 7 – 
підручників, навчальних посібників. Захищено 2 – докторські, 2 – кандидат-
ські дисертації.  

9. «Кластеризація економіки України в умовах європейської інтеграції» 
(науковий керівник – к.е.н., доцент Присяжнюк А.Ю.).  

Розроблено методологічні положення кластеризації національної еконо-
міки в галузевому розрізі, зокрема визначено основні принципи формування 
кластерних структур в умовах асиметрії інституційного забезпечення транс-
формаційних процесів. Розвинуто методологічні підходи щодо дослідження 
економічної природи кластерів; визначено та проаналізовано інституційні 
передумови трансформаційних процесів в економічній системі на засадах 
кластеризації та запропоновано шляхи подолання «інституційних пасток» в 
процесі реалізації кластерних ініціатив; визначено та систематизовано 
конструктивно достатні критерії обґрунтування та ідентифікації кластерів; 
досліджено європейський досвід формування та функціонування кластерів в 
різних секторах економіки. Розроблено та обґрунтовано концепцію кластери-
зації економіки на засадах активізації управлінських механізмів з урахуван-
ням атипової циклічності коеволюційного економічного розвитку та об’єк-
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тивних потреб європейської інтеграції. Здійснено експлікативне впорядку-
вання теорій та смислових фреймів організаційного розвитку економічних 
систем у контексті подолання проблем європейської інтеграції; визначено 
когнітивні та методологічні засади кластерного розвитку національної еконо-
міки; досліджено вплив атипової циклічності на методологію проектування 
кластерів у межах пілотної програми регіонального розвитку Східного парт-
нерства; розроблено конструктивно достатні критерії, методи та моделі 
кластеризації у специфічних умовах європейської інтеграції. 

Розроблено методичні рекомендації щодо кластеризації у сфері торгівлі 
з урахуванням сучасних тенденцій та передумов розвитку галузі; досліджено 
рівень достатності інформаційного забезпечення для реалізації кластерного 
потенціалу економіки України. Розроблено та систематизовано наукові поло-
ження стратегії кластеризації економіки України; досліджено європейські 
стратегій кластеризації; проведено оцінку передумов реалізації Державних 
програм галузевої кластеризації. Розроблено та обґрунтовано: методологічні 
положення щодо ідентифікації потенційних кластерів у структурі економіки 
України; методологію формування та оцінки ефективності функціонування 
кластерів, призначених для підготовки проекту Закону України «Про загальні 
засади формування й розвитку кластерів», Державної програми галузевої 
кластеризації економіки на 2015 – 2020 р.р.; проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження державної стратегії кластеризації до 
2020 р.»; методологічні положення управління організаційно-економічною 
ефективністю кластерів з урахуванням синергетичного ефекту. 

Результати дослідження впроваджено в діяльність Чуднівської районної 
державної адміністрації в Житомирській області та ТОВ «Нібулон». 

За результатами виконання теми опубліковано статті у журналах, що 
входять до наукометричних баз даних – 25; статті у журналах, що включені 
до переліку наукових фахових видань України – 25; публікації у матеріалах 
конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку 
наукових фахових видань України – 20; монографії, опубліковані за рішен-
ням вченої ради ЗВО (наукової установи) – 6; навчальні посібники – 1; 
довідники – 12. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР – 2; 
випускних кваліфікаційних робіт – 20 . 

На замовлення установ та організацій виконувалося 5 науково-дослідних 
робіт, а саме: 

- «Вплив транснаціоналізації на розвиток ринку телекомунікацій України», 
на замовлення ПП «Клемар-Телеком», м. Київ (науковий керівник – д.е.н., 
професор Мельник Т.М.). 

Розроблено комплексний методичний інструментарій для здійснення 
аналізу і моделювання розвитку українського ринку телекомунікаційних 
послуг під впливом транснаціоналізації з використанням системи показників, 
які характеризують рівень проникнення іноземного капіталу в галузь та 
ступінь і характер впливу ТНК на зміну показників галузі.  
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- «Участь українських підприємств у міжнародних виробничих мережах», 
на замовлення ТОВ «Яблуком», м. Київ (науковий керівник – д.е.н., професор 
Мельник Т.М.). 

Розроблено комплексний методичний інструментарій для здійснення 
аналізу участі українських підприємств у міжнародних виробничих мережах 
з використанням системи показників, які характеризують рівень 
інтегрованості у МВМ, ступінь виробничої залежності від іноземних 
складових, а також рівень фрагментованості виробництва. 

- «Вплив виставкового бізнесу на розвиток м. Києва», на замовлення 
ТОВ «Міжнародний виставковий центр», м. Київ (науковий керівник – д.е.н., 
доцент Ведмідь Н.І.).  

Розроблено методику оцінки прямого та непрямого впливу виставкового 
бізнесу на економічний розвиток м. Києва. Визначено економічний та 
соціальний ефекти від розвитку виставкового бізнесу. 

- «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства ресто-
ранного господарства на базі санаторію-профілакторію «Хвиля», на замов-
лення Об’єднання первинних профспілкових організацій ПАТ «Акціонерна 
компанія «Київводоканал», м. Київ (науковий керівник – д.е.н., професор 
П’ятницька Г.Т.).  

Розроблено методичні рекомендації щодо стратегічного управління 
інноваційним розвитком підприємства ресторанного господарства на базі 
санаторію-профілакторію «Хвиля». 

- «Удосконалення методологічного інструментарію комплексної оцінки 
розвитку конкуренції на ринку товарів та послуг», на замовлення Міністер-
ства освіти і науки України (науковий керівник – к.е.н. Рак Ю.А.). Дослі-
дження проведено за грантом Президента України для молодих вчених. 

Визначено пріоритети розвитку ринкового середовища на ринках різних 
видів благ; розроблено та запропоновано системний підхід до аналізу конку-
ренції на ринку диференційованого продукту. Проаналізовано підходи до 
дослідження конкурентного середовища, прийняті у вітчизняній практиці; 
обґрунтовано необхідність удосконалення методичних підходів до вивчення 
конкурентного середовища; запропоновано напрями удосконалення держав-
ного регулювання ринків диференційованого продукту; побудовано економі-
ко-математичну модель, в якій агреговано показник конкуренції та враховано 
як одну зі змінних у виробничій функції. Виявлено, що для ринків дослід-
жуваних благ (на прикладі ринку квітів України) найбільш вагомими з 
погляду розвитку конкурентного середовища є характеристики поведінково-
го блоку. На цій основі визначено пріоритети розвитку конкуренції на ринку 
квітів України. Обґрунтовано напрями розвитку конкуренції на прикладі рин-
ку консалтингових послуг України. Визначено перешкоди на шляху розвитку 
ринкової конкуренції: інформаційна асиметрія; високий ступінь диференціа-
ції продукції; низький рівень капіталовкладень у наукову сферу; несформова-
ність інституційного механізму; нецілісність системи державного регулюван-
ня, нестача кваліфікованих кадрів та ін. Розглянуто проблему організації 
економічних відносин на ринку та запропоновано систему стандартизації 
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консалтингових послуг, що дасть змогу проаналізувати якість наданих 
послуг, прослідкувати схему та повноту їх надання. 

У жовтні 2017 р. розпочато виконання наукової роботи молодого вчено-
го за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на тему 
«Експорт-промоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговель-
них регуляторів» (керівник – к.е.н. Пугачевська К.С.). За цей час отримано 
такі результати: удосконалено концепцію експортних можливостей у частині 
доповнення інструментарію ідентифікації пріоритетних галузевих та 
геопросторових напрямів. Систематизовано форми, методи та інструменти 
експорт-промоушн на макрорівні для країн із різним ступенем інтегрованості 
у світогосподарські та регіональні процеси. Узагальнено міжнародний/ євро-
пейський досвід підтримки експорту як пріоритет регуляторної політики. 
Ідентифіковано передумови поглиблення участі вітчизняних підприємств у 
міжнародному поділі праці, у т.ч. за рахунок підвищення рівня інтегрованості 
підприємств у міжнародні виробничі та роздрібні торговельні мережі, удос-
коналення механізму контрактних відносин, активізацію прямого іноземного 
інвестування. Проведено компаративний аналіз міжнародного досвіду інститу-
ціональної підтримки експорту підприємств окремих секторів економіки. 

7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 
науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 
бюджету. 

Винахідниками університету одержано 51 патент: на винаходи (6), 
корисні моделі (24), свідоцтва авторського права (21); подано 47 заявок на 
отримання патенту (на 24 % більше ніж у 2016 р.) та 23 – на свідоцтва 
авторського права.  

За результатами виконання науково-дослідних робіт, які фінансувалися 
за рахунок коштів Державного бюджету та виконання яких завершено у 
2017 р., отримано: 

- «Розробка продуктів і раціонів для харчування військовослужбовців в 
екстремальних умовах та при проведенні бойових дій з відривом від баз 
постачання» – 10 патентів на корисну модель; 

- «Євроінтеграційні пріоритети розвитку національного бізнесу» (науко-
вий керівник – д.е.н., професор Мазаракі А.А.) – 6 свідоцтв авторського 
права; 

- «Економіко-організаційний механізм забезпечення ефективності 
державних закупівель в Україні в умовах євроінтеграції» – 1 свідоцтво 
авторського права;  

- «Інституційна архітектоніка формування доходів бюджету у системі 
фінансово-економічного регулювання» – 2 свідоцтва авторського права;  

- «Бюджетна політика в умовах обмеженості фінансових ресурсів» – 3 
свідоцтва авторського права.  

З метою захисту прав інтелектуальної власності в університеті у 2011 р. 
утворено Центр трансферу технологій (ЦТТ), яким у 2017 р.:  

- уточнено план вдосконалення взаємин роботодавця (КНТЕУ) з праців-
ником щодо прав на об’єкти інтелектуальної власності (ОПІВ), враховуючи 
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«Методичні рекомендації щодо розподілу майнових прав на службові об’єк-
ти права інтелектуальної власності за договором на виконання науково-дос-
лідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт», що 
розроблені Департаментом інноваційної діяльності та трансферу технологій 
МОН України, та враховуючи нові вимоги Державної служби інтелектуаль-
ної власності щодо договорів про розподіл майнових прав інтелектуальної 
власності на створений службовий твір (січень 2017); 

- презентовано електронний підручник «Трансфер технологій» (жовтень 
2017); 

- подано 4 заявки на отримання патентів України на корисні моделі; 
- отримано 17 патентів України на корисні моделі; 
- подано клопотання до ДП «Український інститут інтелектуальної влас-

ності» для проведення кваліфікаційної експертизи за 6 заявками на винахід; 
- подано документи на отримання 22 свідоцтв про реєстрацію автор-

ського права на об’єкти інтелектуальної власності; 
- отримано 14 свідоцтв про реєстрацію авторського права; 
- подано заявку на знак для товарів та послуг, а саме: Best Cook Fest 

(№ m 2017 03568); 
- отримано Свідоцтва України на знак для товарів і послуг: KNTEU 

(№ 234622); герб КНТЕУ (№ 234623). 
Бібліотека КНТЕУ забезпечує доступ користувачам до електронних баз 

даних організацій та видавництв світу, що містять дані про патентно-ліцен-
зійну діяльність. Зокрема: електронно-цифрова бібліотека Європейського 
патентного відомства; Євразійська патентна документація багатьох країн 
світу; Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ); Винаходи в 
Україні (Укрпатент); Патенти США та Європи; База даних Відомства з 
патентів і товарних знаків США; Інститут інтелектуальної власності Швейца-
рії; Реєстр об’єктів промислової власності; БД Патентного відомства Канади; 
Електронно-цифрова бібліотека Патентного відомства Японії.  

8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки кадрів з вищою освітою. 

В університеті проводиться цілеспрямована організаційно-методична 
робота щодо впровадження новацій у навчальний процес з метою забезпечен-
ня необхідних обсягів та глибин викладання теоретичних матеріалів 
практичної підготовки сучасних фахівців. На базі університету активно 
функціонує лабораторія практичної та експериментальної психології, яка 
обладнана комп’ютерами та психодіагностичними програми. 

Силами працівників Лабораторії дистанційного навчання та викладачів 
університету створено 138 дистанційних курсів (на рівні минулого року), з 
них забезпечено гостьовий доступ до 26 курсів, 36 курсів оснащено відео-
матеріалами, 29 – мають практичні завдання, 118 – тестові, 48 –технічне 
направлення. Розробка та супровід дистанційного курсу «Конструювання 
програмного забезпечення». Розміщення в системі дистанційного навчання 
матеріалів студентської наукової конференції «Соціально-економічні 
перспективи України у ХХІ столітті» (ФОАІС). Оновлено дистанційні курси 
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«Створення тестових питань до Moodle»; «Методика створення дистанцій-
ного курсу в Moodle [з використанням прикладів]» (глави «Хмарні технології 
для збереження та редагування даних», «Програмні та інтернет-технології»). 

Співробітники лабораторії брали участь в організації та проведенні 
заходів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНТЕУ 
з питань створення дистанційних курсів. Участь у проведенні Всеукраїн-
ського науково-практичного тренінгу «Інформаційні технології у навчально-
му процесі: якісна освіта» (тренінг «Програмно-інструментальна платформа 
дистанційного навчання Moodle»); науково-методичній конференції «Інфор-
маційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі». 
Розміщення в системі дистанційного навчання матеріалів, які дозволяють 
працювати з SCOPUS у співпраці з бібліотекою. Відкрили ресурси в системі 
дистанційного навчання для усіх дисциплін відповідно до навчальних планів 
КНТЕУ. Створення та запис відео лекцій для дистанційних курсів. 

Впровадження нових можливостей дистанційного навчання: захист від 
копіювання тексту з екрану монітору; модуль «Електронна книга»; модуль 
«Вікторина»; модуль «Лекція». Аналіз та апробація програмного забезпе-
чення для створення інституційного репозитарію КНТЕУ.  

Лабораторія здійснює: навчання викладачів з приводу застосування 
програмного забезпечення для створення дистанційних курсів; проведення 
наукових досліджень з проблем технології розробки систем дистанційного 
навчання; вивчення та впровадження позитивного досвіду технологій 
адміністрування систем дистанційного навчання; розробки методичних 
рекомендацій щодо створення дистанційних курсів для викладачів КНТЕУ; 
впровадження вебінарів у системі дистанційного навчання КНТЕУ та ін. 

На кафедрі товарознавства та митної справи для проведення наукових 
досліджень та впровадження їх результатів в освітній процес створені сучасні 
кабінети та лабораторії, оснащені зразками товарів, приладами для контролю 
показників якості. На кафедрі створено гемологічний кабінет для діагностики 
та експертизи ювелірних товарів, коштовного каміння, дорогоцінних металів 
та сплавів.  

На кафедрі товарознавства, управління безпечністю та якістю функціо-
нують 8 науково-дослідних лабораторій, оснащених сучасним обладнанням 
для дослідження якості, проведення експертизи та визначення фальсифікації 
товарів, а саме: «Мікробіологія харчових продуктів», «Сенсорний аналіз та 
теоретичні основи товарознавства», «Плодоовочеві та смакові товари», 
«Зерноборошняні та кондитерські товари», «М’ясні та рибні товари», «Хар-
чові жири, молочні та яєчні товари», «Неорганічна та аналітична хімія», 
«Органічна хімія». Лабораторії використовуються для наукових досліджень 
студентами, аспірантами, докторантами, науково-педагогічними працівника-
ми КНТЕУ з використанням устаткування, хімічних реактивів та інших допо-
міжних матеріалів. 

Кафедра технології та організації ресторанного господарства має дві на-
вчально-наукові лабораторії, одна з яких функціонує для проведення науко-
вих досліджень щодо визначення активної та титрованої кислотності в 
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харчових продуктах, пружності клейковини тіста, в’язкості харчових рідких 
продуктів та емульсій, коефіцієнта заломлення концентрації сухих речовин у 
харчових продуктах, прозорості, колірності концентрації білків у розчинах та 
ін. Лабораторія «Харчові технології» забезпечує науково-дослідний процес 
при підготовці здобувачів ступеня вищої освіти з питань гігієни в санітарії, 
контролю якості ресторанних послуг, визначення функціонально-технологіч-
них властивостей білкових систем, жирів, вуглеводів харчових продуктів та 
ін. Під час роботи в лабораторіях активно використовується сучасне облад-
нання, устаткування та вимірювальна техніка.  

Проведені на базі лабораторій дослідження покладено в основу викла-
дання дисциплін, проведення практичних занять, написання монографій, 
статей, доповідей. 

9. Організація освітнього процесу відповідно до стандартів вищої 
освіти.  

Освітній процес в університеті організовано на засадах формування та 
розвитку у студентів мотивації до навчання, навичок самостійної навчальної, 
науково-дослідної та практичної роботи, професійно-значущих якостей, 
умінь і навичок майбутніх фахівців, забезпечення умов для гармонійного 
творчого розвитку особистості студента в умовах індивідуалізації освітнього 
процесу та здійснюється на засадах Європейської кредитно-трансферної 
накопичувальної системи, її ключових документів, стандартів та рекомен-
дацій, з метою забезпечення якості вищої освіти та інтеграції національної 
системи вищої освіти в європейське та світове освітнє співтовариство. 

Відповідно до діючої Системи управління якістю КНТЕУ, освітній про-
цес в університеті забезпечується якісними та сучасними навчально-мето-
дичними матеріалами, які системно актуалізуються.  

Освітньо-професійні програми та дисципліни мають достатній базовий 
пакет методичних розробок. Якість методичного забезпечення постійно зрос-
тає завдяки залученню до рецензування та розробки представників професій-
ного середовища. 

У 2017 р. у КНТЕУ проведено всеохоплюючу роботу щодо розроблення 
робочих навчальних планів прийому 2017 р. З цією метою створено робочі 
групи, до складу яких увійшли керівники освітніх програм, завідувачі і 
провідні науковці випускових кафедр, студенти, представники роботодавців. 
Основним завданням робочих груп було розроблення переліків навчальних 
дисциплін та логічної послідовності їх вивчення з метою забезпечення здобу-
вачів вищої освіти відповідними результатами навчання. Під час розроблення 
навчальних планів враховано, що обсяг дисциплін становить не менше 3 кре-
дитів ЄКТС, а їх кількість на рік не перевищує 16, кількість дисциплін за 
вибором становить не менше 25 % загального обсягу кредитів.  

За результатами колегіального обговорення робочих навчальних планів 
вченою радою затверджено робочі навчальні плани підготовки фахівців сту-
пеня вищої освіти «бакалавр» за 44 програмами підготовки, «магістр» – 56 
програмами, «доктор філософії» – 15 програм. 
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Університетом постійно проводиться моніторинг ринку праці та відпо-
відно до його потреб корегуються освітні програми підготовки фахівців. 

Вперше було введено підготовку фахівців за спеціальностями та 
спеціалізаціями:  

БАКАЛАВР 
- Фінанси, банківська справа та страхування (Податкова справа) 
- Системний аналіз 
МАГІСТР 
- Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансове брокерство) 
- Маркетинг (Бренд-менеджмент) 
На основі робочих навчальних планів денної форми навчання були 

розроблені робочі навчальні плани заочної форми навчання ступеня вищої 
освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти – 20 програм, на 
базі ОКР «молодший спеціаліст» – 25 програми, ступеня вищої освіти 
«магістр» – 28 програм. 

З листопада 2017 р. випусковими кафедрами університету розпочато 
роботу над проектами робочих навчальних планів прийому 2018 р. відповід-
но до стандартів вищої освіти КНТЕУ. У проектах робочих навчальних пла-
нів передбачається не більше 10 навчальних дисциплін на рік обсягом не 
менше 6 кредитів ЄКТС. З метої створення повновагомих, логічно 
завершених курсів на основі порівняльного аналізу проводиться агрегація 
навчальних дисциплін. Укрупнення навчальних дисциплін дає можливість 
усунути дублювання навчального матеріалу, зменшити завантаженість здобу-
вача вищої освіти. Для кожної навчальної дисципліни передбачається форма 
контролю «Екзамен». 

Під час підготовки фахівців враховуються основні вимоги та рекомен-
дації відповідних міжнародних стандартів, чинного законодавства України, 
рішень і розпоряджень органів державної влади щодо сфери діяльності.  

Головними чинниками забезпечення якості освітнього процесу в універ-
ситеті є постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в КНТЕУ шляхом: виконання положень 
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Стандартів і рекомен-
дацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» – 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area, а також розробки та затвердження вченою радою КНТЕУ стандартів 
вищої освіти КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями освітніх 
ступенів бакалавра і магістра.  

Стандарти вищої освіти розробляються: для кожного рівня вищої освіти 
в межах кожної спеціальності; відповідно до Національної рамки кваліфі-
кацій та використовуються для визначення й оцінювання якості змісту та 
результатів освітньої діяльності закладу вищої освіти. 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 
обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки 
здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 
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форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійних 
стандартів (у разі їх наявності). 

У 2017 р. продовжувалася робота щодо підготовки фахівців з вищою 
освітою за відповідними програмами освітніх ступенів бакалавра, магістра 
згідно зі стандартами вищої освіти КНТЕУ з боку ректорату, вченої ради, 
структурних підрозділів, зокрема навчально-методичного відділу, та 
зовнішніми партнерами. 

Однією з умов надання якісних освітніх послуг університетом є навчаль-
но-методичне забезпечення освітнього процесу, яке регулярно та систе-
матично здійснюється. Слід відмітити, що дисципліни забезпечені навчаль-
но-методичними матеріалами на достатньому рівні відповідно до дисциплін 
робочих навчальних планів, студентського контингенту, вимог ринку праці.  

Навчально-методичний комплекс дисциплін розробляється та актуалізу-
ється з урахуванням встановлених випусковими кафедрами в освітніх програ-
мах й стандартах вищої освіти: загальних та фахових (спеціальних) компетент-
ностей випускників; місця відповідної дисципліни в робочому навчальному 
плані, що підвищує рівень їх адаптації до майбутньої практичної діяльності.  

Аналізуючи ситуацію щодо методичної складової процесу навчання, 
зазначимо, що освітній процес забезпечено навчально-методичними матеріа-
лами достатньою мірою відповідно до контингенту студентів.  

У 2017 р. навчально-методичним відділом було актуалізовано і розміще-
но на офіційному сайті КНТЕУ низку методичних рекомендацій: «Методичні 
рекомендації щодо складання опорного конспекту лекцій», «Методичні реко-
мендації щодо складання екзаменаційних білетів», «Методичні рекомендації 
до розробки програми та робочої програми навчальної дисципліни», «Мето-
дичні рекомендації щодо розробки програм та робочих програм практики», 
«Вимоги до підготовки титульних сторінок навчально-методичних матеріа-
лів», «Орієнтовну структуру методичних рекомендацій до самостійної робо-
ти студентів», «Пам’ятку автору навчальної книги», «Особливості розробки 
навчально-методичного забезпечення в КНТЕУ». Оновлено та затверджено в 
установленому порядку «Положення про систему рейтингової оцінки 
діяльності науково-педагогічних працівників». 

З метою формування корпоративної культури якості у КНТЕУ та постій-
ного розвитку цінностей у забезпеченні якості діяльності, обізнаності в 
діючих внутрішніх стандартах діяльності, актуалізовано складову стандарту 
Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності КНТЕУ 
«Компетентність викладача КНТЕУ». 

Застосування інноваційного інструментарію у вигляді кейсів, ділових 
ігор тощо) забезпечує акцентування на особистісно-орієнтованій складовій 
навчанні, у процесі якого кожен зі студентів здобуває більш глибокі та 
фундаментальні знання.  

При розробці навчально-методичних матеріалів головним є розуміння 
місця навчальної дисципліни в логічній послідовності вивчення дисциплін 
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робочого навчального плану, що сприяє формуванню професійних компе-
тентностей випускників через результати їх навчання. 

Значна частина часу із загальної кількості годин робочого навчального 
плану з вивчення дисципліни відводиться на самостійну роботу, для прове-
дення тих чи інших наукових досліджень, на підготовку публікацій, для учас-
ті у олімпіадах, виступах на конференціях. Популярними є такі форми на-
вчання як: брейн-ринги, вебінари, воркшопи, екскурсії на підприємства тощо.  

Невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки бакалаврів та 
магістрів є практична підготовка, основним завданням якої є поглиблення та 
закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання. Внаслідок 
проходження практики формуються професійні уміння та навички, 
виховуються потреби поновлення своїх знань та творчого їх застосування в 
практичній діяльності. Практична підготовка продовжувала поповнюватися 
новим методичним забезпеченням, оновленням діючого.  

Фахова адаптація студентів залежить від того, наскільки значущими для 
них є майбутня професія, робота, кар’єрний успіх, які вимоги вони висува-
ють до себе, до своєї професійної компетентності, майбутнього місця роботи, 
як вони реагують на невдачі та труднощі у навчально-професійній діяльності. 
Адаптація до майбутньої практичної діяльності – обов’язковий етап переходу 
студента від одного виду діяльності до іншого. Для досягнення цієї мети 
викладачі мають вчасно і фахово орієнтуватися в динаміці, що обумовлена 
змінами в політичній, економічній та соціальній структурах України. 

Організація екскурсій на підприємства, проведення бінарних лекцій, 
зустрічі з випускниками факультетів на конференціях університету, олімпіа-
дах, тематичних вечорах, брейн-рингах тощо, на нашу думку, сприяють адап-
тації студентів до своєї майбутньої професії та змінюють ставлення до 
навчання у кращий бік. 

Не можна не відмітити розробку інформаційних пакетів, що сприяють 
профорієнтації абітурієнтів та інформуванню студентів і суспільства в 
цілому. Так, у 2017 р. їх було підготовлено відповідно до Довідника корис-
тувача ЄКТС (із включенням до їх структури профілю програми та освітньої 
програми) за усіма спеціальностями / спеціалізаціями прийому 2017 р., у т.ч. 
англійською мовою викладання. 

Здійснювалася актуалізація тематичних планів робочих програм 
навчальних дисциплін.  

У поточному році навчально-методичним відділом у співпраці з бібліо-
текою університету та Центром підготовки навчально-методичних видань 
продовжувалася робота щодо надання інформації для функціонування 
електронної бібліотеки навчально-методичних матеріалів. 

Актуальним залишається питання щодо якісної підготовки, рецензуван-
ня й своєчасного подання відповідно до діючого у КНТЕУ Порядку погод-
ження, затвердження та подання рукописів наукових, навчальних та навчаль-
но-методичних видань. 

Освітній процес повинен бути забезпечений на достатньому рівні під-
ручниками та навчальними посібниками. У 2017 р. на розгляд і рекомендацію 
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вченої ради КНТЕУ було подано 10 підручників та 22 навчальні посібники, 
авторами яких є науково-педагогічні працівники КНТЕУ та його відокремле-
них структурних підрозділів.  

Крім того, актуальним залишається здійснення моніторингу наявності в 
бібліотеці КНТЕУ сучасної літератури з обов’язковим аналізом її змісту та 
своєчасне подання, у разі потреби, заявок на придбання нової.  

Продовжується і постійно удосконалюється практика розгляду рукопи-
сів програм та робочих програм експертами з числа членів вченої ради 
КНТЕУ, що безумовно сприяє підвищенню якості видань. 

Усього у 2017 р. вченою радою КНТЕУ було ухвалено 443 програми та 
робочі програми навчальних дисциплін, виробничих практик, кваліфікацій-
них екзаменів, зокрема: 
 програм – 388, у т.ч.: для студентів, які здобувають освітній ступінь 

бакалавра – 238; для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра – 
147; для слухачів Інституту вищої кваліфікації – 3; 

 робочих програм – 47, у т.ч.: для студентів, які здобувають освітній 
ступінь бакалавра – 33; для студентів, які здобувають освітній ступінь 
магістра – 14.  

 навчально-методичних матеріалів для аспірантів – 8.  
Упродовж 2017 р. розроблено та підготовлено до друку низку навчаль-

но-методичних видань, серед яких: 102 – опорні конспекти лекцій, 15 – прак-
тикумів, 58 – збірників тестових завдань, 13 – збірників ситуаційних вправ 
(кейсів), 12 – методичних рекомендацій до практичних занять, 54 – методич-
ні рекомендації до самостійної роботи студентів, 13 – методичних рекомен-
дацій до виконання курсових робіт, 9 – методичних рекомендацій до вико-
нання випускних кваліфікаційних проектів (робіт), 17 – інші НММ (для 
проведення занять з іноземної мови).  

Покращенню якості навчання та розповсюдженню нових педагогічних 
прийомів сприяє проведення відкритих занять. Науково-педагогічними 
працівниками КНТЕУ у 2017 р. їх було проведено 128.  

Для забезпечення об’єктивності і прозорості освітнього процесу колек-
тив університету постійно працює над удосконаленням системи оцінювання 
результатів навчання студентів. Реалізація основних завдань діючої системи 
контролю знань студентів в університеті досягається завдяки впровадженню 
системних підходів до оцінювання та комплексності застосування різних 
видів контролю.  

Абсолютна успішність бакалаврів за результатами семестрових контро-
лів у 2016/17 н.р. становила 99,94 %, якісна – 51,55 %. Традиційно високою є 
успішність студентів, які здобувають освітній ступінь магістра: абсолютна – 
100 %, якісна – 62,95 %.  

Комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу залишається од-
ним із пріоритетних напрямів розвитку університету. Для потреб освітнього 
процесу всі кафедри університету відповідно до встановлених вимог забезпе-
чені необхідною комп’ютерною технікою. Протягом звітного року закуплено 
200 одиниць комп’ютерної техніки у комп’ютерні класи та підрозділи. Нині 
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парк комп’ютерної техніки нараховує 2 100 персональних комп’ютерів, які 
підключені до мережі Інтернет. Функціонують 46 комп’ютерних класів, 
10 інтерактивних комплексів, 20 мультимедійних проекторів, 44 переносних 
мультимедійних комплекти, відеоконференц-система LiveSize. Для забезпе-
чення лекційних занять відновлено роботу 10 мультимедійних проекторів. 

У звітний період закуплено та впроваджено 3 сервери для роботи при-
ймальної комісії, розподілу Інтернету, корпоративної пошти; закуплено та вста-
новлено широкоформатний світлодіодний екран у актовій залі Конгрес-центру, 
що покращило проведення загально-університетських заходів. Активно 
використовуються онлайн трансляції заходів, конференцій, скайп-спілкування. 

Продовжується підтримка WEB-порталу КНТЕУ для розміщення інфор-
мації в особистих кабінетах, публічної інформації; підтримка роботи систем 
«Парус» і «Банківська система» у хмарних технологіях. 

Для забезпечення безпеки студентів на території кампусу університету 
постійно розширюється кількість об’єктів, де ведеться відеонагляд, моніто-
ринг системи відеоспостереження; у гуртожитку № 2 встановлено камери 
відеоспостереження на всіх поверхах.  

У навчальних корпусах Л, Н, гуртожитку № 1 встановлено турнікети, які 
приєднані до системи СТОП-НЕТ. 

Створюються робочі місця з доступом до ЄДЕБО для внесення даних 
про науково-викладацький склад, необхідної інформації для ліцензування та 
акредитації, для електронної перевірки та видачі підтвердження можливостей 
(активів) закладу, введення відповідних даних щодо формування та друку 
дипломів про вищу освіту та додатків європейського зразка. 

Здійснюються заходи із забезпечення захищеного доступу до різних 
систем: звітності, внесення даних та платежів, отримано 55 персональних 
електронних ключів. 

Розпочато розробку технічного завдання з облаштування бездротовою 
мережею всього кампусу університету. 

Університет постійно підвищує якість практичної підготовки як важли-
вої складової освітнього процесу, що сприяє формуванню у студентів профе-
сійних компетентностей.  

Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного пра-
цевлаштування Центр розвитку кар’єри КНТЕУ встановлює різні форми спів-
робітництва з організаціями, а саме: з багатьма профільними державними 
установами, фінансовими структурами, консалтинговими компаніями, судо-
вими інституціями, підприємствами торгівлі та сфери послуг на підставі 
укладених договорів про підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, дого-
ворів про проходження практики студентів, що створюють умови для 
реалізації програм практики. 

У 2017 р. на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з 
метою ефективного використання інтелектуального та матеріального потен-
ціалу сторін, налагодження творчих зв’язків, розширення та поглиблення 
змісту наукової, освітньої та практичної діяльності університетом укладено 
65 договорів про співробітництво та 50 меморандумів відповідно до яких 
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органи державної влади, підприємства, установи, громадські та бізнес-
організації стали офіційними партнерами освітніх програм. 

Серед партнерів університету, з якими укладено договори про співробіт-
ництво, переважають науково-дослідні інституції, державні установи, 
громадські організації, підприємства торгівлі та підприємства сфери послуг. 

У 2017 р. відповідно до графіка навчального процесу пройшли практику 
6 060 студентів денної форми навчання: 3 787 студентів, які здобувають 
освітній ступінь «бакалавр», 2 273 – «магістр». 

Нині КНТЕУ співпрацює на постійній основі з більш ніж 320 базами 
практики, та враховуючи побажання студентів проходити практику на місцях 
майбутнього працевлаштування, було направлено за індивідуальними 
договорами майже 4 000 осіб. 

У системі контактів із базами практики набула розвитку публічна форма 
захисту результатів практики безпосередньо на підприємстві (до 15 %) перед 
комісією із залученням в її роботі колишніх випускників КНТЕУ та провід-
них фахівців. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання студентів на 
робочому місці, підтримуючи навчальні проекти компаній, які містять 
програми для розвитку ділової грамотності, трудових навичок, професійних 
компетентностей, спрямованих на підвищення фаховості випускників. 

У межах інформаційно-дискусійної платформи «Майстерня професійно-
го зростання» кафедрами, ЦРК разом з роботодавцями було проведено у 
2017 р. – 240 заходів, серед яких відкриті лекції провідних фахівців-практи-
ків, майстер-класи, ворк-шопи, тренінги, зустрічі з українськими підприєм-
цями власниками бізнесу, екскурсії та ін. 

Такі заходи є важливими, оскільки урізноманітнюють освітній процес, 
дозволяють всебічно обговорити актуальні проблеми та виробити стратегічні 
концепції для їх розв’язання. 

У 2017 р. університетом проведено такі заходи: Ярмарок вакансій, День 
кар’єри за участю більше 120 провідних вітчизняних та міжнародних компа-
ній. Cтуденти та випускники знайомляться з діяльністю компаній, дізнаються 
про наявні вакансії, отримують інформацію про відкриті програми з праце-
влаштування, стажування, проходження практики, відвідують майстер-класи 
та презентації компаній. 

Громадська організація «Асоціація випускників КНТЕУ» активно долу-
чається до заходів, що проходять в університеті. В багатьох компаніях, з 
якими співпрацює університет, працюють його колишні випускники. Завдяки 
налагодженій співпраці з ними кількість університетських заходів, в яких 
беруть участь роботодавці, зростає. Колишні випускники університету про-
водять для студентів семінари, майстер-класи, презентації. Вони є активними 
учасниками днів кар’єри, ярмарків вакансій, круглих столів та інших універ-
ситетських заходів. 

Своєю діяльністю вони сприяють формуванню іміджу університету та 
розширенню кола ділових партнерів КНТЕУ. 
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Атестація здобувачів вищої освіти в університеті є завершальним етапом 
плідної творчої співпраці науково-педагогічних працівників, студентів та 
адміністрації університету щодо подальшого забезпечення якості освітнього 
процесу та здійснюється відповідно до норм Закону України «Про вищу 
освіту», Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 
комісію з атестації у Київському національному торговельно-економічному 
університеті, Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу). 

Випускникам, які успішно виконали освітню програму, пройшли атеста-
цію, за наказом ректора присуджується відповідний ступінь вищої освіти, 
присвоюється кваліфікація за відповідними спеціальностями та видаються 
дипломи державного зразка.  

Дбаючи про підвищення компетентностей та адаптованості майбутніх 
фахівців до практичної діяльності, студенти здійснюють системні досліджен-
ня, результати яких за темами випускних кваліфікаційних проектів (робіт) 
проходять апробацію у науковому середовищі у вигляді наукових статей, 
виступів на наукових студентських конференціях тощо. Лише у поточному 
році опубліковано 1 641 статтю у 38 збірниках наукових праць.  

Дослідження студентів мають самостійний характер, підготовлені за 
актуальною тематикою з використанням сучасних інформаційних технологій; 
базуються на реальних матеріалах діючих підприємств; містять конкретні 
висновки та пропозиції, які складені на достатньому науково-методичному та 
практичному рівні, що дозволяє повною мірою встановити рівень профе-
сійної підготовки фахівців і об’єктивно оцінити набуті знання випускників.  

Суттєво підвищує якість випускних кваліфікаційних робіт магістрів 
участь замовників у формуванні їх тематики. Значна частина випускних 
кваліфікаційних проектів (робіт) виконана відповідно до визначеної та 
заданої тематики ринкових структур та профільних установ, що дозволяє 
підвищити рівень фахової підготовки випускників, ефективність виробничої 
та переддипломної практики тощо.  

У 2017 р. університетом реалізовано пропозицію голови екзаменаційної 
комісії щодо створення Зали судових засідань, яка була відкрита у грудні місяці. 

За висновками екзаменаційних комісій, результати атестації здобувачів 
вищої освіти у 2017 р. засвідчили про високий рівень підготовки універ-
ситетом конкурентоспроможних фахівців.  

Випуск фахівців у 2017 р. склав 4 906 осіб. Серед випускників універси-
тету 1 652 магістри, у т.ч. денної форми навчання 727 особи, заочної – 
925 осіб; 3 163 бакалаври, у т.ч. денної форми навчання – 1 659 осіб, заочної 
– 1 477 осіб, вечірньої – 27 осіб; 64 спеціалісти заочної форми навчання. 
Дипломи з відзнакою здобули: 161 магістр, 68 бакалаврів, 1 спеціаліст.  

Випускниками університету є громадяни Азербайджану, Алжиру, 
Анголи, Білорусі, Грузії, Гани, Казахстану, Кот д'Івуару, Китаю, Лівії, 
Молдови, Нігерії, Росії, Таджикистану, Узбекистану. 

Поряд зі значними досягненнями університету в організації освітньої 
діяльності колектив ставить перед собою завдання, що полягають у введенні 
нових перспективних спеціалізацій в межах ліцензованих спеціальностей, за 
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якими здійснюється підготовка фахівців; контролі дотримання академічної 
доброчесності; створенні електронних індивідуальних навчальних планів 
студентів; подальшому розширенні переліку програм підготовки магістрів та 
бакалаврів з викладанням англійською мовою; підвищенні мотивації студен-
тів та викладачів до вивчення іноземних мов; інтеграції результатів наукових 
досліджень в освітній процес, що забезпечить студентам високу актуальність 
знань; розвитку співпраці з партнерами університету з метою забезпечення 
професіоналізації освітнього процесу; розширенні застосування в освітньому 
процесі університету сучасних освітніх технологій тощо. 

10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 
потребами. 

Протягом 2017 р. в університеті навчається 61 особа з особливими пот-
ребами (з них 31 жінка і 30 чоловіків). 

Керівництво університету постійно приділяє увагу покращенню умов 
навчання та проживання студентів з особливими потребами. 

Для забезпечення освітніх потреб молоді з інвалідністю та безперешкод-
ного доступу до університету, всі навчальні корпуси обладнані пандусами, 
поручнями та світловими вимикачами на рівні доступу сидячої людини, 
зокрема центральний вхід КНТЕУ оснащений спеціальним ліфтом для безпе-
решкодного підйому на перший поверх. Студенти з вадами опорно-рухового 
апарату отримують у керівництва університету ключі від ліфтів. 

Зокрема навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та 
ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями, навчальний корпус 
Д, актова зала (Конгрес-центр), гуртожитки № 2, № 4 обладнано пандусами 
для заїзду візків та поручнями. 

Для поліпшення умов проживання в гуртожитках студентів з обмеже-
ними фізичними можливостями є спеціально обладнані кімнати (туалет та 
ванна, обладнані спеціальними поручнями). 

11. Стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої осві-
ти та ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої 
освіти (переданого йому), дотримання вимог законодавства під час 
надання в користування іншим особам зазначеного майна. 

З метою раціонального використання приміщень та отримання додат-
кових власних надходжень Університет надає в оренду нерухоме майно. 

Наразі, для створення сприятливих умов отримання заробітної плати та 
стипендії, а також для зручності проведення платежів, протягом 2017 р. укла-
дено 2 договори оренди нерухомого майна з Публічним акціонерним 
товариством «Державний ощадний банк України» з метою розміщення 
банкомату та платіжного терміналу. 

Станом на 01.01.2018 Університетом передано в орендне користування 
ПАТ «Ощадбанк» нерухоме майно загальною площею 23,8 м² (розміщення 
банкоматів, платіжного терміналу, відділення банку) та 352,86 м² – благодій-
ній організації «Центр досліджень СОТ, розвитку торгового права і практики».  

Договори оренди укладено відповідно до вимог чинного законодавства 
України стосовно здійснення процедури надання майна в орендне користування. 
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У 2017 р. надходження від здачі в орендне користування нерухомого 
майна становили 242 471,78 грн. Зазначені кошти використовуються на 
зміцнення матеріально-технічної бази Університету (придбання предметів та 
матеріалів, утримання, облаштування та ремонт орендованих приміщень). 

12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використан-
ня майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), 
зокрема майна, наданого у користування іншим особам. 

Університетом забезпечується своєчасне формування та надання 
Міністерству освіти і науки України щоквартальної (електронної) звітності 
про використання державного майна, а саме: 

– звіт за формою «Майно 1: Перелік об’єктів державного нерухомого 
майна, які перебувають на балансах підприємств, установ і організацій, та 
надані в оренду»; 

– звіт за формою «Майно 2: Перелік об’єктів державного нерухомого 
майна, які перебувають на балансі підприємств і організацій, підпорядко-
ваних міністерствам та відомствам, що пропонуються для надання в оренду». 

13. Дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої 
освіти. 

Відповідно до Кодексу законів про працю України в університеті діють 
схвалені та затверджені в установленому порядку Статут КНТЕУ та Колек-
тивний договір між адміністрацією та трудовим колективом, які за всіма 
положеннями виконувалися своєчасно та в повному обсязі. Пріоритетною є 
робота щодо своєчасної, ритмічної та у повному обсязі виплати заробітної 
плати та стипендій згідно із законодавством України та умовами Колективно-
го договору. Велика увага приділяється матеріальному та моральному заохо-
ченню студентів за відмінне навчання, активну громадську діяльність тощо. 
Адміністрація постійно ініціює заходи щодо поліпшення умов праці співро-
бітників, навчання студентів, аспірантів, докторантів. Забезпечується дотри-
мання встановленого режиму роботи і відпочинку, охорони праці. 

14. Захист інформації відповідно до законодавства. 
Для забезпечення захисту інформації, відповідно до законодавства в КНТЕУ 

впроваджено і використовуються персональні фізичні ключі доступу до елек-
тронної системи деканат, користувачів якої нараховується 140 осіб. Також 
2017 року оновлено та отримано 50 нових електронних ключів для викорис-
тання у різних базах даних ЄДЕБО, Education, Соцзахист, ІАСУ, MEDок/ 

Відповідно до законодавства України, виконується наказ, відповідно 
якого заборонено використання електронної пошти РФ, та інших забороне-
них ресурсів, про що видано наказ і ведеться постійний моніторинг викорис-
тання. Для не допущення використання таких ресурсів обмежено доступ на 
шлюзі інтернет-доступу всього університету. 
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15. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забез-
печення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її 
територіальних органів. 

16. Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог 
засновника. 

У 2017 р. проведено перевірки діяльності КНТЕУ такими органами 
державного нагляду: 

1. Виконавча дирекція Київського міського відділення Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності (березень 2017 р.) – 
документальна планова перевірка по коштах фонду. Порушень не виявлено. 

2. Головне управління Держпраці у Київській обл. (травень 2017 р. та 
серпень 2017 р.) – перевірка додержання суб’єктами господарювання вимог 
законодавства про працю. Порушень не виявлено. 

3. Управління Пенсійного фонду України в м. Києві (червень 2017 р.) – 
перевірка достовірності видачі довідок про заробітну плату для призначення 
пенсій. Порушень не виявлено. 

4. Державна аудиторська служба України (квітень – червень 2017 р.) – 
ревізія фінансово-господарської діяльності базового закладу освіти та 
відокремлених структурних підрозділів за період з 01.01.2013 по 01.04.2017. 

За результатами ревізії розроблено та вжито необхідні заходи щодо 
усунення виявлених порушень. 

5. Регіональне відділення Фонду державного майна по місту Києву 
(травень – червень 2017 р.) – планова перевірка виконання договірних умов 
та дотримання законодавства в сфері орендних відносин щодо державного 
нерухомого майна. Порушень не виявлено. 

6. Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві 
(листопад 2017 р.) – перевірка застосування РРО у сфері торгівлі. Порушень 
не виявлено. 

7. Деснянський районний центр зайнятості (вересень 2017 р.) – перевірка 
обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним. Порушень 
не виявлено. 

17. Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої 
освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни. 

Пріоритетною метою діяльності КНТЕУ є лідерські позиції в країні та 
світі як продуцента інтелектуальних ресурсів, адекватних випереджальним 
запитам суспільства, моральним і патріотичним цінностям. 

Для досягнення мети розроблена та функціонує відповідно до 
ISO 9001:2015 /ДСТУ ISO 9001:2015, чинного законодавства, Стандартів і 
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти Система управління якістю КНТЕУ, невід’ємною гармонійною скла-
довою якої є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти. Система орієнтована на задоволення вимог і очікувань стейкхолдерів, 
постійне удосконалення.  
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Заходи з реалізації Політики у сфері якості плануються на засадах 
ризик-орієнтованого управління та конкретизуються за напрямами діяльнос-
ті, їх виконання контролюється. 

Політика університету в сфері якості спрямована на системну консоліда-
цію зусиль персоналу, здобувачів вищої освіти та партнерів щодо забезпечення: 

 збалансованого стабільного інноваційного розвитку університету; 
 інтегрованості у міжнародну систему освіти і науки, мобільності; 
 розвитку автономії; створення внутрішніх стандартів вищої освіти, 

діяльності КНТЕУ; 
 фінансової стабільності університету;  
 розвитку фундаментальної та прикладної науки, соціальної значу-

щості її результатів; 
 дієвого зв’язку з ринком праці, розвитку конкурентоспроможних 

освітніх програм;  
  постійного удосконалення якості вищої освіти; запровадження 

інноваційних освітніх технологій; 
 інтегрованості інформаційної платформи та прозорості управління 

процесами; 
 високого рівня компетентностей персоналу; 
 дотримання принципів доброчесності, корпоративної культури, 

підвищення ефективності взаємодії співробітників,  
 соціальної захищеності працівників та здобувачів вищої освіти; 
 адекватних матеріально-технічних умов провадження освітньої 

діяльності, наукових досліджень, творчої реалізації;  
 формування гармонійно розвинутих, патріотично вихованих 

особистостей, професійно конкурентоспроможних фахівців.  
 збереження навколишнього середовища, ресурсо- та 

енергозбереження. 
За результатами наглядового аудиту, проведеного в КНТЕУ представни-

ками ДП «Укрметртестстандарт» 12–14 грудня 2017 р., рекомендовано Органу 
сертифікації підтвердити дію сертифіката на систему управління якістю.  

18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма під-
розділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, органі-
зацію та здійснення контролю за освітньою діяльністю. 

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до затверджених освітніх 
програм. КНТЕУ на підставі освітньої програми за кожною спеціальністю 
розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних 
дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми про-
ведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми 
поточного і підсумкового контролю.  

Робочі навчальні плани в університеті складаються робочими групами, 
склад яких встановлюється щорічно. До робочих груп входять провідні 
науково-педагогічні працівники КНТЕУ, у тому числі члени проектних груп, 
на яких покладена відповідальність за підготовку здобувачів відповідного 
ступеня вищої освіти, представники підрозділів університету, студентського 
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самоврядування, роботодавці. У межах відповідної освітньої програми та ро-
бочого навчального плану передбачена можливість для обрання студентом 
навчальних дисциплін за вибором, що становить не менш як 25 % загальної 
кількості кредитів ЄКТС, з урахуванням власних потреб, інтересів, уподо-
бань щодо майбутньої професійної діяльності або розширення особистісного 
світогляду.  

Для забезпечення об’єктивності та прозорості освітнього процесу колек-
тив університету постійно працює над удосконаленням системи оцінювання 
результатів навчання здобувачів вищої освіти шляхом впровадження систем-
них підходів та комплексного застосування різних видів контролю, що дозво-
ляє досягти максимальної об’єктивності оцінювання.  

Випускникам, які успішно виконали освітню програму, пройшли атеста-
цію, наказом ректора присуджується відповідний ступінь вищої освіти, 
присвоюється кваліфікація за відповідними спеціальностями та видаються 
дипломи державного зразка. За висновками екзаменаційних комісій, резуль-
тати атестації здобувачів вищої освіти у 2017 р. засвідчили про стабільно 
високий рівень підготовки університетом конкурентоспроможних фахівців.  

Науково-педагогічні працівники забезпечують викладання на високому 
науково-теоретичному і методичному рівнях навчальних дисциплін згідно з 
відповідними робочими програмами. Розподіл навчального навантаження 
між науково-педагогічними працівниками здійснюється з урахуванням поса-
ди, наукового ступеня, вченого звання, рівня кваліфікації, досвіду роботи, 
обсягів методичної, наукової, організаційної та інших видів робіт кафедри, 
факультету, університету. 

Важливим кроком, щодо підвищення якості надання освітніх послуг в 
університеті є оптимізація робочого часу науково-педагогічних працівників. 
Обсяг навчальної роботи, як складової робочого часу, розраховується 
відповідно до норм часу, затверджених вченою радою КНТЕУ. Реєстрація 
обліку навчальної роботи здійснюється в Журналі обліку виконання 
навчальної роботи науково-педагогічними працівниками. 

Робочий час науково-педагогічних працівників включає час на виконання 
навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових 
обов’язків, передбачених контрактом та індивідуальним планом роботи. 

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педаго-
гічного працівника не перевищує 600 год. на навчальний рік. Викладання 
дисциплін здійснюється науково-педагогічними працівниками відповідно до 
напряму їх науково-педагогічної діяльності та професійної кваліфікації.  

Науково-педагогічні працівники двічі на рік – наприкінці кожного се-
местру звітують про виконання індивідуального плану на засіданні кафедри 
та вносять дані про фактичне виконання в індивідуальний план роботи. 

У 2016/17 н.р. науково-педагогічними працівниками університету із 
запланованих 367 236 год. навчального навантаження виконано 363 489 год., 
що на 26 215 год. більше, ніж минулого року. Невиконання планових показ-
ників обумовлено об’єктивними обставинами: відрахуванням здобувачів 
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першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-
наукового) рівнів вищої освіти.  

Контроль за дотриманням розкладу і виконанням індивідуальних планів 
науково-педагогічних працівників здійснюється завідувачами кафедр, дека-
нами факультетів, навчальним відділом. З метою удосконалення систематиза-
ції інформації в планах роботи кафедр, індивідуальних планах науково-педа-
гогічних працівників, обліку і рецензування курсових робіт (проектів) за-
тверджено порядок роботи з обліковою та навчальною документацією на 
кафедрах університету. 

Таким чином, організована в університеті система здійснення контролю 
за освітньою діяльністю дозволяє забезпечити повне виконання навчальних 
планів і програм КНТЕУ. 

Кількість посад науково-педагогічних працівників в університеті визна-
чається контингентом студентів з урахуванням галузевої специфіки, форми 
навчання, освітніх, освітньо-професійних і освітньо-наукових (раніше освіт-
ньо-кваліфікаційних) рівнів.  

Наразі кадровий склад університету становить: 1 860 працівників (у т. ч. 
155 сумісників).  

Освітній процес забезпечують 757 викладачів, у т. ч. 155 – зовнішніх 
сумісників і погодинників.  

Серед науково-педагогічних працівників мають:  
– науковий ступінь: доктора наук – 122 (16 %), із них сумісників і 

погодинників – 29 (19 %), кандидата наук – 460 (61 %), із них сумісників і 
погодинників – 72 (46 %);  

– вчене звання: професора – 87 (11 %), з них сумісників і погодинників – 
21 (13 %), доцента – 280 (37 %), з них сумісників і погодинників – 31 (20 %).  

На 30 кафедрах завідувачами є 25 докторів наук, професори, 4 – канди-
дати наук, доценти. Кількість випускаючих кафедр – 24, завідувачами на них 
є 22 доктори наук, професори, 2 кандидати наук, доценти.  

Якісний склад науково-педагогічного персоналу за штатним розписом 
характеризується такими показниками: 

– завідувачі кафедр – 29,5 штат. од. (5,1 %),  
– професори – 80,25 штат. од. (14,1 %),  
– доценти – 294,75 штат. од. (51,4 %),  
– старші викладачі – 120,75 штат. од. (21,1 %),  
– асистенти – 47,0 штат. од. (8,2 %). 
Діяльність університету в 2017 р. забезпечували 304 працівника навчаль-

но-допоміжного персоналу і 799 працівники адміністративно-управлінського 
(господарського) персоналу. Разом – 1 103 осіб (59 % від загальної 
чисельності працівників університету).  

19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, 
дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю. 

Зусилля колективу університету в 2017 р. були спрямовані на подальше 
удосконалення матеріально-технічної бази з метою забезпечення сприятли-
вих умов для навчання, праці та побуту студентів і співробітників. Службами 
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здійснюється експлуатація та своєчасний ремонт інженерних мереж, 
енергетичного обладнання, безперебійно забезпечуються навчальні корпуси 
та гуртожитки електроенергією, водою, газом і теплом. 

Надзвичайно напруженими були літні місяці, оскільки значно збільшив-
ся обсяг робіт, необхідно було перемістити до початку нового навчального 
року структурні підрозділи в будівлю по вул. Кіото, 23. 

Енергозбереження та впровадження енергоощадних технологій є завжди 
пріоритетне, протягом тривалого часу втілюються заходи щодо скорочення 
енергоспоживання, ефективного використання енергетичних ресурсів та 
економії коштів.  

На будівництво, капітальний та поточний ремонт, а також проведення 
профілактичних робіт університетом спрямовано понад 23 млн грн, а саме: 

– на об’єкті будівництва гуртожитку за звітній період освоєно 8,6 млн 
грн коштів державного бюджету. Проведена велика робота, пов’язана з пере-
рахунком проектно-кошторисної документації у зв’язку з уведенням нових 
державних будівельних норм, які зазнали змін та підвищення цін на мате-
ріальні ресурси, отримано позитивний висновок Держекспертизи. Продовжу-
ється виконання внутрішніх оздоблювальних робіт, улаштування системи 
опалення в прибудові, електроосвітлення та каналізації, монтаж ліфта, улаш-
тування кабельної мережі; 

– на проведення робіт з капітального, поточного ремонтів використано 
14,4 млн грн. У гуртожитку № 6 по вул. Лобачевського, 23, навчальних кор-
пусах М, Л, Р замінено віконні блоки на металопластикові (497 шт.), 
закінчено утеплення фасаду корпусу Б, тривають роботи по утепленню фаса-
ду гуртожитку № 5 із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів. 
Відремонтовано вентиляцію в місцях загального користування корпусу В, 
проведено ремонт покрівель навчальних корпусів Б, Л, навчально-торговель-
ного центру «Радунь», загальною площею 917 м2, утеплено перекриття гори-
ща гуртожитку № 3 (164 м2), відремонтовано сходи навчального корпусу Л. 

В учбових корпусах відремонтовано 685 м2 аудиторій, лабораторій, 
комп’ютерних класів, службових приміщень та понад 20 житлових кімнат 
(298 м2) в гуртожитках. 

Покращується також і благоустрій території університету. Влаштовано 
понад 1 180 м2 мощення доріжок та майданчиків фігурними елементами біля 
навчальних корпусів Б та Л. 

Під час підготовки до опалювального сезону проведено Держповірку 
манометрів, теплолічильників і водолічильників. Замінено водолічильник 
комерційного обліку води в корпусі Д та всі поливні водолічильники. 

Змонтовано першу чергу поливної системи скверу ім. 70-річчя КНТЕУ 
та зеленої зони корпусу Д. В гуртожитку № 5 встановлено 15 електроводона-
грівачів та 4 душові кабіни, 2 душові кабіни в гуртожитку № 2, відремонто-
вано загальні жіночі душові в гуртожитку № 3. Замінено ділянки зовнішньої 
зливової каналізації від гуртожитків № 2, 3. Відремонтовано систему автома-
тичного регулювання подачі теплоносія з заміною регулюючого клапану сис-
теми гарячого водопостачання в бойлерній № 2, проведено ремонт електро-
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щитових з перетяжкою кабелів і заміною обладнання в корпусах Л, Н та 
гуртожитку № 6 по вул. Лобачевського, 23.  

Відновлено вуличне освітлення біля корпусу Л зі встановленням світло-
діодних ламп та замінено на світлодіодні 400 ламп у навчальних корпусах та 
гуртожитках.  

В університеті створені для кожного студента і працівника належні здо-
рові та безпечні умови для навчання і праці. Керівництво університету забез-
печує вичерпною інформацією студентів і співробітників про можливі небез-
печні ситуації, про вжиті заходи для їх запобігання або їх ліквідації та про дії 
людей в аварійних ситуаціях. Відділом охорони праці та пожежної безпеки 
повсякденно проводилася робота щодо дотримання чинного законодавства з 
охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та забезпечення необ-
хідних умов праці та профілактики профзахворювань, проведення навчань та 
перевірки знань із питань пожежної безпеки, електробезпеки, охорони праці.  

Адміністративно-господарським відділом проводились роботи з підтри-
мання в належному санітарному стані будівель, споруд та території універси-
тету, висаджено більше 1 000 дерев, кущів та понад 1 000 квітучих рослин. 

Відділом матеріально-технічного постачання та організації закупівель 
здійснювалось постачання будівельних матеріалів, оргтехніки, меблів та ін-
ших товарів для забезпечення навчальної і господарської діяльності. За звіт-
ний період придбано та встановлено 1 300 двохярусних ліжок з матрацами, 
500 комплектів постільної білизни, 750 приліжкових тумбочок, 300 навісних 
книжкових полиць, замінено 700 кухонних табуретів, 850 столів письмових 
та 800 столів для кухонь, встановлено 285 шаф з антресолями, для освтінього 
процесу придбано 200 комп’ютерів, 60 принтерів, електронне табло та муль-
тимедійний екран, навчально-виробниче об’єднання забезпечується харчо-
вими продуктами. 

У 2017 р. в навчально-виробничому об’єднанні обсяг надходжень від на-
дання послуг з харчування збільшився на 4 % в порівнянні з минулим роком. 
Збільшення обсягу надходжень викликано наступними факторами: відкрито 
їдальню та кафе в навчальному корпусі Л по вул. Кіото, 23; придбано та введено 
в експлуатацію нове технологічне та холодильне обладнання; вдосконалено 
асортимент страв та виробів з врахуванням вимог сучасності. Надалі 
проводиться безперервна робота по вдосконаленню якості обслуговування. 

Працівниками Центру транспортних засобів проводилась постійна робота 
по підтриманню експлуатаційних характеристик автомобілів та своєчасно 
забезпечувались підрозділи університету транспортом. 

Значний обсяг робіт проведений підрозділами з переоформлення земель-
них ділянок в постійне користування. За результатами проектів землеустрою 
земельні ділянки, розташовані в межах населеного пункту с. Хорли Калан-
чацького району внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та отримані витяги з реєстрів. Крім того, знаходяться на стадії по-
годження проекти землеустрою земель сільськогосподарського призначення.  
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У зв’язку з реорганізацією УДУФМТ та передачею на баланс будівель 
Печерського району, виготовлено проекти землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок в постійне користування КНТЕУ та передано їх на погодження.  

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» через авторизо-
ваний електронний майданчик Smarttender.biz на веб-порталі Уповноваже-
ного органу (https://prozorro.gov.ua) тендерним комітетом за 2017 р. організо-
вано та проведено 133 процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, з них: за 
процедурою відкритих торгів проведено 113 торгів; за процедурою відкритих 
торгів з публікацією англ. мовою проведено 1 закупівлю; за переговорною 
процедурою закупівель проведено 19 процедур. 

Тендерний комітет забезпечив рівні умови для всіх учасників, об’єктив-
ний і чесний вибір переможців при розгляді тендерних пропозицій, на всіх 
етапах процедури дотримано строки оприлюднення інформації про закупів-
лю та звітів щодо публічних закупівель відповідно до Закону. Учасникам 
торгів кваліфіковано надавалися відповіді на всі питання щодо положень 
тендерної документації, а також, розглянуто звернення та вимоги учасників 
щодо прийнятих замовником рішень по процедурі.  

У 2017 р. приймали відпочиваючих дві бази відпочинку «Хорли» та 
«Сонячна». Для створення сприятливих і комфортних умов на базі відпочин-
ку «Хорли» розпочато роботи з відновлення корпусу № 3, проводиться комп-
лексна експертиза проектної документації капітального ремонту їдальні, 
відновлена технічна документація по артезіанським свердловинам. Також 
проведені роботи з оновлення, створення і збереження зелених насаджень, 
висаджено 30 дерев листяних порід (горіх, зізіфус, інжир), охоплено значний 
обсяг з упорядкування та очищення території. Також, щорічно, перед почат-
ком оздоровчого сезону оновлюється оздоблення житлових будиночків на 
базах відпочинку «Сонячна» та «Хорли».  

20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та 
фізичними особами. 

21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету. 
22. Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом закладу вищої 

освіти зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного 
фонду України, державними соціальними фондами. 

23. Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, 
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті 
послуги з енергопостачання та комунальні послуги. 

25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису 
доходів і видатків закладу вищої освіти. 

У 2017 р. університетом забезпечено цільове та ефективне використання 
коштів Державного бюджету. 

За рахунок коштів загального фонду Держбюджету за КПКВ 2201160 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації 
та забезпечення діяльності їх баз практики» видатки університету в 2017 р. 
склали в сумі 144 103,9 тис. грн, у тому числі: на оплату праці та нарахування 
– 117 283,0 тис. грн; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 
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13 804,4тис. грн; на використання товарів та інших послуг (на харчування 
дітям-сиротам) – 2 397,9 тис. грн; на виплату стипендії аспірантам – 4 612,8 
тис. грн. Крім того, на капітальне будівництво нового гуртожитку виділено та 
використано асигнувань із загального фонду Держбюджету в сумі 6 200,0 тис. грн. 

За КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсан-
там) вищих навчальних закладів» для виплати академічних стипендій 
студентам та різних іменних стипендій у 2017 р. використано коштів із 
загального фонду Держбюджету в сумі 31 264,7 тис. грн. 

На виконання науково-дослідних робіт за КПКВ 2201040 «Прикладні 
дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності у ВНЗ та 
наукових установах» із загального фонду Держбюджету у 2017 р. надійшло 
та використано коштів у сумі 3 781,5 тис. грн, у тому числі: на публікацію 
статей науковців – 200,4 тис. грн. 

У 2017 р. університетом використано коштів в сумі 149 309,2 грн від 
надання університетом платних послуг (у тому числі: послуг за навчання та 
іншої господарської діяльності). Кошти використовувались на оплату 
поточних видатків – це, насамперед, заробітна плата з нарахуваннями на неї у 
сумі 91 728,6 тис. грн, на оплату комунальних та інших послуг у сумі 
34 455,5 тис. грн, на соціальне забезпечення у сумі 349,3 тис. грн. На розви-
ток матеріально-технічної бази університету за рахунок коштів спеціального 
фонду Держбюджету направлено 22 775,8 тис. грн, у тому числі: на придбан-
ня обладнання (комп’ютерна техніка, мультимедійні екрани, обладнання для 
навчально-виробничого об’єднання тощо) у сумі 11 946,4 тис. грн, на капі-
тальний ремонт гуртожитків та навчальних корпусів університету у сумі 
10 053,0 тис. грн та на капітальне будівництво нового гуртожитку в сумі 
776,4 тис. грн. 

Протягом року забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та 
стипендії, оплату за надані комунальні послуги та енергоносії, а також сплату 
загальнодержавних податків та зборів, у тому числі: податок на доходи 
фізичних осіб на суму 30 835,5 тис. грн, єдиний соціальний внесок на суму 
37 612,4 тис. грн, військовий збір на суму 2 571,2 тис. грн., податок на додану 
вартість на суму 2 753,2 тис. грн та інші податки (плата за землю, 
екологічний податок, туристичний збір) на загальну суму 72,3 тис. грн.  

З метою недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості уні-
верситетом своєчасно проводилися розрахунки з юридичними та фізичними 
особами відповідно до фінансових зобов’язань університету згідно з укладе-
ними договорами за надані товари і послуги, виконані роботи. 

Університетом забезпечено складання та подання у встановлені строки 
бюджетної і фінансової звітності до ГУ ДКС України в м. Києві та 
Міністерства освіти і науки України, податкової звітності до органів 
Державної фіскальної служби України, статистичної звітності до органів 
Державної служби статистики України та звітності до Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності.  
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24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання 
проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти. 

Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 
2017 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 265, статей 78-79 Закону України «Про вищу освіту», Законів України 
«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», 
«Про запобігання корупції», актів Кабінету Міністрів України, доручень 
Міністерства освіти і науки України, Антикорупційної програми, затвердже-
ної наказом КНТЕУ від 30 червня 2017 року № 1713, документів сертифі-
кованої системи забезпечення якості освітньої діяльності системи управління 
якістю КНТЕУ, з метою профілактики та недопущення правопорушень у 
2017 р. в університеті проводилася системна профілактична робота спря-
мована на запобігання проявам корупційних правопорушень.  

На факультетах створені та постійно оновлюються інформаційні стенди 
довіри, безперебійно працює телефон «Гарячої лінії», в університеті розміще-
но «Скриньки довіри» (вестибюль навчальних корпусів А, М, Н, біля турніке-
ту в корпусі Б, вестибюлі гуртожитків № 1, 2, 3, 4, 6), на офіційному сайті 
КНТЕУ і на сторінках у соціальних мережах Інтернет, щорічно розробля-
ються заходи для забезпечення прозорості освітнього процесу та запобігання 
протиправним діям. Всі ці заходи надають можливість здобувачам вищої 
освіти інформувати керівництво університету про будь-які форми тиску на 
них з боку науково-педагогічних працівників та інших посадових осіб.  

З метою запобігання та недопущення правопорушень у сфері вищої осві-
ти у 2017 р. в КНТЕУ проводилася системна профілактична робота спрямова-
на на запобігання проявам корупційних правопорушень, а саме: 

1) проведено роз’яснювальну роботу щодо недопущення конфліктів 
інтересів; 

2) створено комісію з оцінювання корупційних ризиків в університеті 
(наказ КНТЕУ від 18.07.2017 № 1946; 

3) затверджено Порядок проведення внутрішніх розслідувань порушень 
Антикорупційної програми КНТЕУ та корупційних або пов’язаних з коруп-
цією правопорушень (наказ КНТЕУ від 28.09.2017 № 2972); 

4) затверджено Заходи щодо запобігання та протидії корупції у 2017 – 
2018 рр. (наказ КНТЕУ від 23.10.2017 № 3393); 

5) проводились обговорення питань протидії корупції та хабарництва на 
засіданнях трудових колективів науково-педагогічних працівників, зборах 
студентів, аспірантів, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу 
КНТЕУ; 

6) забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах неуперед-
женого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку вико-
нання покладених на них обов’язків і завдань; 

7) забезпечено щорічне подання суб’єктами декларування декларацій 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 р.; 
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8) на офіційному веб-сайті КНТЕУ оприлюднюються Статут та інші до-
кументи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інфор-
мацію про склад керівних органів, а також бюджет КНТЕУ та річний кош-
торис університету за звітний рік та всі зміни до нього; звіт про використання 
та надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур; 
штатний розпис на поточний рік, Антикорупційна програма, затверджена 
наказом КНТЕУ від 30 червня 2017 р. № 1713; 

9) своєчасно опрацьовано інформацію, що надходила до «Скриньки 
довіри» та оперативно вживалися заходи реагування; 

10) забезпечено безперебійну роботу телефонної «Гарячої лінії» та 
оперативне реагування на звернення, що на неї надходили; 

11) оновлено матеріали на факультетських стендах довіри; 
12) забезпечено поширення знань про антикорупційне законодавство, а 

також інформування учасників освітнього процесу про негативний вплив 
корупції на авторитет суспільства в цілому, та заходи щодо її запобігання; 

13) проведено заходи зі студентами щодо гідного ставлення до навчання, 
підвищення успішності та необхідності дотримання повсякчасно етичних норм; 

14) проведено тематичні лекцій з питань юридично-правової практики 
профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва;  

15) забезпечено висвітлення та роз’яснення питань з проблематики про-
тидії посадовим зловживанням та хабарництву в газеті «Університет і час». 

Всі ці заходи спрямовані на запобігання проявам корупційних правопору-
шень, забезпечення прозорості освітнього процесу, миттєве поширення інфор-
мації та сприяють співпраці здобувачів вищої освіти з адміністрацією та РСС. 

26. Подання засновникові щороку до 15 січня, а також на його 
вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання 
закладом вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти. 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про вищу освіту» ректор 
університету звітує перед міністерством освіти і науки України та вищим 
колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти – 
конференцією трудового колективу КНТЕУ. 

Зі звітом про свою діяльність за результатами діяльності протягом 
навчального року ректор щорічно звітує перед вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування закладу вищої освіти – конференцією 
трудового колективу КНТЕУ, текст звіту оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті університету. 

Звіт про результати виконання умов контракту та дотримання закладом 
вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти за результатами 
календарного року щорічно до 15 січня подається до Міністерства освіти і 
науки України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом гро-
мадського самоврядування закладу вищої освіти про результати своєї 
роботи, зокрема про виконання колективного договору. 

Звіт ректора про результати своєї діяльності відбувається регулярно 
перед вищим органом громадського самоврядування університету – конфе-
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ренцією трудового колективу КНТЕУ. 27 червня 2017 р. ректор звітував 
перед конференцією трудового колективу університету про підсумки роботи 
у 2016/17 н.р. і визначив завдання колективу університету на 2017/18 н.р.  

28. Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання 
студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної 
бази, підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного 
виховання і спорту в закладі вищої освіти. 

Для розвитку студентства як особистості та популяризації здорового 
способу життя на теренах університету на базі кафедри фізичної культури 
функціонують секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий, 
жіночий), плаванню, бадмінтону, баскетболу, аеробіки, боксу, боді-фітнесу, 
футболу (чоловічого, жіночого), атлетичної гімнастики, легкої атлетики, 
боротьби, фізичної реабілітації та з загальної фізичної підготовки. 

У формуванні іміджу університету відіграє не останнє місце спортивне 
життя студентства. Так, гордість нашого університету, збірна команда з фут-
болу ФК «КНТЕУ-Меркурій» впевнено займає лідерські позиції в Чемпіона-
тах України та Києва з футболу серед команд закладів вищої освіти. 

У 2017 р. ФК «КНТЕУ-Меркурій» втретє підтвердив статус Чемпіона 
Києва з футболу серед команд вищих навчальних закладів під час тріумфаль-
ного матчу фіналу Кубку м. Києва з футболу серед команд ЗВО, який прово-
дився на легендарному стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського, між 
командою КНТЕУ та Київського національного економічного університету 
ім. В. Гетьмана (2:0). 

Також, протягом 2017 р., збірна команда з футболу ФК «КНТЕУ-
Меркурій» отримала перемогу в Чемпіонаті Вищої ліги м. Києва та турнірі 
«Кубок Патріотів» з футболу серед студентських команд закладів вищої освіти. 

Збірна з баскетболу КНТЕУ стала переможцем Київського регіонально-
го етапу Студентської баскетбольної ліги України. 

Збірна КНТЕУ «ATLANTS» впевнено виборола першість у Кубку України з 
перетягування канату, організованого Федерацією найсильніших атлетів 
України і перетягування канату. 

Також, протягом підзвітного періоду, члени збірної команди КНТЕУ з 
аеробіки отримали перемогу у Всеукраїнському фестивалі студентських груп 
підтримки. 

Протягом звітного періоду студент університету став володарем Кубку 
Всеукраїнського турніру з армспорту «Козацька сила нації – 2017», а студентка – 
виборола бронзову нагороду в Чемпіонаті України з кіокушинкай карате. 

Протягом 2017 р. триває Спартакіада КНТЕУ серед збірних команд фа-
культетів з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, 
бадмінтону, плавання, пауерліфтінгу, спортивної аеробіки, перетягування канату. 

Жіноча команда з футболу бореться за перемогу в Чемпіонаті з футзалу 
серед жіночих студентських команд закладів вищої освіти м. Києва, а чолові-
ча – у Чемпіонаті з футзалу серед студентських команд закладів вищої освіти 
м. Києва. 
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Співробітники КНТЕУ також підтримують здоровий спосіб життя і 
беруть участь у ІI Спартакіаді серед співробітників КНТЕУ.  

Відповідно до Листа МОН України «Щодо організації фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах» від 25 вересня 2015 р. № 1/9-454 
Університетом щорічно здійснюється підготовка та оприлюднення щорічного 
звіту про стан фізичного виховання та спорту у закладі вищої освіти. 
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