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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

На лист Міністерства освіти і науки України від 14.12.2017 р. № 1/9-692 

повідомляю, що порушень умов контракту ні з мого боку, ні з боку Міні-

стерства у звітному році не було. Відсутні також порушення чинного зако-

нодавства та положень статуту університету.  

Відносними досягненнями маємо вважати входження університету 

до ТОП-200 QS EECA UNIVERSITY RANKINGS (Регіонального рейтингу 

країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії) серед 2 938 уні-

верситетів регіону, а також 4-те місце у DOU-рейтингу закладів вищої 

освіти (ЗВО) для отримання вищої освіти і роботи в ІТ-галузі. 

Державне замовлення на підготовку фахівців усіх рівнів і спеціаль-

ностей (напрямів підготовки) університетом виконано в повному обсязі. 

Набір на денну форму навчання за державним замовленням зага-

лом зменшився порівняно з 2016 роком на 32 %. Набір за контрактом  

на денну форму навчання загалом збільшився порівняно з 2016 роком 

на 33 % (рис. 8 на с. 36). Для заочної форми навчання бюджетне фінан-

сування практично припинене, а на контрактну форму набір збільшився 

на 13 % (рис. 9 на с. 37). 

Набір та поновлення іноземних студентів на денній формі навчання 

зросли порівняно з 2016 роком із 262 до 298 осіб (на 14 %) (табл. 25 на с. 87). 

На заочну форму навчання набір збільшився із 72 осіб до 87 осіб 

(на 21 %). 

Значно підвищилася якість зарахованих студентів. Так, наприклад, 

у 2017 році кількість вступників, конкурсний бал яких склав понад 170, 

збільшилася порівняно з 2016 роком з 58 до 271 (26 % від чисельності 

зарахованих) осіб (табл. 9 на с. 38). 

Питома вага науково-педагогічних працівників (НПП) з науковими 

ступенями і вченими званнями суттєво зросла і становить на кінець 

звітного року 79 %. Крім того, має місце значне скорочення кількості НПП 

пенсійного віку. Їхня чисельність порівняно з 2014 роком зменшилася 

вдвічі (з 163 до 82 осіб) (рис. 3 на с. 21). 

У 2017 календарному році 10 осіб отримали науковий ступінь кан-

дидата наук, вчене звання професора отримали 3 особи, а вчене звання 

доцента – 7 осіб. Також до складу професорсько-викладацького корпусу 

було зараховано 2 кандидати наук, 4 доценти і 5 докторів наук (с. 21). 

З метою збільшення часу НПП для наукової та методичної роботи 

в університеті значно зменшено навчальне навантаження на одного 
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викладача, і у звітному році воно в середньому становило 510 годин. 

Фактично це реалізація одного з елементів стратегії розвитку універ-

ситету, що спрямована на суттєве підвищення якості підготовки фахівців 

(динаміка зниження навчального навантаження на одного викладача 

наведена на рис. 12 на с. 53). 

Іншим елементом стратегії є реалізація в університеті компе-

тентнісного підходу, який передбачає перехід від простого передавання 

знань студенту до формування в нього необхідних компетентностей, 

що дозволить йому не тільки ефективно використовувати отримані 

знання, а й синтезувати нові. Для конкретної реалізації цього завдання 

в університеті повністю перебудована система оцінювання результатів 

навчання та система самостійної роботи студентів. 

Крім того, в університеті завершується реалізація студентоцентро-

ваного підходу, який передбачає вибір власної траєкторії навчання 

кожним студентом. Цей підхід забезпечується запровадженням у навчаль-

них планах системи варіативних дисциплін різних категорій – "Майнорів", 

"Мейджорів" та "Маг-майнорів" (с. 43–52). 

У звітному році провадилася активна ліцензійна робота. Додатково 

відкрита освітня діяльність за новим Переліком за такими спеціально-

стями: 

• за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями 

зі спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології"; 

• за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 125 "Кібер-

безпека" та спеціальності 124 "Системний аналіз"; 

• за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями 

зі спеціальності 232 "Соціальне забезпечення". 

Для забезпечення ефективної самостійної роботи студентів в уні-

верситеті працює сайт персональних навчальних систем (pns.hneu.edu.ua), 

який дає можливість контролювати якість самостійної роботи (с. 58–60). 

Методичним відділом починаючи із 2011 року проводиться пере-

вірка на унікальність рукописів підручників, навчальних посібників, 

монографій, які подаються до вченої ради університету для рекомендації 

до видання (надання університетського грифу). Кафедрами така робота 

проводиться стосовно дипломних робіт. 

Станом на 26.12.2017 р. за планом друкованих видань вийшло у світ 

58 найменувань видань загальним обсягом 574,73 обл.-вид. аркуша, серед 

них 15 навчальних посібників і 10 монографій. За планом електронних 

https://pns.hneu.edu.ua/
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видань вийшло у світ 177 видань загальним обсягом 949,82 обл.-вид. аркуша, 

у тому числі 4 мультимедійних інтерактивних видання. 

 

Наукові школи відіграють провідну роль у розвитку наукової діяль-

ності університету, підвищенні його статусу в міжнародних та вітчизняних 

рейтингах, підготовці кадрів вищої кваліфікації. В університеті активно 

функціонують 7 наукових шкіл, які очолюють провідні професори, док-

тори наук (с. 65). 

У межах наукових шкіл у 2017 році згідно з уточненим Тематичним 

планом з пріоритетного напряму "Фундаментальні наукові дослідження 

з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-еко-

номічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і дер-

жави" вчені університету виконували 4 проекти за рахунок державного 

бюджету України з обсягом фінансування на 2017 рік 772,73 тис. грн. 

У межах держбюджетного фінансування прикладних досліджень 

і розробок із пріоритетного напряму "Науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування найпоширеніших захворювань" у 2017 році 

вчені університету виконували чотири проекти за тематичними напря-

мами "Цільові дослідження з питань гармонізації системи "Людина – світ" 

та створення новітніх технологій покращення якості життя" і "Проблеми 

розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна 

політика". Обсяг фінансування на 2017 рік становив 1 177,07 тис. грн 

(с. 67). Загальні обсяги держбюджетного фінансування та фінансування 

наукових досліджень за спеціальним фондом наведені на рис. 15 (с. 69). 

У табл. 18 на с. 73 відображено публікаційну активність науково-

педагогічних працівників університету на одну штатну одиницю, в тому 

числі активність науково-педагогічних працівників (НПП) у публікації статей 

у фахових виданнях.  

Одним із дієвих варіантів збільшення кількісних показників публіка-

ційної активності на одного штатного працівника та підвищення показ-

ників цитування є підвищення статусу наукових журналів університету. 

Так, у жовтні 2017 року сформовано робочу групу із провідних вчених уні-

верситету, основними пріоритетними завданнями якої є: підвищення ста-

тусу наукового журналу "Економіка розвитку" з перспективою включення 

його до провідних НМБД – SCOPUS та Web of Science; організація роботи 

над публікаціями та перехресним цитуванням вчених університету в НМБД 
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SCOPUS та Web of Science; розроблення положення про преміювання 

НПП, які публікуються в провідних НМБД, та ін. 

 

Відзначається значна публікаційна активність студентства. Дина-

міку публікацій наведено на рис. 17 (с. 77).  

Студенти університету щорічно беруть активну участь у Всеукраїн-

ських конкурсах студентських наукових робіт (стабільно маємо 25 – 35 пере-

можців), а також у Всеукраїнських студентських олімпіадах (20 – 25 пере-

можців), в останній із яких у 2017 році спостерігалась позитивна тенден-

ція (рис. 18 на с. 78). 

Учені університету активно співпрацюють із комітетами Верховної 

Ради, академічними інституціями, Харківською обласною державною 

адміністрацією, Харківською міською радою та іншими організаціями, 

які займаються науковими дослідженнями та їх упровадженням (с. 78–80). 

Університет активно інтегрується у світовий освітянський простір 

через виконання угод із міжнародними освітніми асоціаціями, агенціями 

та університетами (с. 81). 

Діють 6 програм підготовки бакалаврів та магістрів спільно з провід-

ними вищими навчальними закладами Європи. Уже понад 350 наших 

студентів отримали дипломи французьких університетів Ліон-2 ім. Люм'єр 

та Монпельє-2, Віденського технічного університету (табл. 20 на с. 82). 

Участь університету в міжнародних освітніх проектах і програмах, 

пов'язаних з академічною мобільністю, є елементом стратегії ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, а їх реалізація – важливим чинником підвищення якості 

навчання та апробації на практиці постулатів Болонської декларації 

(с. 84–85). 

В університеті реалізуються грантові проекти, які отримали фінан-

сування в межах програм Erasmus+ і Horizon 2020, Університетської 

агенції франкофонії (табл. 23 на с. 85). Фінансування в межах цих про-

ектів дає можливість університету розвиватися навіть в умовах кризи. 

За рахунок грантів закуплено обладнання (табл. 31 на с. 113). 

На сьогодні в університеті успішно працюють 6 міжнародних центрів 

і Французький клуб (с. 89–90). 

Минулий рік був дуже плідним у плані візитів до ХНЕУ ім. С. Куз-

неця делегацій, що свідчить про визнання нашого університету на між-

народному рівні (с. 91–92). 
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Володіння іноземними мовами на професійному рівні є обов'язко-

вою вимогою для сучасного фахівця. Забезпечення вивчення іноземних 

мов на професійному рівні є одним із ключових стратегічних напрямів 

розвитку університету, тому кожен студент має можливість вивчати іно-

земну мову упродовж 6 – 8 годин на тиждень на всіх курсах усіх спе-

ціальностей. Крім того, з цією метою в університеті на трьох спеціаль-

ностях рівня бакалавра і чотирьох магістерського рівня викладання 

повністю проводиться англійською мовою.  

 

Університет спрямовує свої зусилля на виховання особистості – творця, 

а не руйнівника, та формування у студента потреби постійно навчатися, 

вдосконалювати свою майстерність, саморозвиватися, намагаючись 

об'єктивно оцінювати свій професійний рівень, потреби і вміння вести 

здоровий спосіб життя. Участь у громадсько-виховній та волонтерській 

роботі підвищує соціальну активність студентської молоді (с. 94, 100). 

Один із підрозділів Молодіжної організації займається підтри-

манням партнерських відносин між навчальними закладами та робото-

давцями. Наші студенти активно співпрацюють із маркетинговим відді-

лом і відділом працевлаштування в питаннях організації ярмарків 

вакансій та днів відкритих дверей в університеті (с. 98). 

Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів (НТ САД) 

активно сприяє інформуванню та залученню студентів до наукових 

заходів, що відбуваються в університеті, Харкові та Україні загалом 

(с. 101–102). 

З метою залучення учнів старших класів загальноосвітніх на-

вчальних закладів міста Харкова та Харківської області до вищої еконо-

мічної освіти на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця організовано і проведено 

Зимові та Літні школи (с. 103–104). 

Естетичному та культурному вихованню в університеті завжди при-

діляється значна увага. Наші студенти, які є учасниками творчих колекти-

вів Молодіжного культурного центру (МКЦ) ХНЕУ ім. С. Кузнеця, постійно 

стають лауреатами українських та міжнародних конкурсів (с. 105–106). 

Фізичному вихованню та спорту в університеті приділяється значна 

увага, проводяться спортивні заходи, учасниками яких є студенти 

та випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У 2017 році було організовано майже 

100 спортивно-оздоровчих заходів (с. 106–109). Державне майно вико-

ристовувалося виключно на статутну діяльність. 
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За період моєї каденції ректора колектив університету забезпечив зро-

стання загальної площі навчальних будівель та гуртожитків із 35 624,2 м2 

до 72 384,7 м2. Значна увага приділялась заходам з енергозбереження,  

на них за останні роки було витрачено зі спеціального фонду 15,380 млн грн, 

крім того, було проведено значну організаційну роботу з економії енерго-

ресурсів, що дозволило стабілізувати витрати на комунальні послуги на рівні 

2016 року за значного зростання тарифів (рис. 23 на с. 117). 

Готуючи будинки до зимового періоду 2017/2018 навчального року, 

було виконано роботи з ремонту теплових систем навчальних корпусів  

та гуртожитків на суму 168,7 тис. грн. У головному навчальному корпусі 

та в гуртожитках № 3 і 6 проведено держповірку лічильників обліку тепла. 

У навчально-бібліотечному корпусі проведено заміну лічильника тепла  

на сучасний. Усі лічильники прийняті контрольними органами та взяті  

на комерційний облік. Перед початком опалювального періоду була про-

ведена перевірка готовності систем опалення у цілому шляхом вико-

нання пробного пуску. Усі об'єкти університету пройшли перевірку тепло-

постачальною службою та отримали дозвіл на експлуатацію в зимовий 

період 2017/2018 навчального року. Усі роботи виконано, що дозволить 

розпочати опалювальний сезон вчасно.  

Виконано роботу з ремонту старих вікон. Проведено ремонт зовніш-

нього та внутрішнього освітлення. Загалом навчальні корпуси та гурто-

житки університету підготовлені до роботи в зимовий період.  

Обсяг надходжень до загального фонду неухильно зростає (табл. 32 

на с. 119). 

Обсяг надходжень до спеціального фонду після зниження у 2016 році 

почав зростати (табл. 33 на с. 120), що дало можливість сплатити в повному 

обсязі заробітну плату та оплатити комунальні послуги. Головний тягар 

комунальних послуг лежить на спеціальному фонді: у 2017 році сплачено 

12,7 млн грн, тоді як із загального фонду виплачено всього 2,4 млн грн, 

що складає 16 % від загальної суми. 

Таке співвідношення витрат не дає можливості утримувати на належ-

ному рівні витрати на розвиток університету. Динаміка витрат зі спеціаль-

ного фонду на розвиток зменшується (рис. 25 на с. 119), причому витрати 

на ці цілі із загального фонду взагалі не плануються. Водночас обсяг 

поточних витрат залишився майже на тому ж рівні (рис. 24 на с. 118). 

Фінансовий план за загальним фондом виконано в повному обсязі 

(с. 119–120).  
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Фінансовий план за спеціальним фондом із надходження коштів 

не виконано в повному обсязі (с. 120–122), тому внаслідок зростання 

фонду заробітної плати та нарахування на оплату праці були скорочені 

витрати на розвиток. 

Крім того, на високому рівні залишається фінансування студентського 

самоврядування, яке у звітному році дорівнювало близько 1,025 млн грн, 

що перевищує граничні вимоги "Закону про вищу освіту" (рис. 26 на с. 122; 

табл. 34 на с. 123). 

Заробітна плата в середньому зростає (рис. 21 на с. 116), хоча сут-

тєво зменшується можливість заохочення зі спеціального фонду найбільш 

ефективних працівників. 

Відповідно до Плану основних заходів підготовки цивільного за-

хисту (ЦЗ) університету, протягом 2017 року в повному обсязі виконано 

всі заплановані заходи (с. 109–111). 

Таким чином, умови контракту в основному виконувалися. Далі 

по тексту надано більш детальну інформацію та окреслено завдання 

на наступний фінансовий рік. 

 

 

 

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ  

ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ У 2017 РОЦІ 

 

 

З метою дотримання вимог Законів України "Про запобігання коруп-

ції", "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антико-

рупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки", до інформування співробітників 

та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця відносно антикорупційного законодав-

ства і формування громадської думки серед студентів, співробітників щодо 

неприйнятності та осуду корупційних діянь протягом 2017 року було залу-

чено університетську газету "Моя карьера" та радіо "ІНЖЕК"; інформаційні 

стенди; офіційний сайт ХНЕУ ім. С. Кузнеця (рубрика "Питання запобігання 

та виявлення корупції" http://www.hneu.edu.ua/Prevention_of_corruption), 

де було розміщено основні положення Антикорупційної програми ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця на 2017 – 2018 роки; поширювалася інформація про права 

викладачів, співробітників, студентів, а також механізми їх реалізації; 

розроблено порядок та процедури розгляду звернень і прийняття рішень 

http://www.hneu.edu.ua/Prevention_of_corruption


9 

щодо цих звернень; вивчено основні законодавчі акти України, які регу-

люють питання запобігання та виявлення корупції; розповсюджено інфор-

мацію про заходи щодо протидії корупції в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

Антикорупційна програма Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця на 2017 – 2018 роки затверджена 

наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 11.11.2016 р. № 181. 

У 2017 році на засіданнях ректорату, на конференції трудового 

колективу (КТК) ХНЕУ ім. С. Кузнеця (06.03.2017 р., протокол № 30),  

на засіданнях вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця розглядались питання щодо 

запобігання і протидії корупції серед працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

На конференції трудового колективу ХНЕУ ім. С. Кузнеця 06.03.2017 р. 

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця комісії з питань запобігання і виявлення корупції серед пра-

цівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця був наданий звіт щодо проведеної роботи 

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, запобігання 

та виявлення корупції у ХНЕУ ім. С. Кузнеця і виконання Антикорупційної 

програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2016 році. Звіт було затверджено постій-

ними делегатами КТК ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця постійно вживаються заходи, спрямовані  

на розширення знань у сфері антикорупційного законодавства. 24 лютого 

2017 року комісією з питань запобігання і виявлення корупції серед пра-

цівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з кафедрою державного управління, 

публічного адміністрування та регіональної економіки було проведено 

консультативний семінар на тему "Запобігання порушень під час запов-

нення та подання електронних декларацій про майно, прибутки, витрати  

і зобов'язання фінансового характеру посадовими особами ХНЕУ ім. С. Куз-

неця, які підпадають під дію законодавства про протидію корупції".  

На семінарі було проведено пробне декларування майна, доходів, витрат 

і зобов'язань фінансового характеру за електронною формою. 

У 2017 році комісією з питань запобігання і виявлення корупції 

серед працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводилася роз 'яснювальна 

робота щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту 

інтересів, а також обов'язковості повідомлення про наявність конфлікту 

інтересів та шляхів його врегулювання, як це передбачено Законом 

України "Про запобігання корупції".  

Працівники ХНЕУ ім. С. Кузнеця інформуються щодо чіткого роз-

межування службових обов'язків та приватного життя і попереджаються, 
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що в разі якщо виконання якогось конкретного завдання стосується  

приватних інтересів працівника або інтересів сторонніх осіб, відносно 

яких працівник відчуває себе зобов'язаним, він має одразу повідомити 

про це свого керівника, щоб керівник міг відповідно відреагувати, наприк-

лад, звільнити працівника від виконання цього завдання.  

Комісія виконує перевірку положень про структурні підрозділи ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця та посадових інструкцій (функціональних обов'язків) поса-

дових осіб щодо запобігання конфлікту інтересів. 

У 2017 році внесено зміни до Закону України "Про запобігання 

корупції" (статтю 45 Закону України "Про запобігання корупції" доповнено 

частиною 5); дія розділу VII цього Закону не поширюється на посадових 

осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність, 

зокрема, у сфері освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їхніх 

заступників). Таким чином, у 2017 році декларацію за 2016 рік подавали 

тільки ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця та заступники керівника – проректори 

з науково-педагогічної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У результаті перевірки 

своєчасності подання декларацій фактів порушення термінів подання 

декларацій посадовими особами ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які підпадають  

під дію законодавства про протидію корупції, встановлено не було (про-

токол № 17 від 05.04.2017 р. засідання комісії з питань запобігання  

і виявлення корупції серед працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця).  

У червні 2017 року на запит громадської організації "Регіональний 

центр євроінтеграційних проектів", яка проводить моніторинг ефектив-

ності виконання антикорупційних програм у вищих навчальних закладах, 

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця направлено лист "Про проведену роботу з питань 

запобігання та виявлення корупції в ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (на ім'я керів-

ника проекту "Покоління, вільне від корупції" Р. М. Костюкевича).  

Протягом 2017 року фактів корупції та корупційних правопорушень 

у ХНЕУ ім. С. Кузнеця не виявлено. Серед працівників ХНЕУ ім. С. Куз-

неця не було осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні 

правопорушення або порушення, пов'язані з корупцією. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ  

ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стратегічні завдання 
 

1. Формування гідного іміджу (бренду) університету у світовому 

та національному освітньому просторі, його міжнародної репутації. 

2. Управління якістю освіти на інноваційній основі шляхом ство-

рення сучасних умов, що забезпечують модернізацію освітнього процесу 

та входження університету до 1 000 кращих за міжнародними оцінками.  

 

Виконання завдань 
 

1. Стратегічний розвиток університету базується на концептуаль-

них засадах розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця до 2020 року та спрямо-

вується на виконання Стратегічного плану розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

на 2013 – 2020 роки. Відповідно до плану виконання завдань стратегіч-

ного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, відділом забезпечення якості освіти 

та інноваційного розвитку: 

проведено попередній аналіз виконання стратегічного плану роз-

витку ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2013 – 2020 роки (на проміжному етапі),  

що дозволило на основі аналізу кількісних показників відстежити дина-

міку розвитку університету за пріоритетними напрямами діяльності; 

разом із керівниками функціональних відділів (методичного, навчаль-

ного, міжнародних зв'язків, молодіжної політики та соціального розвитку, 

електронних засобів навчання, працевлаштування студентів та взаємодії 

з бізнес-структурами) надано Проект оновлення стратегічного плану ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця до 2020 року з урахуванням змін нормативної бази, пріори-

тетів розвитку вищої освіти в Україні, показників діяльності, що врахо-

вуються в міжнародних рейтингах закладів вищої освіти; 

підготовлено пропозиції щодо підходів до формування стратегій 

розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця до 2020 року. 

Відповідно до глобальних тенденцій розвитку вищої освіти, одним 

зі стратегічних напрямів розвитку сучасного університету є інтернаціо-

налізація. У 2017 році у ХНЕУ ім. С. Кузнеця виокремлено стратегію 

інтернаціоналізації і відділом забезпечення якості освіти та інноваційного 
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розвитку спільно з відділом міжнародних зв'язків запропоновано Проект 

стратегічного плану інтернаціоналізації ХНЕУ ім. С. Кузнеця до 2030 року. 

На всіх факультетах університету розроблено плани роботи з інтер-

націоналізації, в яких виокремлено такі напрями діяльності, як акаде-

мічна мобільність, розвиток міжнародних освітніх комунікацій та парт-

нерства, інтернаціоналізація освітніх програм, мовна підготовка (науково-

педагогічних працівників, студентів), розширення кількості спеціально-

стей із викладанням дисциплін іноземними мовами, участь у міжнарод-

них проектах та програмах, розширення членства в міжнародних асоціа-

ціях, розвиток публікаційної активності в міжнародних виданнях, зокрема 

тих, що індексуються в наукометричних та реферативних базах даних, 

організація внутрішньоуніверситетських заходів із підтримки політики 

інтернаціоналізації та інтеграції у світовий освітній простір. 

 

2. Участь університету в національних та міжнародних рейтин-

гах є важливою складовою внутрішнього забезпечення якості, зокрема  

в частині "Циклічне зовнішнє забезпечення якості". 

Відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку 

постійно проводиться робота з інформаційно-аналітичного забезпечення 

участі університету в національних і міжнародних рейтингах, зокрема 

відстежується позиціонування ХНЕУ ім. С. Кузнеця в рейтингах, готу-

ються і подаються матеріали для участі в них. Цей напрям діяльності 

розширює можливості для висвітлення результатів діяльності універси-

тету у відкритому освітньому просторі, дозволяє зіставити рівень якості 

освіти за пріоритетними напрямами розвитку з кращими вищими навчаль-

ними закладами Європи та світу.  

Позиції ХНЕУ ім. С. Кузнеця у національних та міжнародних рейтин-

гах протягом 2017 року наведені відповідно в табл. 1 і 2. 

Таблиця 1 

 

Позиції ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних рейтингах 

 

Рейтинг Місце у 2017 році 

Рейтинг вищих навчальних закладів України "ТОП-200 

Україна" 

51-ше місце 

серед 200 ЗВО України 

Зарплатний рейтинг ЗВО України, який проводиться 

журналом "Гроші" (за економічними спеціальностями) 

16-те місце 

серед 25 ЗВО України 
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Рейтинг "ТОП-50 вишів України за оцінками роботодавців 

України", який проводиться журналом "Фокус"  

44-те місце в ТОП-50 

серед 100 ЗВО України 

DOU-рейтинг ЗВО для отримання вищої освіти і роботи 

в ІТ-галузі 

4-те місце серед  

15 кращих в ІТ-галузі 

Рейтинг ЗВО України за показниками бази даних SciVerse 

SCOPUS: 

 

кількість публікацій  

92-ге місце 

серед 136 ЗВО України 

 

111 

кількість цитувань 111 

індекс Гірша 6  

 

Аналіз позиціонування ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних (див. табл. 

1) і міжнародних (табл. 2) рейтингах свідчить про загальну позитивну 

динаміку розвитку університету відповідно до стратегічних завдань та пріо-

ритетів розвитку. 

 

Таблиця 2 

 

Позиції ХНЕУ ім. С. Кузнеця в міжнародних рейтингах 

 

Рейтинг Місце у 2017 році 

1 2 

QS WORLD UNIVERSITY RANKING 
Не входить  

до ТОП 700+ 

QS EECA UNIVERSITY RANKINGS (Регіональний рейтинг 

країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії) 

191+ місце  

в ТОП 200+ 

серед 2 938 ЗВО 

регіону 

WEBOMETRICS RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 

(Рейтинг університетів світу за рівнем їх присутності в мережі) 

59-те місце в Україні 

(серед 342 ЗВО); 

6 021-ше місце у світі  

(серед 11 995 ЗВО) 

WORLD UNIVERSITIES WEB RANKING (Рейтинг університетів 

за популярністю в Інтернеті) 

25-те місце в Україні 

(серед 147 ЗВО) 

U-MULTIRANK: інституціональні рейтинги 

Дослідження і дослідницькі зв'язки 

1 187-ме – 1 256-те 

місця серед 1 269 

ЗВО світу 

Співпраця в застосуванні знань 
221-ше місце 

серед 422 ЗВО світу 

Галузеві рейтинги U-Multirank "Викладання і навчання:  
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Освітні програми в галузі" 

Галузь навчання "Комп'ютерні науки": 

освітні програми факультету економічної інформатики:  

бакалаврат ("Комп'ютерні науки",  

"Видавничо-поліграфічна справа"); 

магістратура ("Інформаційні управляючі системи  

та технології (за галузями)", "Технології електронних 

мультимедійних видань", франко-українська програма "Бізнес-

інформатика" (спільно з Університетом Ліон-2 ім. Люм'єр, 

Франція) 

8-ме місце  

серед 96 ЗВО світу  

в галузі, які увійшли  

до рейтингу 

(усього брав участь 

451 ЗВО світу) 

Галузь навчання "Економіка": 

освітні програми факультету економіки і права: 

бакалаврат ("Економіка підприємства", "Управління 

персоналом та економіка праці"); 

магістратура ("Економіка підприємства" (за видами економічної 

діяльності), "Управління персоналом та економіка праці") 

29 – 30-те місця 

серед 54 ЗВО світу  

в галузі, які увійшли  

до рейтингу 

(усього брали участь 

297 ЗВО світу) 

освітні програми факультету міжнародних економічних 

відносин: 

бакалаврат ("Міжнародна економіка", "Економічна теорія");  

магістратура ("Міжнародна економіка", "Економічна теорія") 

Галузь навчання "Бізнес-навчання" ("Business Studies"): 

усього брав участь 501 ЗВО світу, з них до рейтингу увійшли 135 ЗВО світу 

освітні програми факультету менеджменту і маркетингу:  

бакалаврат ("Менеджмент", "Маркетинг");  

магістратура ("Бізнес-адміністрування", "Логістика", "Маркетинг", 

"Менеджмент інноваційної діяльності", "Менеджмент організацій 

і адміністрування") 

26-те місце  

серед 135 ЗВО світу 

освітні програми фінансового факультету: 

бакалаврат ("Фінанси і кредит"); 

магістратура ("Фінанси і кредит" (за спеціалізованими 

програмами), "Банківська справа", "Оподаткування") 

44-те місце  

серед 135 ЗВО світу 

освітні програми факультету консалтингу і міжнародного 

бізнесу: 

бакалаврат ("Облік і аудит", "Міжнародний бізнес"); 

магістратура ("Облік і аудит", "Управління фінансово-економічною 

безпекою") 

69-те місце  

серед 135 ЗВО світу 

освітні програми факультету міжнародних економічних 

відносин: 

бакалаврат ("Менеджмент" (освітньо-професійна програма 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"));  

магістратура ("Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") 

72-ге місце  

серед 135 ЗВО світу 
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3. Для участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця у світових рейтингах QS відділом 

забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку у 2017 році прове-

дено таку роботу: 

1) інформаційне забезпечення 1-го етапу участі в QS World University 

Rankings – документальний супровід і консультаційна підтримка форму-

вання баз контактів університету з академічною спільнотою (вітчизняною, 

зарубіжною), контактів університету із роботодавцями (вітчизняними, зару-

біжними) (січень – лютий 2017 року – для QS 2018 року; квітень – тра-

вень, листопад – грудень 2017 року – для QS 2019 року); 

2) інформаційне забезпечення 2-го етапу участі в QS World University 

Rankings – підготовка інформації та наповнення платформи QS CORE  

за результатами діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця (січень – березень 

2017 року – для QS 2018 року); 

3) інформаційно-методичне забезпечення 3-го етапу: організація фор-

мування і підготовки інформації для участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в рейтин-

гу працевлаштованості випускників QS Graduate Employability Rankings 

(лютий – березень 2017 року – для QS 2018 року); 

4) інформаційно-методичне забезпечення 4-го етапу: підготовка інфор-

мації та наповнення платформи QS CORE для участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

в регіональному рейтингу QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) 

University Rankings (лютий – березень 2017 року – для QS 2018 року); 

5) підтримання постійного контакту з офісом QS (протягом року); 

6) взято участь в інтерактивних навчальних заходах, які організо-

вано платформою Elsevier (жовтень – листопад 2017 року); 

7) постійна консультаційна підтримка і супровід оновлення акаунтів 

авторів – науково-педагогічних працівників університету – у SCOPUS. 

Крім того, для покращення позиціонування ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

у вебометричних рейтингах було проаналізовано кращі сайти зарубіжних 

та вітчизняних університетів (за рекомендаціями QS і результатами рей-

тингів університетів) та напрацьовано пропозиції щодо покращення 

структури, навігації, форм подання інформаційного контенту сайта ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. На базі цих досліджень ведеться оновлення структури  

та зовнішньої оболонки сайта. 

 

4. Для участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в U-Multirank-2018 відділом 

забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку у 2017 році було: 
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1) підготовлено та подано інформаційне забезпечення для пере-

реєстрації ХНЕУ ім. С. Кузнеця на порталі U-Multirank за галузями "Полі-

тичні науки" (за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", 

спеціалізаціями "Публічне адміністрування", "Державна служба") і "Освіта" 

(за спеціальністю "Освітні, педагогічні науки", спеціалізацією "Педагогіка 

вищої школи") (червень 2017 року); 

2) підготовлено та подано інформаційне забезпечення 1-го етапу 

"Institutional Data Collection Questionnaire" – документальний супровід, фор-

мування та заповнення опитувальника Institutional Questionnaire на пор-

талі U-Multirank за результатами діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця впро-

довж 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 навчальних років (липень – сер-

пень 2017 року, жовтень 2017 року); 

3)  підготовлено та подано інформаційне забезпечення 2-го етапу 

"Field-Based Data Collection" – документальний супровід, формування  

та заповнення опитувальника Field-Based Questionnaire на порталі  

U-Multirank за результатами діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця в галузі 

"Політичні науки" (за спеціальністю "Публічне управління та адміністру-

вання", спеціалізаціями "Публічне адміністрування", "Державна служба")  

і в галузі "Освіта" (за спеціальністю "Освітні, педагогічні науки", спеціа-

лізацією "Педагогіка вищої школи") впродовж 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 навчальних років) (вересень – жовтень 2017 року, грудень 

2017 року); 

4) організовано разом із кафедрами факультету економіки і права 

(кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіо-

нальної економіки і кафедрою педагогіки та іноземної філології) про-

ведення 3-го етапу рейтингу – участь студентів, які здобувають вищу 

освіту в галузі "Політичні науки" (за спеціальністю "Публічне управління 

та адміністрування", спеціалізаціями "Публічне адміністрування", "Дер-

жавна служба") і в галузі "Освіта" (за спеціальністю "Освітні, педагогічні 

науки", спеціалізацією "Педагогіка вищої школи") в опитуванні (листо-

пад – грудень 2017 року); 

5) взято участь в інтерактивних заходах, які організовано U-Multirank 

Team (листопад – грудень 2017 року); 

6) забезпечено підтримання постійного контакту з офісом U-Multirank 

(протягом року). 
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5. Одним з інструментів забезпечення якості є отримання інформа-

ції від стейкхолдерів вищої освіти про потреби ринку праці, якість освітніх 

послуг, задоволеність якістю освіти. З цією метою у ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

запроваджено систему маркетингово-моніторингових та соціально-

психологічних досліджень.  

У 2017 році відділом забезпечення якості освіти та інноваційного 

розвитку підготовлено і проведено такі дослідження: 

вивчення ринку праці в контексті спеціальностей ХНЕУ ім. С. Куз-

неця; 

"Мотиви вибору ЗВО" (опитування абітурієнтів); 

"Оцінювання рівня інтелекту IQ та креативності студентів I курсу"; 

"Адаптація студентів I курсу до навчання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця"; 

"Якість організації навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця" 

(опитування студентів II – III курсів); 

"Задоволеність якістю освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (опитування 

студентів IV курсу); 

"Дослідження напрямів удосконалення освітніх послуг" (опитування 

студентів магістратури 1-го року навчання). 

Результати досліджень в узагальненому вигляді доведені до заці-

кавлених сторін (адміністрації, деканів факультетів, завідувачів кафедр, 

викладачів, студентів (за запитом)) для запровадження заходів щодо поліп-

шення якості освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

6. З метою актуалізації проблеми розроблення попередніх заходів 

та їх подальшої реалізації щодо підвищення рівня впізнаваності та ре-

путації ХНЕУ ім. С. Кузнеця восени 2017 року проведено ряд заходів із залу-

ченням студентства та школярів: Ніч першокурсника (14.09.2017 р.), Kuznets 

School Day (07.10.2017 р.), Kuznets Economist Day (28.10.2017 р.), Kuznets 

Economist Day для школярів (04.11.2017 р.), конкурс краси "Перлина 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця" (03.11.2017 р.). Також було проведено ряд виїзних 

заходів Kuznets School Day у м. Охтирка, Сахновщинському, Золочів-

ському, Шевченківському та Борівському районах. 

 

7. З метою покращення позиціонування та просування університету 

на ринку освітніх послуг України протягом 2016/2017 навчального року 

проведено низку заходів, серед яких можна виділити такі: 
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 участь у ХІ Міжнародній виставці освітніх закладів "Освіта Сло-

божанщини та навчання за кордоном" з отриманням диплома учасника 

виставки (у ході виставки було проведено розважальні заходи та проф-

орієнтаційну роботу з метою залучення нових абітурієнтів, збільшення 

аудиторії підписників на офіційних сторінках університету в соціальних 

мережах (Facebook, Instagram) безпосередньо під час заходів за допо-

могою використання технології QR-кодів); 

 участь у VI виставці "Освіта Слобожанщини та навчання за кор-

доном" з отриманням диплома учасника виставки (у ході виставки було 

проведено розважальні заходи та профорієнтаційну роботу з метою залу-

чення нових абітурієнтів, збільшення аудиторії підписників на офіційних 

сторінках університету в соціальних мережах (Facebook, Instagram) 

безпосередньо під час заходів за допомогою використання технології 

QR-кодів у м. Суми); 

 випуск щоквартальної корпоративної газети "Моя карьера", роз-

повсюдження газети серед абітурієнтів під час відповідних маркетингових 

та профорієнтаційних заходів, а також серед студентів, викладачів і за-

прошених гостей під час навчальних, наукових та іміджевих заходів; 

 розроблення та створення іміджевої продукції університету і спе-

ціальностей, оновлення поліграфічної продукції та стендів; 

 завантаження та постійне оновлення контенту офіційного каналу 

YouTube (відповідно до виходу нових відеосюжетів), залучення та збіль-

шення аудиторії користувачів, просування каналу через офіційні сторінки 

в соціальних мережах; 

 реалізація проекту запуску нового сайта університету та онов-

лення його контенту; 

 організація та проведення ХІ Міжнародного конкурсу студентських 

рекламних та PR-проектів "Золотий компас пам'яті Олексія Кононова", 

участь у якому взяли понад 26 ЗВО України, Білорусі та Казахстану,  

із залученням до журі команди висококваліфікованих маркетологів, піар- 

та рекламних спеціалістів із Харкова, Києва, Дніпра, Одеси та інших міст 

України, модернізація постійного сайта конкурсу та оновлення контенту, 

підтримка офіційної сторінки конкурсу на Facebook із метою оперативної 

взаємодії з учасниками конкурсу та просування конкурсу через соціальну 

мережу; підготовка до проведення ХІІ Міжнародного студентського 

конкурсу рекламних та PR-проектів "Золотий компас"; 
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 проведення масштабного заходу "Kuznets Business Day" (28.04.2017 р.) 

із залученням провідних фахівців-економістів із проблемними лекціями 

та майстер-класами для студентів, школярів та представників бізнесо-

вих структур. Також у межах "Kuznets Business Day" було проведено 

круглий стіл із представниками бізнесу; 

 співпраця з ТОВ "Телерадіокомпанія «Оріон»", відеозйомка мас-

штабних заходів університету та їх подальший показ на телеканалах 

ОТБ, Triolan.info; 

 розроблення відповідної програми та її реалізація під час прове-

дення регіонального заходу "Відкритий чемпіонат Харкова з вирішення 

бізнес-кейсів – Kuznets business challenges"; 

 оновлення інформації про університет на освітніх інформаційних 

ресурсах мережі Інтернет; розповсюдження інформації про заходи у ЗВО 

та підтримка контактів з інформаційними порталами (city.kharkov.ua, 

pedpresa.ua та ін.); 

 проведення регулярних фотозйомок поточної діяльності університету 

та відеозйомок масштабних заходів; створення іміджевих відео- та фото-

альбомів у сервісі Google Photo та розповсюдження посилання в соцме-

режах і на офіційному сайті. 

 

 

 

КАДРИ 
 

Стратегічні завдання 
 

1. Забезпечити структуру контингенту викладачів із науковими сту-

пенями та вченими званнями за науковими спеціальностями, яка б від-

повідала структурі контингенту за навчальними спеціальностями.  

2. Забезпечити вищий рівень оплати праці провідних професорів  

та доцентів порівняно з науковими установами та іншими ВНЗ. 
 

Виконання завдань  
 

Важливою складовою комплексної системи підготовки фахівців є фор-

мування якісного складу професорсько-викладацького корпусу, який пов-

ною мірою визначає якість наших випускників. На сьогодні в університеті 

працює 602 викладачі. У 2017 році питома вага викладачів із науковими 
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ступенями та вченими званнями складала 78,6 %. У цьому ж році відбулося 

збільшення кількості молодих викладачів на 16,5 %, що на 0,7 % більше 

порівняно з 2016 роком.  

У зв'язку зі зменшенням контингенту студентів кількість представни-

ків професорсько-викладацького складу (ПВС) також має тенденцію 

до зниження, що показано на рис. 1. 

602
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Рис. 1. Динаміка кількості викладачів 

Цілеспрямована робота колективу щодо підвищення якості ПВС 

починає давати результати, про що свідчить позитивна динаміка питомої 

ваги викладачів із науковими ступенями та вченими званнями (рис. 2). 
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Рис. 2. Питома вага викладачів із науковими ступенями 

та вченими званнями 
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Проблема старіння професорсько-викладацького корпусу зали-

шається актуальною (на сьогодні 82 особи – викладачі пенсійного віку, 

з них 12 осіб не мають наукових ступенів та вчених звань), хоча діаграма 

на рис. 3 свідчить про позитивну тенденцію, оскільки кількість молодих 

викладачів, які щорічно поповнюють ряди ПВС, перевищує кількість 

викладачів, які досягають пенсійного віку.  
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пенсійного віку не мають наукових ступенів та вчених звань
 

Рис. 3. Кількість викладачів пенсійного віку 

У 2017 календарному році 10 осіб здобули науковий ступінь кан-

дидата наук; вчене звання професора присвоєно 3 особам, а вчене 

звання доцента – 7 особам. Також до складу професорсько-викла-

дацького корпусу було зараховано 2 кандидати наук, 4 доценти і 5 док-

торів наук. Водночас із професорсько-викладацького складу вибуло 

28 доцентів, 11 кандидатів наук і 5 професорів. 

Керівництво університету здійснює активну кадрову політику, спря-

мовану на підготовку власних науково-педагогічних кадрів. Підготовка 

здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (кандидата наук) і док-

тора наук у ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється згідно з нормативно-право-

вими документами.  

Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року 

№ 590 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-

науковому рівні" ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює підготовку здобувачів 

ступеня вищої освіти доктора філософії за 11-ма науковими спеціально-

стями (011 "Науки про освіту", 051 "Економіка", (292) 056 "Міжнародні 

економічні відносини", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, бан-

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5550-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5550-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5550-
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ківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", (281) 074 "Публічне 

управління та адміністрування", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології", 242 "Туризм").  

На основі Правил прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця у 2017 році вступили на підготовку до аспірантури у ве-

ресні – жовтні 2017 року 25 осіб, з них 20 осіб – за кошти державного 

бюджету (в тому числі 1 особа на вечірню форму навчання) згідно з нака-

зом Міністерства освіти і науки (МОН) України від 21.07.2017 р. № 1076. 

Серед п'яти осіб, які вступили на підготовку до аспірантури за кош-

ти фізичних осіб, четверо осіб – іноземні громадяни з Нігерії, Республік 

Габон і Кот-д'Івуар. Також продовжують свою підготовку в аспірантурі 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця громадяни Японії, Марокко, Лівії та Монголії, 

які вступили до аспірантури у 2016 році. 

Таким чином, протягом останніх двох навчальних років на фоні 

скорочення чисельності вступників до аспірантури за рахунок державного 

замовлення має місце стабільна позитивна динаміка набору до аспіран-

тури за кошти фізичних осіб, переважна більшість з яких іноземці 

(вартість навчання таких аспірантів у 2017 році складає на очній формі 

65 412 грн, на заочній – 52 370 грн). 

Станом на 31 грудня 2017 року в аспірантурі університету здій-

снюють підготовку 71 особа очно (на денній та вечірній формах навчання) 

і 8 осіб – заочно. 

У докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році продовжують підго-

товку 6 здобувачів ступеня доктора наук 2-го та 3-го років підготовки. 

У 2017 році успішно закінчили аспірантуру 29 осіб, з яких 21 особа 

навчалася з відривом від виробництва за рахунок коштів державного 

бюджету, серед них 3 особи захистили дисертації та здобули науковий 

ступінь кандидата економічних наук (за спеціальностями: 08.00.03 "Еко-

номіка та управління національним господарством" і 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит") достроково. 

Здобувачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця захищали дисертації у спеціалізо-

ваних учених радах, зазначених у табл. 3. 
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Таблиця 3 
 

Спеціалізовані вчені ради, в яких захищалися здобувачі  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році 
 

Спеціалізована  

вчена рада 

Кількість дисертацій  

на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук 

Кількість дисертацій  

на здобуття наукового 

ступеня доктора наук 

усього 

захищені 

співробітниками 

нашого 

університету 

усього 

захищені 

співробітниками 

нашого 

університету 

Д 64.055.01 7 7 0 0 

Д 64.055.02 7 7 0 0 

Д 64.251.01 (Науково-

дослідний центр 

індустріальних проблем 

розвитку НАН України) 

– 2 0 0 

Спеціалізовані вчені ради 

інших ВНЗ 
– 5 – 1 

Усього 14 21 0 1 
 

Примітка. "–" – дані відсутні. 
 

Переважна більшість дисертацій захищені здобувачами ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця у спеціалізованих вчених радах Д 64.055.01 і Д 64.055.02. 

Зважаючи на зміну державної концепції підготовки здобувачів вищої 

освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні та враховуючи необхідність 

розширення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-

софії та доктора наук, необхідно: 

• консолідувати роботу структурних підрозділів університету з пи-

тань формування контингенту осіб, які навчаються на третьому (освітньо-

науковому) рівні; 

• підготувати заходи щодо розвитку профорієнтаційної роботи та за-

лучення до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні потенційних 

вступників, зокрема: випускників магістратури університету; учасників 

конкурсу наукових робіт та олімпіад; випускників магістратур інших закла-

дів вищої освіти; працівників структурних підрозділів університету; 

працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, що не мають 

наукового ступеня і не мають можливості вступити до аспірантури за міс-

цем роботи; представників керівного складу підприємств, установ, орга-

нізацій, органів державної влади; 
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• проводити пошук грантових програм, умови яких дозволяють забез-

печувати фінансування підготовки докторів філософії чи докторів наук 

за грантові кошти або за кошти фізичних (юридичних) осіб. 
 

 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

Стратегічні завдання 

 

1. На стратегічному етапі необхідно забезпечити: 

 перехід у процесі складання навчальних планів від підбору про-

стої множини навчальних дисциплін, викладання яких може формувати 

у студента окремі компетентності, до синтезу системи навчальних 

дисциплін, викладання яких дає синергетичний ефект – формування 

компетентного фахівця; 

 формування викладача як творчого працівника-науковця і педаго-

га, що бачить своїм завданням не просто передавання знань студен-

ту, а формування в останнього здатності використовувати у своїй 

професійній та соціальній діяльності засвоєні знання і, що більш ва-

гомо, здатності продукувати нові знання; 

 одночасне формування у студентів як соціально-особистісних, 

загальнопрофесійних, так і спеціальних, або професійно-функціональних 

компетентностей, які забезпечують зв'язок із конкретним об'єктом 

та предметом праці, тобто спеціальні компетентності мають забез-

печувати конкретизацію загальнопрофесійних компетентностей; 

 виховання студента як рівноправного учасника навчального 

процесу, відповідального за якість підготовки, та надання йому можли-

вості здійснювати цілеспрямовану, усвідомлену навчально-пізнавальну 

діяльність за індивідуальною траєкторією з урахуванням своїх здібнос-

тей та бачення майбутньої діяльності. 

2. Запровадити систему моніторингу трансформації потреб суспіль-

ства для уточнення не рідше одного разу на п'ять років освітньо-кваліфі-

каційної характеристики кожної спеціальності щодо переліку та змісту 

компетентностей.  

3. Забезпечити запровадження практико-орієнтовної форми здобут-

тя освіти на основі ідентифікації реальних інтересів зацікавлених сторін 
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та балансу інтересів: університет – здобувач освіти – роботодавець,  

що буде спрямоване на зміцнення та вдосконалення практичної складо-

вої освітнього процесу зі збереженням достатнього рівня фундаменталь-

ної підготовки. 

 

Виконання завдань  

 

Нововведення в Умовах прийому на 2017 рік та введення нової 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) мали спрос-

тити роботу приймальних комісій ВНЗ, але на практиці неодноразові 

внесення змін до Умов прийому безпосередньо перед початком вступної 

кампанії, нерозуміння багатьма вступниками та їхніми батьками цього-

річних змін в умовах вступу порівняно з минулорічними та чисельні тех-

нічні проблеми в роботі ЄДЕБО на тлі тривалого зменшення кількості 

випускників шкіл та складної соціально-економічної ситуації в країні 

обумовили складні умови роботи приймальної комісії та вимагали додат-

кових зусиль і більшої уваги всього персоналу приймальної комісії. 

Проте, незважаючи на всі складнощі, показники прийому постійно 

зростають, що свідчить про привабливий імідж університету. 

Приймання заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір 

та зарахування абітурієнтів, які вступають за освітнім ступенем бакалавра, 

освітнім ступенем магістра відповідно до доведених Харківському 

національному економічному університету імені Семена Кузнеця обсягів 

державного замовлення здійснювалися з 12 липня до 7 серпня 2017 року.  

Результати прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця за освітнім ступенем 

"бакалавр" наведені в табл. 4 і 5 та на діаграмах рис. 4 і 5. 



 

2
6

 

Таблиця 4 

 

Конкурсні показники прийому (денна форма навчання) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

292 Міжнародний бізнес – – – – – 38 23 26,07 878 50 43 125,43 487 77 75 243,5 

291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації  

та регіональні студії 

– – – – – – – – – – – – 490 55 55 – 

061 

Реклама і зв'язки  

з громадськістю 
– – – – – 22 15 40,71 228 27 24 76 356 39 36 118,6 

Медіа-комунікації – – – – – – – – 149 16 12 37,25 331 27 25 165,5 

051 

Економічна теорія  

та економічна політика 
177 11 3 22,13 118 11 3 14,75 223 7 5 111,5 42 – – – 

Економічна кібернетика 273 21 6 18,2 209 18 8 20,90 272 11 5 45,33 173 17 9 21,63 
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Продовження табл. 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

051 

Аналіз даних у бізнес-

економіці 
– – – – – – – – – – – – 24 – – – 

Інформаційна економіка – – – – – – – – – – – – 29 – – – 

Міжнародна економіка 801 56 21 22,89 578 74 44 19,27 521 73 29 11,84 423 79 50 14,59 

Економіка підприємства 897 63 23 22,43 694 76 39 18,76 535 54 31 23,26 291 40 24 18,19 

Економіка і організація 

агробізнесу 
– – – – – – – – – – – – 35 4 4 – 

Управління нерухомістю – – – – – – – – – – – – 57 2 2 – 

Економіка і правове 

забезпечення бізнесу 
– – – – – – – – – – – – 146 9 9 – 

Управління персоналом 

та економіка праці 
674 46 26 33,7 491 41 18 21,35 424 29 23 70,66 200 24 23 – 

Бізнес-статистика 

і аналітика 
146 16 4 12,17 75 11 2 8,33 250 7 6 250 57 3 3 – 

Економіка та бізнес-

моделювання 
– – – – – – – – – – – – 36 2 2 – 

Бізнес-аналітика 

та міжнародна статистика 
– – – – – – – – – – – – 56 – – – 

075 Маркетинг 714 47 22 28,56 442 55 29 17,00 526 56 39 30,94 372 36 26 37,2 

072 

Управління  

та адміністрування  

в сфері фінансів 
867 99 34 13,33 778 98 28 11,11 507 67 26 12,37 

210 35 23 19,1 

Фінансові послуги 78 6 3 26 

Банківська справа 209 24 6 11,61 41 9 5 10,25 388 31 10 18,47 259 33 26 37 

071 
Оподаткування 157 18 6 13,08 35 10 4 5,83 237 18 5 18,23 83 9 6 27,67 

Облік і аудит 805 87 42 17,89 586 86 43 13,63 255 53 31 11,59 225 47 21 8,65 
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Закінчення табл. 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

073 

Менеджмент організацій 

і адміністрування 

995 102 47 18,09 873 130 65 13,43 2 583 

50 39 

49,22 

391 69 59 39,1 

Менеджмент інноваційної 

діяльності 
18 12 109 13 10 36,33 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

23 15 295 44 28 19,67 

Бізнес-адміністрування 43 25 285 56 43 21,92 

Логістика 21 15 251 29 25 62,75 

Адміністративний 

менеджмент 
11 9 146 3 3 – 

Управління фінансово-

економічною безпекою 
12 10 76 8 6 38,00 

Управління проектами – – 85 2 2 – 

Управління навчальним 

закладом 
– – 27 – – – 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
– – – – – – – – – – – – 284 27 17 31,56 

122 Комп'ютерні науки  636 96 26 9,09 563 89 23 8,53 892 103 39 13,94 537 89 46 10,13 

186 
Видавничо-поліграфічна 

справа 
235 21 6 15,67 156 30 15 10,40 235 28 11 13,82 238 43 28 15,87 

242 Туризм 510 47 37 51 456 43 33 45,60 1 013 74 62 84,42 626 67 62 125,2 

076 

Підприємництво,  

торгівля та біржова 

діяльність 

– – – – – – – – 274 27 12 18,26 210 31 16 15 

Усього по університету 8 096 754 309 18,19 6 836 847 403 15,40 10 390 910 539 30,03 8 018 1 024 767 31,2 
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Рис. 4. Динаміка прийому бакалаврів  

на денну форму навчання 
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Рис. 5. Динаміка прийому бакалаврів  

на заочну форму навчання 
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Таблиця 5 
 

Конкурсні показники прийому (заочна форма навчання) 
 

К
о
д

 с
п
е
ц

іа
л

ь
н
о

с
ті

 

Назва спеціалізації 

(освітньої програми) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

292 Міжнародний бізнес – – – – 21 8 0 2,63 21 16 16 0 31 8 8 – 

291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації  

та регіональні студії 

– – – – – – – – – – – – 27 3 3 – 

061 

Реклама і зв'язки  

з громадськістю 
– – – – 16 5 2 5,33 6 2 2 0 36 2 2 – 

Медіа-комунікації – – – – – – – – 4 2 2 0 21 3 3 – 

051 

Міжнародна економіка 11 5 5 – 20 2 2 – 6 3 3 0 20 2 2 – 

Економіка підприємства 67 38 28 6,7 59 33 28 11,80 30 24 24 0 45 38 38 – 

Економіка і правове 

забезпечення бізнесу 
– – – – – – – – – – – – 9 1 1 – 

Економіка і організація 

агробізнесу 
– – – – – – – – – – – – 1 – – – 

Бізнес-статистика 

і аналітика 
– – – – – – – – – – – – 7 2 2 – 
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Закінчення табл. 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Управління нерухомістю – – – – – – – – – – – – 4 – – – 

Управління персоналом 

та економіка праці 
57 37 32 11,4 57 31 31 – 36 31 31 0 48 37 37 – 

072 

Управління  

та адміністрування  

в сфері фінансів 
82 56 31 3,28 67 30 10 3,35 36 25 13 3 

26 18 18 – 

Фінансові послуги 6 – – – 

Банківська справа – – – – – – – – 6 3 3 0 14 1 1 – 

071 
Оподаткування – – – – – – – – 2 1 1 0 6 1 1 – 

Облік і аудит 97 77 44 2,93 98 64 36 3,50 62 51 49 31 59 48 48 – 

073 

Менеджмент організацій 

і адміністрування 

58 35 20 3,86 47 19 17 23,50 33 

17 17 

– 

32 19 19 – 

Бізнес-адміністрування 3 3 18 6 6 – 

Логістика 3 3 15 1 1 – 

Управління фінансово-

економічною безпекою 
– – 9 – – – 

Управління проектами – – 7 1 1 – 

Управління навчальним 

закладом 
– – 2 – – 

– 

075 Маркетинг 24 12 9 8 28 13 11 14 13 6 4 6,5 29 17 17 – 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
– – – – – – – – – – – – 9 – – – 

122 Комп'ютерні науки  13 7 7 – 12 6 6 – 9 3 3 0 12 3 3 – 

186 
Видавництво  

та поліграфія 
6 2 2 – – – – – 2 1 1 0 6 – – – 

242 Туризм 26 3 3 – 10 0 0 – 30 4 4 0 41 9 9 – 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

– – – – – – – – 15 7 5 7,5 14 – – – 

Усього по університету 435 270 179 4,78 435 211 143 – 312 196 178 17,33 554 222 222 – 
 



 

Результати прийому за освітнім ступенем "магістр" наведено в табл. 6 

і 7 та на діаграмах рис. 6 і 7. 

 

Таблиця 6 

 

Результати прийому абітурієнтів за освітнім ступенем "магістр"  

(денна форма навчання) 

 

Назва спеціалізації 

(освітньої програми) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
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о
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о
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Б
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д
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е
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Економічна теорія 5 2 3 8 8 3 – – – – – – 

Економічна кібернетика 16 3 12 9 5 12 16 6 10 21 8 13 

Міжнародна економіка 62 26 36 37 17 36 66 31 35 59 35 24 

Економіка підприємства 63 21 42 42 12 42 48 13 35 48 24 24 

Управління персоналом 

і економіка праці 
44 29 15 37 21 15 44 20 24 42 29 13 

Бізнес-статистика  

і аналітика 
15 8 7 12 5 7 21 6 15 15 8 7 

Маркетинг 24 6 18 20 8 18 36 14 22 51 31 20 

Управління фінансовою 

діяльністю суб'єктів 

господарювання  
76 18 58 60 20 58 106 35 71 

62 22 40 

Фінансовий менеджмент 25 10 15 

Банківський менеджмент 22 7 15 17 3 15 18 6 12 12 5 7 

Оподаткування 30 15 15 19 4 15 14 2 12 9 3 6 

Облік і аудит 65 25 40 75 25 40 60 13 47 46 23 23 

Менеджмент організацій 

і адміністрування 
30 12 18 15 9 18 24 14 10 20 15 5 

Менеджмент інноваційної 

діяльності 
20 11 9 12 7 9 30 16 14 15 8 7 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

25 16 9 13 8 9 38 17 21 35 19 16 

Логістика 11 6 5 8 3 5 17 9 8 10 7 3 

Комп'ютерні науки 15 2 13 12 1 13 58 27 31 55 25 30 

Комп'ютерний еколого-

економічний моніторинг 
4 1 3 5 2 3 – – – – – – 



 

Закінчення табл. 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Технології електронних 

мультимедійних видань 
10 2 8 8 3 8 19 10 9 12 6 6 

Комп'ютерні технології  

та системи видавничо-

поліграфічних виробництв 

6 1 5 – – 5 – – –  – –  – 

Туризм 20 7 13 15 8 13 14 – 13 30 22 8 

Публічне адміністрування 4 4 0 12 12 0 9 4 5 9 4 5 

Управління проектами – – – 11 6 – 13 7 6 – – – 

Управління фінансово-

економічною безпекою 
26 20 6 14 4 6 23 9 14 33 22 11 

Бізнес-адміністрування 29 17 12 21 11 12 33 15 18 34 18 16 

Адміністративний 

менеджмент 
11 8 3 – – 3 – – – – – – 

Медіа-комунікації – – – 5 0 – 7 0 7 10 5 5 

Управління навчальним 

закладом 
– – – 5 5 – 10 9 1 12 12 0 

Педагогіка вищої школи – – – 4 4 – – – – – – – 

Прикладна економіка 10 6 4 7 5 4 15 13 2 – – – 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

– – – – – – 18 10 8 13 8 5 

Усього 714 277 437 503 216 287 776 310 466 678 369 309 

 

437

287
309

369

277 310

216

466

0

100

200

300

400

500

2014 2015 2016 2017 Рік

Кількість осіб

контракт

бюджет

 
 

Рис. 6. Динаміка прийому за освітнім ступенем  

"магістр" на денну форму навчання 



 

Таблиця 7  

 

Результати прийому абітурієнтів за освітнім ступенем "магістр"  

(заочна форма навчання) 

 

Код та назва 

спеціальності (освітньої 

програми) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
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н
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кт

 

Б
ю

д
ж

е
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Міжнародна економіка 7 7 0 5 5 0 10 10 0 15 15 0 

Економіка підприємства 89 78 11 49 48 1 60 58 2 51 50 1 

Управління персоналом 

і економіка праці 
104 95 9 78 77 1 89 87 2 119 118 1 

Маркетинг 39 35 4 15 15 0 11 10 1 24 24 0 

Управління фінансовою 

діяльністю суб'єктів 

господарювання 

161 148 13 131 123 8 87 77 10 45 44 1 

Банківський менеджмент 11 7 4 6 4 2 5 5 0 17 17 0 

Фінансовий менеджмент – – – – – – – – – 17 17 0 

Оподаткування 10 8 2 5 2 3 8 8 0 8 8 0 

Облік і аудит 190 167 23 143 140 3 126 116 10 76 73 3 

Менеджмент організацій 

і адміністрування 
61 51 10 66 66 0 37 34 3 36 36 0 

Логістика 6 6 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 

Адміністративний 

менеджмент 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

Комп'ютерні науки 8 5 3 6 4 2 9 8 1 4 4 0 

Технології електронних 

мультимедійних видань 
9 4 5 7 5 2 0 0 0 – – – 

Туризм 9 7 2 14 13 1 15 15 0 13 13 0 

Міжнародний туризм – – – – – – – – – 4 4 0 

Публічне адміністрування 0 0 0 5 5 0 6 6 0 14 14 0 

Управління проектами 0 0 0 12 12 0 9 9 0 5 5 0 

Управління фінансово-

економічною безпекою 
18 13 5 16 11 5 10 6 4 20 19 1 

Бізнес-адміністрування 33 31 2 10 10 0 39 35 4 22 21 1 

Управління навчальним 

закладом 
0 0 0 15 15 0 8 8 0 18 18 0 

Медіа-комунікації 0 0 0 9 4 5 3 3 0 7 7 0 



 

Закінчення табл. 7  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Педагогіка вищої школи 0 0 0 9 9 0 5 5 0 8 8 0 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
– – – – – – 2 – 2 6 6 – 

Бізнес-інформатика – – – – – – – – – 24 24 – 

Державна служба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 – 50 

Усього 755 662 93 605 572 33 539 500 39 612 554 58 
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Рис. 7. Динаміка прийому за освітнім ступенем  

"магістр" на заочну форму навчання 

 

Із табл. 4 – 7 та діаграм на рис. 4 – 7 видно, що, незважаючи на зни-

ження загальної кількості вступників в Україні на 9,84 %, обсяг зараху-

вання до університету за всіма формами навчання та освітніми ступе-

нями майже не змінився, а за кошти фізичних та юридичних осіб навіть 

збільшився на 25,2 %. За освітнім ступенем "бакалавр" на денну форму 

навчання кількість зарахованих до університету зросла на 12,5 % порів-

няно з минулим роком.  

Загалом на денну форму навчання прийом збільшився порівняно 

з минулим роком на 0,5 % (1 693 – у 2016 році, 1 702 – у 2017 році). 

Значно збільшилася чисельність студентів контрактної форми навчання, 

що свідчить про зростання авторитету університету серед абітурієнтів. 

Кількість контрактників денної форми навчання на першому курсі зросла 

порівняно з минулим роком на 287 осіб, що дає у відсотках 33,8 %  



 

(див. діаграму рис. 8). Кількість бюджетників зменшилась на 271 особу, 

що у відсотках становить 32,5 % і відображає загальну тенденцію до зни-

ження обсягів державного замовлення загалом по Україні (табл. 8).  
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Рис. 8. Динаміка прийому студентів 

на денну форму навчання 

 

Таблиця 8 

 

Динаміка показників прийому студентів до ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

за освітнім ступенем "бакалавр" 

(денна форма навчання) 

без урахування іноземних громадян 

 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подано заяв, 

усього 
6 383 7 208 6 101 9 908 9 631 8 810 6 836 10 390 8 018 

Усього 

зараховано, 

осіб 

1 240 1 003 674 1 017 913 754 847 910 1 024 

Зараховано 

на навчання  

за рахунок 

державного 

замовлення 

525 495 409 507 445 445 444 371 257 



 

Закінчення табл. 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зараховано 

на навчання 

за рахунок 

фізичних  

та юридичних 

осіб 

715 508 265 510 468 309 403 539 767 

Питома вага 

зарахованих 

на навчання  

за рахунок 

фізичних  

та юридичних 

осіб, % 

58 51 39 50 51 41 48 59 75 

 

Динаміка прийому студентів на заочну форму навчання також має 

позитивну тенденцію (рис. 9). Однак має місце скорочення кількості першо-

курсників на бюджетній формі навчання з 57 до 8 осіб. Це обумовлено 

загальною тенденцією, яка сформувалася на заочній формі навчання.  
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Рис. 9. Динаміка прийому студентів 

на заочну форму навчання 

 



 

Про привабливий імідж університету свідчить значна кількість абіту-

рієнтів, які обрали ХНЕУ ім. С. Кузнеця в якості пріоритетного для вступу, 

а також високий конкурсний бал вступників. Так, у 2017 році кількість 

вступників, конкурсний бал яких склав понад 170, збільшилася порівняно 

з 2016 роком з 58 до 271 особи (26 % від чисельності зарахованих) 

(табл. 9).  

 

Таблиця 9 

 

Інформація про якісні показники зарахованих  

за освітнім ступенем "бакалавр"  

(денна форма навчання)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

051 "Економіка" 1 565 573 37 164 98 59,8 182,1 162,7 61 

291 "Міжнародні 

економічні відносини" 
489 165 34 77 53 68,8 – 153,7 14 

291 "Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації  

та регіональні студії" 

486 194 40 53 30 56,6 – 163,3 19 

061 "Журналістика" 686 237 35 65 44 67,7 186,1 155,0 14 

071 "Облік 

і оподаткування" 
306 114 37 45 40 88,9 171,0 158,1 21 

072 "Фінанси, 

банківська справа 

та страхування" 

545 195 36 59 52 88,1 175,4 153,5 14 

073 "Менеджмент" 1 664 661 40 208 147 70,7 179,4 157,3 45 

075 "Маркетинг" 370 144 39 30 21 70 181,0 152,7 7 



 

Закінчення табл. 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

210 63 30 23 10 43,5 175,5 155, 5 10 

121 "Інженерія 

програмного 

забезпечення" 

284 68 24 20 8 40 177,9 160,7 5 

122 "Комп'ютерні 

науки" 
536 157 29 66 32 48,5 170,9 150,9 23 

186 "Видавництво 

та поліграфія" 
238 117 49 42 22 52,4 178,1 160,4 22 

242 "Туризм" 625 203 32 66 30 45,5 183,9 152,9 16 

Усього по ВНЗ 8 018 2 891 36 1 053 587 64,9 – 156,7 271 

 

Результати вступної кампанії засвідчують необхідність активізації 

профорієнтаційної роботи та вживання невідкладних заходів щодо збіль-

шення контингенту осіб, яким університет може надавати освітні послуги, 

з числа абітурієнтів із зарубіжних країн, здобувачів вищої освіти на тре-

тьому (освітньо-науковому) рівні, здобувачів за програмами другої вищої 

освіти та програмами підвищення кваліфікації. Слід спрямувати зусилля 

на підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової діяльності уні-

верситету як однієї з основних передумов збільшення контингенту осіб, 

що навчаються, у наступному навчальному році. 

Особливу увагу необхідно звернути на: 

• впровадження нових форм профорієнтаційної роботи серед по-

тенційних абітурієнтів; 

• реалізацію системних заходів, що спрямовані на покращення 

іміджу університету; 

• формування привабливого іміджу спеціальностей (спеціалізацій); 

• розширення практики проведення конкурсів, професійних шкіл, 

інших заходів щодо популяризації спеціальностей (спеціалізацій), пошуку 

інших форм участі кафедр у профорієнтаційній роботі; 

• більш активне залучення органів студентського самоврядування 

університету до профорієнтаційної роботи за місцем проживання сту-

дентів; 



 

• ефективніше використання інформаційно-комп'ютерних технологій, 

соціальних мереж в організації набору студентів у наступному навчаль-

ному році; 

• активну взаємодію кафедр, інших структурних підрозділів універ-

ситету з міськими, районними управліннями (департаментами), які відпо-

відають за реалізацію освітньої політики в місті Харкові, обласних цен-

трах, містах та інших населених пунктах України; 

• залучення шкільної молоді до культурних та спортивно-масових 

заходів, що проводяться в університеті. 

З метою прискореної перебудови профорієнтаційної роботи в уні-

верситеті була створена неформальна група креативних фахівців із пра-

вом розпорядчої ініціативи на чолі з радником із розвитку, яка працює 

за окремим планом. Уже є перші результати такої роботи. Значно збіль-

шилася інтенсивність профорієнтаційної роботи, підвищилась її якість. 

Кінцеві результати такої організації будуть підведені у вересні 2018 року. 

В університеті навчаються іноземці з понад сорока країн світу. Най-

більша чисельність іноземних студентів представлена такими країнами, 

як Туркменістан, Азербайджан, Узбекистан, В'єтнам. 

Структура контингенту університету за всіма формами та рівнями 

навчання з урахуванням іноземних студентів станом на 1 грудня 2017 року 

відповідного навчального року подана в табл. 10 та на діаграмах рис. 10 і 11. 

 

Таблиця 10 

 

Динаміка структури контингенту студентів університету 

за формами навчання  

 

Навчаль-

ний рік 

Загаль-

ний кон-

тингент 

студентів 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

україн-

ські сту-

денти 

іноземні 

студен-

ти 

загальна 

кількість 

україн-

ські сту-

денти 

іноземні 

студенти 

загальна 

кількість 

2011/2012 12 007 5 582 1 059 6 641 4 731 635 5 366 

2012/2013 11 716 5 223 1 271 6 494 3 889 1 333 5 222 

2013/2014 11 290 4 926 1 433 6 359 3 391 1 540 4 931 

2014/2015 9 674 4 587 1 226 5 813 2 583 1 278 3 861 

2015/2016 8 604 4 309 913 5 222 2 267 1 115 3 382 

2016/2017 7 769 4 243 672 4 915 2 032 822 2 854 

2017/2018 7 200 4 430 484 4 914 1 756 530 2 286 
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Рис. 10. Динаміка структури контингенту студентів університету  

денної форми навчання  
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Рис. 11. Динаміка структури контингенту студентів університету  

заочної форми навчання  



 

Наведені дані свідчать про суттєве зниження контингенту студентів, 

що ставить нові завдання перед структурними підрозділами університету, 

які забезпечують покращення іміджу університету та підвищення якості 

підготовки компетентних фахівців. 

В університеті щорічно збільшується кількість студентів, які навча-

ються англійською мовою. Організацію навчального процесу англійською 

мовою реалізовано для: 

спеціальностей першого рівня вищої освіти освітнього ступеня 

"бакалавр" у загальноуніверситетських групах з окремих навчальних дис-

циплін та в окремих академічних групах за спеціальностями "Менедж-

мент" і "Туризм";  

підготовки за другим рівнем вищої освіти освітнього ступеня "ма-

гістр" в окремих академічних групах за спеціальностями "Менеджмент", 

"Туризм", "Публічне управління та адміністрування", "Комп'ютерні науки". 

Організація навчального процесу англійською мовою за окремими 

базовими та вибірковими навчальними дисциплінами реалізується на основі 

створення загальноуніверситетських академічних груп. Упродовж 2017 року 

студенти університету вивчали окремі навчальні дисципліни англійською 

мовою (табл. 11). 

 

Таблиця 11 
 

Навчальні дисципліни, що викладалися англійською мовою 

у 2017 році 
 

Назва навчальної дисципліни 

Тип 

дисципліни  

за навчальним 

планом 

Викладач 
Кількість 

студентів 

1 2 3 4 

І курс 

Політична економія базова Степаненко Н. О. 55 

Макро- і мікроекономіка базова Степаненко Н. О. 71 

Вища математика базова Місюра Є. Ю. 55 

Економіко-математичні методи базова Місюра Є. Ю. 71 

Екологія вибіркова Протасенко О. Ф. 74 

Соціальна та економічна історія України базова Пастушенко А. О. 43 

Інформатика базова Гороховатський О. В. 43 

Філософія базова Косова Ю. В. 24 



 

Закінчення табл. 11 

 

1 2 3 4 

ІІ курс 

Статистика базова Сєрова І. А. 38 

Облік міжнародних операцій вибіркова Прокопішина О. В. 38 

Культурологія вибіркова Косова Ю. В. 52 

Математичні моделі та методи 

прийняття рішень 
вибіркова Місюра Є. Ю. 29 

Основи підприємницької діяльності  

в інформаційній економіці 
вибіркова Мазоренко О. В. 55 

Антикризовий менеджмент вибіркова Миронова О. М.  17 

Психологія вибіркова Наумік-Гладка К. Г. 51 

ІІІ курс 

Маркетинг базова Панчук А. С. 28 

Бухгалтерський облік базова Прокопішина О. В. 35 

Міжнародні організації та міжнародна 

діяльність 
вибіркова Пархоменко Н. О. 35 

Міжнародний маркетинг вибіркова Лисиця Н. М. 35 

1-й рік навчання в магістратурі 

Бренд-менеджмент вибіркова Мартиненко М. В. 68 

Міжнародний маркетинг вибіркова Лисиця Н. М. 30 

Міжнародний В2В маркетинг вибіркова Панчук А. С. 32 

Сучасні інформаційні системи: 

прикладний аспект 
вибіркова Руденко О. Г. 14 

Інтелектуальні ІС вибіркова Руденко О. Г. 14 

Інноваційний розвиток підприємства вибіркова Сігаєва Т. Є. 27 

Маркетинг інновацій вибіркова Тонєва К. В. 27 

 

Для забезпечення можливості студентів обрати власну траєкторію 

навчання навчальні плани підготовки фахівців першого рівня вищої 

освіти освітнього ступеня "бакалавр" передбачають власний вибір ними 

навчальних дисциплін за спрямуваннями: соціально-психологічним, тех-

нологічним, правовим, підприємницьким, мовним та ін. Такі спрямування 

є обов'язковими для студентів, але їм дається можливість обирати на-

вчальну дисципліну із запропонованого переліку в межах відповідного 

спрямування. 



 

Студенти бакалаврату можуть обирати непрофільні навчальні дис-

ципліни загальним обсягом 20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів ЄКТС на дис-

ципліну), що вивчаються послідовно на ІІ, ІІІ та ІV курсах. 

"Майнор" – це умовна назва блоку з чотирьох взаємопов'язаних 

навчальних дисциплін непрофільного спрямування для вільного вибору 

студентами будь-якого напряму підготовки. Вибір "Майнора" здійсню-

ється із загального переліку "Майнорів" університету, що запропоновані 

всіма кафедрами. Сутність "Майнора" полягає у формуванні у студентів 

певних компетентностей, які дозволять розширити їхню професійну підго-

товку в нетрадиційних напрямах і таким чином підвищити конкуренто-

спроможність випускників на ринку праці.  

"Вільний майнор" – це умовна назва чотирьох навчальних дисцип-

лін непрофільного спрямування для вільного вибору студентами будь-

якого напряму підготовки. Відмінність "Вільного майнора" полягає в тому, 

що студенти не просто обирають сформований блок із чотирьох навчаль-

них дисциплін ("Майнор"), а самі формують свій блок ("Вільний майнор") 

з окремих дисциплін загального переліку навчальних дисциплін універси-

тету, що запропоновані кафедрами. 

Крім непрофільного спрямування, студентам бакалаврату необ-

хідно обрати спеціалізацію, що представлена в навчальних планах бло-

ком навчальних дисциплін з умовною назвою "Мейджор" обсягом 25 кре-

дитів ЄКТС. Сутність "Мейджора" полягає у формуванні вузькоспеціалі-

зованих професійних компетентностей, які дають можливість виконувати 

специфічні професійні завдання. Для окремих напрямів підготовки сту-

дентам для вибору пропонується не менше двох "Мейджорів". 

Студентам магістратури дається можливість обрати непрофільні 

навчальні дисципліни з умовною назвою "Маг-майнор" загальним обся-

гом 20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів ЄКТС на дисципліну). Сутність "Маг-

майнора" полягає у вільному виборі навчальних дисциплін таких напря-

мів, які відображають інтереси студентів, їхні вподобання та плани 

на майбутнє працевлаштування. Навчальні дисципліни студенти магі-

стратури обирають із загального переліку "Маг-майнорів" університету,  

що запропоновані всіма кафедрами. Студенти можуть обрати 4 "Маг-

майнори": по дві навчальні дисципліни на І та ІІ семестри. 

На офіційному сайті університету у квітні 2017 року було оприлюд-

нено список "Маг-майнорів" за різними напрямами професійної діяль-

ності. 



 

У період із 11 до 23 травня було проведено попереднє опитування 

студентів ІV курсу щодо вибору "Маг-майнорів" (в опитуванні взяли участь 

понад 600 студентів усіх факультетів, у тому числі іноземці). На його осно-

ві було визначено 43 найбільш популярні навчальні дисципліни, які представ-

лено на офіційному сайті університету: http://www.hneu.edu.ua/MAGOLEGO.  

Реальна реалізація студентоцентрованого підходу можлива тільки 

на основі принципу створення загальноуніверситетських академічних 

груп, що базується на об'єднанні студентів різних факультетів для ви-

вчення навчальних дисциплін. Такий підхід вимагає:  

наявності методичного забезпечення дисципліни, що враховує різні 

рівні базової підготовки студентів щодо її вивчення (студенти будь-якої 

спеціальності мають право обрати навчальну дисципліну, тому викладачі 

мають враховувати різні ступені їх підготовки, пропонуючи завдання 

різної складності: від базового до поглибленого, та сформувати об'єк-

тивні критерії оцінювання результатів навчання); 

чіткого адміністрування вибору студентів (відсутність вибору хоча б 

одним студентом є підставою для невиконання його навчального плану 

за обсягом кредитів; стихійний і необґрунтований перехід студентів з однієї 

групи до іншої або перевибір дисциплін у процесі їх вивчення спричиняє 

збої в контролі відвідування занять, постійні оновлення списків груп, 

відсутність можливості належного оцінювання результатів навчання); 

ефективної організації навчального процесу за вибором студентів 

(що включає відбір навчальних дисциплін за вибором; підготовку, опри-

люднення та оновлення інформації на сайті; організацію презентацій  

та проведення консультацій щодо здійснення вибору для студентів, ви-

кладачів та деканатів; збирання та оброблення інформації щодо вибору 

студентів; формування загально-університетських груп та складання роз-

кладу занять з урахуванням особливостей навчального процесу; забез-

печення викладачів відповідною документацією для проведення навчаль-

ного процесу; надання постійних консультацій щодо списків сформо-

ваних груп, особливостей організації навчального процесу за вибірковою 

складовою тощо; переведення студентів в інші групи (на інші дисципліни) 

з дозволу ректора; контроль за відвідуванням занять та поточною успіш-

ністю студентів; формування підсумкових відомостей успішності (за гру-

пою та окремо для кожного деканату); організація перескладання акаде-

мічної заборгованості з формуванням підсумкових відомостей успішності 

http://www.hneu.edu.ua/MAGOLEGO


 

(за групою та окремо для кожного деканату); розгляд і документальний 

супровід апеляцій та інших звернень студентів і викладачів; проведення 

попереднього вибору навчальних дисциплін на наступний рік для вклю-

чення планових груп до планового навчального навантаження). 

Для ефективної організації навчального процесу за вибірковими 

дисциплінами було розроблено проект Положення про порядок плану-

вання, організації і умови реалізації вибіркових навчальних дисциплін. 

Положення з урахуванням накопиченого досвіду доопрацьовується 

та буде введене в дію у 2018 році.  

З метою покращення інформованості щодо вибіркової складової 

освітніх програм та оптимізації формування загальноуніверситетських 

груп було створено новий інтерактивний сайт: http://www.elect.hneu.edu.ua, 

за допомогою якого студенти можуть стисло ознайомитись із запропо-

нованими курсами, побачити найбільш популярні з них та кількість уже за-

реєстрованих, отримати докладну інформацію про викладачів, зареєст-

руватись та здійснити свій вибір онлайн, можливість роздрукувати 

документ щодо здійсненого вибору та отримати відповідний електронний 

варіант на електронну пошту. Інформація щодо здійсненого онлайн-

вибору студентів може бути "вивантажена" із сайта на певну дату та вико-

ристана для планування навантаження викладачів, формування загально-

університетських груп та організації навчального процесу. 

З метою моніторингу якості комп'ютерної підготовки студентів  

у період із 18.04.2017 р. до 28.04.2017 р. було проведено контроль 

залишкових знань студентів ІІІ курсу всіх напрямів підготовки, окрім 

"Комп'ютерні науки" та "Видавничо-поліграфічна справа". Рівень комп'ютер-

ної підготовки студентів перевірявся у два етапи: 

перший етап – перевірка залишкових знань на основі типових 

завдань, розроблених кафедрою інформатики та комп'ютерної техніки 

(ІКТ) за критеріями оцінювання в 100 балів;  

другий етап – перевірка залишкових знань на основі виконання 

завдань професійного спрямування з використанням програмного забез-

печення, розроблених випусковими кафедрами за критеріями оціню-

вання в 100 балів. 

Отримані результати контролю залишкових знань було порівняно  

з результатами студентів, що були ними отримані на І курсі з навчальної 

дисципліни "Інформатика" (табл. 12).  

http://www.elect.hneu.edu.ua/


 

Таблиця 12 
 

Середні показники результатів перевірки 

рівня комп'ютерної підготовки студентів за факультетами 
 

Факультет 

Середні бали студентів по факультету  

"Інформатика", 

результати 

2014/2015 

навчального року 

"Інформатика", 

результати 

2016/2017 

навчального року 

Дисципліни професійного 

спрямування, результати 

2016/2017  

навчального року 

КіМБ 76 84 78 

ФФ 82 81 83 

МіМ 75 68 80 

ЕІ 85 78 84 

ЕП 74 62 72 

МЕВ 73 69 75 

Усього 
77 

"добре" 

73 

"задовільно" 

78 

"добре" 

 

Середні показники рівня комп'ютерної підготовки студентів ІІІ курсу 

за окремими напрямами підготовки зведені в табл. 13. 

 

Таблиця 13 
 

Середні показники результатів перевірки рівня комп'ютерної 

підготовки студентів за окремими напрямами підготовки 
 

Напрям підготовки 

(спеціалізація) 

Середні бали студентів за напрямом підготовки 

(спеціалізацією) 

"Інформатика", 

результати 

2014/2015 

навчального 

року 

"Інформатика", 

результати 

2016/2017 

навчального 

року 

Дисципліни 

професійного 

спрямування, 

результати 2016/2017  

навчального року 

1 2 3 4 

Облік і аудит 76 84 78 

Фінанси і кредит 

(фінанси) 
90 87 84 

Фінанси і кредит 

(банківська справа) 
76 71 83 

Фінанси і кредит 

(оподаткування) 
78 82 81 



 

Закінчення табл. 13 
 

1 2 3 4 

Менеджмент 

(менеджмент організацій) 
73 70 81 

Менеджмент 

(менеджмент інноваційної 

діяльності + логістика) 

76 66 86 

Менеджмент 

(бізнес-адміністрування) 
75 52 76 

Маркетинг 78 79 – 

Економічна кібернетика 83 76 85 

Прикладна статистика 88 82 82 

Економіка підприємства 75 59 63 

Управління персоналом 

та економіка праці 
73 64 80 

Економічна теорія 68 65 60 

Міжнародна економіка 80 75 87 

Менеджмент (менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності) 

71 70 74 

Туризм 69 61 67 

 

Результати перевірки рівня комп'ютерної підготовки студентів 

кафедрою інформатики та комп'ютерної техніки і випусковими кафед-

рами здебільшого значно відрізняються.  

Найкращі результати залишкових знань з навчальної дисципліни 

"Інформатика" отримали студенти напрямів підготовки: "Фінанси і кредит", 

"Облік і аудит" та "Прикладна статистика", причому оцінка цих студентів 

випусковими кафедрами дещо нижча (або така ж сама), ніж кафедрою 

інформатики та комп'ютерної техніки, що підтверджує високі вимоги 

випускових кафедр до рівня комп'ютерної підготовки випускників. Крім 

того, ці випускові кафедри в наведеному випадку перевіряли здатність 

студентів застосовувати прикладне професійне комп'ютерне забезпе-

чення: "1С: Бухгалтерія", "Статистика" та ін.  

За середніми оцінками кафедр щодо рівня комп'ютерної підготовки 

студентів ІІІ курсу можна зробити висновки про необхідність упрова-

дження заходів, які б покращили знання і вміння студентів у використанні 

стандартного програмного забезпечення для вирішення типових профе-

сійних завдань. Необхідно впровадити використання доступного про-

грамного забезпечення в процесі вивчення не менш як 90 % навчальних 



 

дисциплін. Це можуть бути механізми ефективного пошуку інформації  

в Інтернеті, інструменти її оброблення у програмному забезпеченні, на-

вички застосування спеціалізованих програм та уміння заміняти їх функ-

ції більш доступними програмами, уміння створювати документи, візуалі-

зувати інформацію тощо. Такі заходи потребують колективних зусиль 

усіх кафедр університету щодо підвищення якості формування у студен-

тів компетентностей для вирішення професійних завдань на комп'ютері 

впродовж усього терміну навчання.  

У 2017/2018 навчальному році з метою визначення динаміки якості 

професійної підготовки студентів, формування загальних та професійних 

компетентностей, аналізу результатів навчання студентів було проведено 

щорічний моніторинг та самооцінку якості результатів навчання студентів 

денної форми навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Моніторинг проводився за результатами зимової та літної сесій 

2016/2017 навчального року на основі підсумків поточного контролю. 

Об'єкти та показники моніторингу:  

1) результати навчання (на основі поточного контролю): 

позитивні результати навчання (кількість набраних балів, які дорів-

нюють та перевищують 60 % від максимального значення балів на дату 

контролю). Було проаналізовано якісну та абсолютну успішність студен-

тів факультетів за курсами навчання, спеціалізаціями та навчальними 

дисциплінами; 

негативні результати навчання (академічна заборгованість). Було 

проаналізовано чисельність студентів із негативними результатами на-

вчання та чисельність студентів, які мають одну або більше заборго-

ваностей за курсами навчання; 

середній бал із навчальної дисципліни; 

2) відвідування занять: 

чисельність студентів, які мають 50 % пропусків занять; 

3) ведення викладачами електронного журналу обліку оцінювання: 

систематичність та своєчасність ведення електронного журналу 

викладачами.  

Моніторинг проводився у два етапи: І – за підсумком поточних 

результатів І семестру, ІІ – за підсумком поточних результатів ІІ семестру 

(без урахування "Майнорів" та "Маг-майнорів"). 

За узагальненими результатами перевірки академічної успішності 

студентів за І семестр деканатами та кафедрами здійснювався самоана-



 

ліз якості викладання та навчання студентів, а саме: самоаналіз резуль-

татів успішності студентів із навчальних дисциплін, що викладаються  

на кафедрі; відвідування занять студентами; причини негативних результа-

тів навчання (заборгованостей із навчальних дисциплін, низький середній 

бал із навчальної дисципліни, низькі бали на дату контролю); причини про-

пусків занять. Також у звіті з самоаналізу кафедрами та деканатами було 

вказано вжиті ефективні заходи (щодо успішності навчання, пропусків за-

нять) та надано пропозиції щодо покращення якості навчального процесу.  

На кожному факультеті проаналізовано стан ведення електронного 

журналу викладачами кафедр відповідно до технологічних карт оціню-

вання, результатами якого стали пропозиції щодо ефективності роботи 

з електронних журналом. 

У ході самооцінки роботи факультетів щодо внутрішнього забез-

печення якості результатів навчання студентів було проаналізовано: 

перелік навчальних груп, що мають найкращі поточні результати 

навчання та є найбільш проблемними за поточними результатами на-

вчання за курсами; 

перелік навчальних дисциплін, у процесі викладання яких просте-

жуються проблеми з якістю результатів навчання (за курсами навчання, 

спеціалізацією). Було визначено недоліки, можливі причини пропусків 

занять студентами.  

З метою покращення якості результатів навчання кафедрами роз-

роблено програми заходів щодо забезпечення якості навчання, викла-

дання та оцінювання.  

Результати академічної успішності студентів за ІІ семестр виявили 

позитивну динаміку та ефективність ужитих заходів щодо забезпечення 

якості навчання, викладання та оцінювання в університеті. 

Відповідно до Примірного порядку формування рейтингу успішності 

студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових 

установ) для призначення академічних стипендій, затвердженого нака-

зом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2017 року № 261 

було розроблено положення "Про порядок формування рейтингу 

успішності студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця для призначення академічних 

стипендій", яке суттєво змінило правила призначення і виплати стипендій 

в університеті. У зв'язку із цим усе більше зростає роль поточного 

контролю в підсумковому оцінюванні результатів навчання студентів.  

На початку 2017 року було протестовано та введено у використання 



 

електронний кабінет студента, який дає можливість здобувачам бути 

поінформованими щодо накопичення балів на будь-яку дату семестру. 

Введення в дію електронного кабінету студента суттєво підвищило актив-

ність та відповідальність викладачів щодо ведення електронних журналів 

за рахунок контролю студентів та їхніх батьків. Для систематичного 

контролю накопичення балів студентів в електронному журналі були 

розроблені зведені аналітичні звіти, які, використовуючи інформацію 

системи, дають уявлення про середні показники успішності та відвідування 

занять студентами на певну дату в аспекті академічних груп факультетів, 

викладачів, навчальних дисциплін, кафедр тощо. Аналітичні звіти част-

ково введено у використання з вересня 2017/2018 навчального року. 

Атестація випускників в університеті проводиться на бакалаврському 

рівні у формі державного екзамену з іноземної мови, захисту випускної 

роботи; на магістерському рівні – у формі захисту дипломної роботи. 

Така система контролю дає змогу об'єктивно встановлювати рівень 

опанування студентом відповідних компетентностей і оцінювати рівень 

підготовки випускників до професійної діяльності та життя в соціумі. 

Тематика дипломних робіт стосується актуальних проблем фахо-

вих дисциплін і має практичну спрямованість. Вона опрацьовується 

випусковою кафедрою, враховуючи завдання, що постають, виходячи  

з програм підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, актуальності й мож-

ливості проведення науково-дослідної роботи з тих чи інших питань, 

протягом часу, передбаченого навчальним планом. 

Практично всі випускники університету денної форми навчання 

захищають дипломні роботи з використанням мультимедійного облад-

нання (табл. 14). 

 

Таблиця 14 

 

Показники захисту дипломних робіт  

за 2016 – 2017 роки 

 

Показники  

Випуск  

магістрів  

2016 р. 

Випуск 

бакалаврів  

2016 р. 

Випуск 

магістрів  

2017 р. 

Захист дипломних робіт із використанням 

мультимедійного обладнання 
97 % 86 % 97 % 

Міжкафедральні комплексні дипломні роботи 0,3 % 0,8 % 2,5 % 



 

Міжкафедральні комплексні дипломні роботи складають приблизно 

1 % від загальної кількості випускних робіт (інформація за 2016 – 2017 роки). 

В основному такі роботи готуються під керівництвом кафедр: економіки, управ-

ління підприємством та логістики; інформаційних систем; менеджменту  

і бізнесу; статистики та економічного прогнозування; управління персоналом 

та економіки праці; економіки і маркетингу; туризму; управління фінансо-

вими послугами; економічного аналізу; фінансів; банківської справи; еконо-

міки підприємства та менеджменту; політичної економії; менеджменту.  

Крім міжкафедральних робіт значна кількість керівників готує випуск-

ників до захисту комплексних дипломних робіт у межах кафедри. Порівняно 

з випуском магістрів 2016 року, відповідні показники випуску 2017 року 

збільшилися на 2,2 %. 

В університеті з кожним роком частішає використання тематики 

дипломних робіт, пов'язаної з вирішенням проблем університету. Кафед-

рами було надано значний перелік тем, що можуть сприяти розвитку універ-

ситету. Більшість із розробок задіяні в діяльності самих кафедр, відпо-

відного деканату та в роботі бібліотеки, редакційно-видавничого відділу. 

Також випускники оцінювали конкурентоспроможність університету, аналі-

зували підготовленість абітурієнтів Харківської області, визначали пози-

ції ХНЕУ ім. С. Кузнеця на ринку освітніх послуг, розробляли інструменти 

підвищення ефективності роботи з набору іноземних студентів. 

Із вересня 2015 року, відповідно до п. 2 ст. 56 чинного Закону України 

"Про вищу освіту", діє норма максимального навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників – не більше 600 годин на навчальний 

рік. З метою дотримання цієї норми та для забезпечення ефективної 

діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників університету, 

відповідно до подальшого запровадження кредитної трансферно-нако-

пичувальної системи, забезпечення якості підготовки фахівців на основі 

компетентнісного підходу було розроблено Положення про планування 

та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників Харків-

ського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

У Положенні наведено методику планування та обліку видів роботи науково-

педагогічних та педагогічних працівників – навчальної, методичної, науко-

вої та організаційної. 

Зниження навантаження викладачів входить до пріоритетів функ-

ціонування університету згідно з концепцією його розвитку. Ефективність 

реалізації цієї концепції яскраво демонструється даними рис. 12. 
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Рис. 12. Динаміка зниження навчального навантаження  

на одного викладача, год 
 

Зниження навчального навантаження дозволяє викладачам більш 

інтенсивно займатися науковою і науково-методичною роботою. 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Стратегічні завдання 
 

1. Оновлення змісту освіти відповідно до потреб ринку праці: дивер-

сифікація провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 

нових спеціальностей, інших рівнів вищої освіти. 

2. Створення освітньо-інноваційного та інформаційно-навчального 

середовища шляхом реалізації компетентнісного підходу, застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчання 

та управління, розроблення і впровадження педагогічних інновацій. 



 

3. Переведення навчально-методичного процесу на ІТ-технології  

з максимальним використанням особистісної компоненти професорсько-

викладацького складу і студентства. 
 

Виконання завдань  
 

1. Одним із важливих механізмів регламентації діяльності вищих 

навчальних закладів є процедури ліцензування та акредитації. 

За рішенням Акредитаційної комісії України від 3 липня 2017 року 

(протокол № 126) повторно акредитовано спеціальність 8.18010016 "Бізнес-

адміністрування" галузі знань 1801 "Специфічні категорії" другого (магістер-

ського) рівня. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2017 року 

№ 133-л "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення Ліцен-

зійної комісії Міністерства від 23 червня 2017 року (протокол № 57/1) про роз-

ширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: збільшення 

ліцензованого обсягу за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з 25 до 100 осіб. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2017 року 

№ 155-л "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення 

Ліцензійної комісії Міністерства від 13 липня 2017 року (протокол № 60/1) 

про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

започаткування освітньої діяльності за першим (бакалаврським) і другим 

(магістерським) рівнями зі спеціальності 126 "Інформаційні системи та тех-

нології" галузі знань 12 "Інформаційні технології" з ліцензованим обсягом 

100 осіб за кожним рівнем.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2017 року 

№ 208-л "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення 

Ліцензійної комісії Міністерства від 11 жовтня 2017 року (протокол № 72) 

про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

започаткування освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем  

зі спеціальності 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні техно-

логії" з ліцензованим обсягом 75 осіб. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2017 року 

№ 208-л "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення 

Ліцензійної комісії Міністерства від 11 жовтня 2017 року (протокол № 72) 

про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

започаткування освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем  



 

зі спеціальності 232 "Соціальне забезпечення" галузі знань 23 "Соціальна 

робота" з ліцензованим обсягом 75 осіб.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 року 

№ 491-л "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення 

Ліцензійної комісії Міністерства від 21 грудня 2017 року (протокол № 79/2) 

про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

започаткування нової спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем 232 

"Соціальне забезпечення" галузі знань 23 "Соціальна робота" з ліцензо-

ваним обсягом 75 осіб. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 7 грудня 2017 року 

№ 279-л "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення 

Ліцензійної комісії Міністерства від 7 грудня 2017 року (протокол № 77/2) 

про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

започаткування нової спеціальності 124 "Системний аналіз" галузі знань 

12 "Інформаційні технології" за першим (бакалаврським) рівнем із ліцен-

зованим обсягом 50 осіб.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2017 р. № 69-л 

"Про переоформлення ліцензій" було затверджено нову переоформлену 

електронну ліцензію ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Ліцензію було розміщено на сайті 

Міністерства станом на 05.04.2017 р. Після проходження ліцензування  

у 2017 р. ліцензія на сайті Міністерства оновлена станом на 16.11.2017 р. 

Для забезпечення заходів щодо організації випуску здобувачів вищої 

освіти і своєчасного отримання дипломів державного зразка за новими 

шифрами спеціальностей університет переоформив і отримав у травні – 

вересні 2017 року в Державній освітній установі "Навчально-методичний 

центр з питань якості освіти" 31 новий сертифікат про акредитацію спе-

ціальностей за освітніми рівнями "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр".  
 

2. З метою вдосконалення планування, моніторингу й організації 

методичної роботи в університеті, застосування інформаційно-комуніка-

ційних технологій, електронних засобів навчання та управління колектив 

методичного відділу у 2017 році виконав значну роботу з інформатизації 

всіх процесів своєї діяльності. Було розроблено дизайн-проект і сайт 

методичного відділу, а також структуру контенту і сам контент актуаль-

ної нормативної документації за всіма напрямами діяльності відділу.  

Сайт пройшов тестування і запущений в експлуатацію на сервері 

університету за адресою http://www.depmeth.hneu.edu.ua/mou. 

http://www.depmeth.hneu.edu.ua/mou


 

Для підтримання сайта в актуальному стані всі співробітники мето-

дичного відділу пройшли навчання зі створення й оновлення контенту 

сайта, триває робота з розширення його функціональності.  

На сайті методичного відділу за півроку розміщено близько 50 різних 

публікацій, що пов'язані із зовнішніми (міністерськими) та внутрішніми (уні-

верситетськими) документами, а також зразки різних документів. Такі дії 

методичного відділу підвищили оперативність доведення нових докумен-

тів до відома зацікавлених осіб. 

З метою подальшої модернізації навчального процесу в університеті, 

оновлення змісту освіти відповідно до потреб ринку праці методичний відділ 

вдосконалює роботу з упровадження ігрових інтерактивних методів навчання. 

Постійно поповнюються каталог і ресурсна база "серйозних ігор", симуляцій 

та економічних тренажерів. Здійснюється консультування професорсько-

викладацького складу щодо використання технологій гейміфікації у процесі 

проведення тренінгів, практичних, лабораторних та семінарських занять.  

У методичному відділі сформовано групу, яка займається питаннями 

просування у навчальний процес альтернативних LMS. Для реалізації 

своїх цілей група розміщує рекламну інформацію щодо своїх напрацю-

вань і можливостей, надає практичну допомогу факультетам і кафедрам. 

Так, надано практичну допомогу зі створення інтернет-ресурсів із реєстрації 

та оцінювання потенційних абітурієнтів для всіх кафедр фінансового 

факультету, кафедри комп'ютерних систем і технологій факультету еконо-

мічної інформатики. 

29.11.2017 р. було організовано круглий стіл на тему "Впровадження 

інтерактивних технологій у навчальний процес: досвід та перспективи 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця". 

У доповіді "Гейміфікація в освіті (проблеми впровадження та перспек-

тиви у ХНЕУ ім. С. Кузнеця)" кандидат технічних наук, доцент кафедри педаго-

гіки та іноземної філології О. В. Мілов висвітлив ключові питання гейміфікації 

в освіті та їх практичне застосування в навчальному процесі університету, 

наголосив на величезному потенціалі методів та технологій, що обговорю-

валися, оскільки навчальний процес має зосереджуватися не тільки на пере-

даванні контенту, а й на процесі залучення, стимуляції інтересів та моти-

вації студентів, реалізуючи підтримку постійного зворотного зв'язку. 

У доповіді "Елементи ігрових технологій під час комп'ютерного тесту-

вання студентів" кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних 

систем і технологій В. П. Гаврилов наголосив на важливості поширення 

вже розроблених і апробованих ігрових технологій інтегрованого навчання. 



 

Учасники круглого столу продемонстрували зацікавленість у впро-

вадженні новітніх педагогічних методик та технологій навчання студентів, 

обмінялися думками про переваги та труднощі організації інтерактивного 

навчання, висловили своє бачення практичного застосування ігрових тех-

нологій, а також обговорили питання використання різних форм контролю 

знань студентів і підвищення мотивації до навчання. 

У методичному відділі була розроблена і запропонована для впро-

вадження концепція персонального методичного кабінету викладача уні-

верситету, яка реалізована у вигляді сайта. Ця концепція апробована  

у програмі курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних праців-

ників університету. Для надання допомоги викладачам зі створення пер-

сонального методичного кабінету в методичному відділі створено робочу 

групу. Група проводить консультації, надає практичну допомогу в підго-

товці та розміщенні контенту: лекцій, матеріалів практичних занять, онлайн-

тестів для поточного контролю тощо. Перевагами персонального методич-

ного кабінету викладача ХНЕУ ім. С. Кузнеця є: інтуїтивно зрозумілий інтер-

фейс; достатня функціональність і надійність для забезпечення змішаного 

навчання (навчання в аудиторіях і віртуального навчання); можливість 

імпортувати і керувати контентом та курсами, які створені відповідно  

до стандартів SCORM і AICC; можливість розширення та додавання кур-

сів навчання; надзвичайно просте адміністрування і наповнення навчаль-

ним контентом. Кабінет легко вбудовується в сайт персональної навчаль-

ної системи університету, а для підтримки зворотного зв'язку викладача  

зі студентами і навпаки використовуються засоби створення коментарів 

до публікацій і стрічка новин (RSS), що формується блогом.  
 

3. З метою моніторингу виконання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти в університеті кафедри у листо-

паді 2017 року (як і в листопаді 2016 року) провели самооцінку своєї 

діяльності за всіма показниками дотримання вимог законодавства (кад-

рових, технологічних) щодо навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення. Результати самооцінки кафедр та плани заходів щодо усу-

нення невідповідностей були розглянуті на засіданнях вчених рад факуль-

тетів, про що декани звітували 11 грудня 2017 року. 

Більшість відхилень стосується показників (нормативів): 

визначення рівня наукової та професійної активності науково-педаго-

гічних працівників кафедр,  

відповідності викладачів навчальним дисциплінам,  



 

забезпечення проведення лекцій для бакалаврів докторами наук 

або професорами (мінімального відсотка визначеної навчальним планом 

кількості годин); 

навчально-методичного забезпечення. 

Методичний відділ продовжує роботу з постійного моніторингу та конт-

ролю дотримання Ліцензійних умов з метою усунення невідповідностей  

і створення актуальної бази виконання Ліцензійних умов за кожною спе-

ціальністю бакалаврів, магістрів, докторів філософії по університету  

як основу планування методичної, наукової та кадрової роботи. 
 

4. Для ефективного управління самостійною роботою студентів в ін-

формаційно-навчальному середовищі, яке неможливе без електронних на-

вчально-методичних комплексів, комп'ютерних програм контролю знань, 

інтерактивних форм обговорення актуальних навчальних проблем, в універ-

ситеті працює сайт персональних навчальних систем (https://pns.hneu.edu.ua/) 

на основі програмної платформи Moodle. 

За статистичними даними системи Google Analytics за період з 1 верес-

ня до 12 грудня 2017 року показник середньодобової відвідуваності сайта 

ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця склав 960 унікальних користувачів (рис. 13).  

У середньому один сеанс роботи користувача із сайтом триває 8 хвилин, 

упродовж яких переглядається 9 сторінок сайта. Більшість користува-

чів (66 %) для роботи із сайтом використовують стаціонарні комп'ютери 

чи ноутбуки, мобільні пристрої (телефони, смартфони, планшети) вико-

ристовують 34 % аудиторії сайта. 

 
 

Рис. 13. Середньодобова відвідуваність сайта ПНС  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
 

У листопаді 2017 року вченою радою університету було розглянуто 

та затверджено Положення про персональні навчальні системи в Хар-

ківському національному економічному університеті імені Семена Кузне-

ця та зміни норм часу для планування та обліку методичної роботи щодо 

розроблення персональних навчальних систем. Зміни до норм часу 

сформовано таким чином, щоб вони одночасно відображали як кількісно, 

Користувачі 

жовтень 2017 листопад 2017 грудень 2017 

2 000 

1 000 

https://pns.hneu.edu.ua/


 

так і якісно результати роботи науково-педагогічних працівників універ-

ситету щодо розроблення персональних навчальних систем. 

У грудні 2017 року було проаналізовано якісний рівень забезпече-

ності навчальних дисциплін персональними навчальними системами, ре-

зультати перевірки якої за факультетами та загалом по університету 

наведено на рис. 14.  
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Рис. 14. Якісний рівень забезпеченості навчальних дисциплін 

персональними навчальними системами 

 

Аналіз було проведено за персональними навчальними системами 

для навчальних дисциплін першого семестру денної форми навчання 

поточного навчального року. Під час проведення аналізу якісною пер-

сональною навчальною системою зі зворотним зв'язком та контролем 

реальної роботи студента була визначена така, що досягла контентного 

рівня, а також містить комунікаційні та інтерактивні елементи. Кількість 

інтерактивних елементів в ПНС має бути не меншою ніж 50 % від кіль-

кості навчальних тем за технологічною картою. За результатами прове-

деного аналізу 570 персональних навчальних систем (без урахування 

ПНС для іноземних студентів) було визначено, що 81 % ПНС досягли 

контентного рівня, а 33 % – вважаються якісними ПНС зі зворотним 

зв'язком та контролем реальної роботи студента (табл. 15). 
 



 

Таблиця 15 
 

Забезпеченість навчальних дисциплін персональними 

навчальними системами 
 

Факультет 

Загальна 

кількість 

ПНС 

Кількість та частка 

ПНС із контентним 

рівнем 

Кількість та частка якісних 

ПНС зі зворотним зв'язком 

та контролем реальної 

роботи студента 

Факультет економічної 

інформатики 
147 124 84,35 % 70 47,62 % 

Факультет менеджменту 

і маркетингу 
99 86 86,87 % 31 31,31 % 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
79 63 79,75 % 22 27,85 % 

Факультет економіки  

і права 
77 55 71,43 % 6 7,79 % 

Факультет консалтингу 

та міжнародного бізнесу 
75 64 85,33 % 26 34,67 % 

Фінансовий факультет 50 42 84,00 % 26 52,00 % 

Факультет підготовки 

іноземних громадян 
43 29 67,44 % 6 13,95 % 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 570 463 81,23 % 187 32,81 % 
 

 

5. Методичним відділом починаючи із 2011 року проводиться пере-

вірка на унікальність рукописів підручників, навчальних посібників, 

монографій, які подаються до вченої ради університету для рекомендації 

до видання (надання університетського грифу). Перевірка має на меті 

запобігання плагіату, підвищення якості навчально-методичних та науко-

вих видань, сприяє активізації самостійності та індивідуальності в про-

цесі створення авторських творів науково-педагогічними працівниками, 

стимулювання добросовісної конкуренції і спрямована на формування 

поваги до інтелектуальних надбань та сумлінного дотримання вимог 

академічної етики.  

Дотримання принципу академічної доброчесності в університеті 

означає, що в процесі навчання чи досліджень викладачі та науковці ке-

руються передусім принципами чесної праці та навчання. Плагіат, спису-

вання, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнят-

ними в університеті. 



 

У травні 2017 року університет уклав Ліцензійний договір із пред-

ставництвом польської компанії Plagiat.pl в Україні, яка з 2002 року допо-

магає педагогам і студентам різних країн світу в боротьбі з плагіатом. 

Компанія реалізує антиплагіатне програмне забезпечення та інші засоби, 

необхідні для захисту прав інтелектуальної власності та забезпечення 

якості освіти. Антиплагіатна система використовується для контролю 

оригінальності письмових робіт студентів та аспірантів, а також наукових 

і академічних робіт. 

Починаючи із 2014 року методичним відділом проводиться попов-

нення єдиної електронної бази дипломних робіт (проектів) бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів з метою забезпечення можливості перевірки 

на плагіат усіх робіт у межах попереднього контролю. База щорічно 

поповнюється, кількість внесених до неї дипломних робіт (проектів) 

складає 8 169 найменувань. 

З метою кількісного оцінювання науково-педагогічної діяльності 

викладачів університету методичний відділ із 2006 року вносить до ком-

п'ютерної програми "Рейтинг" дані про видавничу діяльність викладачів 

(роботи, які вийшли друком (або підготовлені як електронні видання) 

у редакційно-видавничому відділі університету та інших видавництвах, 

за наявності примірників у бібліотеці університету).  
 

6. Стратегія університету передбачає комплексну систему підго-

товки фахівців, важливою складовою якої є якісна підготовка й видання 

професорсько-викладацьким складом підручників, навчальних посібників, 

конспектів лекцій та навчально-методичної літератури.  

Завідувачі кафедр особисто відповідають за якість навчально-мето-

дичної літератури, авторами якої є науково-педагогічні працівники кафедр. 

Підвищенню якості рукописів сприяє як перевірка їх методичним 

відділом, так і літературне та технічне редагування, яке вони проходять 

у редакційно-видавничому відділі (РВВ) університету. Плідна співпраця 

автора й видавця забезпечує в результаті навчальний процес необхідною 

сучасною науковою та навчально-методичною літературою, що своєю 

чергою сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців. Саме на це 

спрямований процес підготовки видань до друку.  

Багаторівневий контроль за якістю видань в університеті (починаючи 

від затвердження вченою радою чи на засіданні кафедри і закінчуючи 

редакційним опрацюванням), посилення вимог з боку контрольних органів 

(відділів стандартизації, Книжкової палати тощо) сприяє значному підви-



 

щенню рівня наукової, навчальної та методичної літератури, що видається 

в університеті. 

У методичному та редакційно-видавничому відділах університету 

передбачене щоквартальне планування видання літератури. 

Так, після 100-відсоткового завершення виконання плану 2016 року 

(який перевищував план 2015 року майже на 104 %) було розпочато 

роботу над планом 2017 року. 

Щодо тематичного плану, на 2017 рік було заплановано випуск 346 

видань, із них 124 найменування – за планом друкованих видань, 222 – 

за планом електронних видань. 

План 2017 року включає на 160 видань менше, ніж план 2016 року. 

Протягом трьох кварталів він зазнав ряду змін. 

Так, із плану друкованих видань було виключено 23 найменування 

загальним обсягом 255,50 ум. друк. аркушів, із них 5 найменувань видань 

загальним обсягом 81,50 ум. друк. аркушів було перенесено до плану 

електронних видань. До додаткового плану друкованих видань внесено 

5 видань загальним обсягом 73,00 ум. друк. аркуші, серед них 2 моно-

графії і 1 підручник. 

До додаткового плану електронних видань включено 24 наймену-

вання загальним обсягом 185,50 ум. друк. аркушів. Із плану електронних 

видань на 2017 рік було виключено 16 найменувань загальним обсягом 

63,50 ум. друк. аркушів. 

Станом на 26.12.2017 р. за планом друкованих видань вийшло у світ 

58 найменувань видань загальним обсягом 574,73 обл.-вид. аркуша, серед 

них 15 навчальних посібників і 10 монографій. За планом електронних 

видань вийшло у світ 177 видань загальним обсягом 949,82 обл.-вид. аркуша, 

у тому числі 4 мультимедійних інтерактивних видання. 

Із результатами виконання плану можна ознайомитися в табл. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 16 
 

Виконання тематичного плану видання у 2017 році 

(станом на 26.12.2017 р.) 
 

Вид видання 

Усього робіт,  

заплано-

ваних 

на 2017 р. 

Роботи, 
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План друкованих видань 

Монографії (НВ) 14 199,50 2 35,25 4 69,50 9 137,87 1 23,13 10 161,00 

Підручники (П) 1 21,00 1 13,00 – – 1 18,44 1 16,56 2 35,00 

Навчальні 

посібники (НП) 
27 342,50 – – 9 140,50 15 226,72 – – 15 226,72 

Конспекти лекцій (К) – – – – – – – – – – – – 

Навчально-методична 

література (НМЛ) 
82 322,75 2 24,75 10 45,50 29 121,69 2 30,32 31 152,01 

Усього 124 885,75 5 73,00 23* 255,50 54 504,72 4 70,01 58 574,73 

План електронних видань 

Мультимедійні інтер-

активні навчальні ви-

дання (МІ)** 

8 98,75 – – 2 13,50 4 94,53 – – 4 94,53 

Монографії (ЕНВ) – – 1 24,25 – – – – – – – – 

Підручники 

та навчальні 

посібники (ЕНП) 

– – 4 68,75 – – 1 25,34 2 35,29 3 60,63 

Конспекти лекцій (ЕК) – – – – – – – – – – – – 

Навчально-мето-

дична література 

(ЕВ) 

214 845,25 19 92,50 14 50,00 161 744,96 9 49,70 170 794,66 

Усього 222 944,00 24 185,50 16 63,50 166 864,83 11 84,99 177 949,82 

Разом 346 1 829,75 29 258,50 36 319,00 220 1 369,55 15 155,00 235 1 524,55 
 

*Включно із виданнями, що були перенесені з плану друкованих видань 

до плану електронних видань. 

**Обсяг мультимедійних інтерактивних видань визначено за обсягом текстово-

графічного матеріалу, що ліг в їх основу. 



 

Розпочато роботу над планом 2018 року. 

Планом друкованих видань на 2018 рік передбачено 25 наймену-

вань навчально-методичної літератури загальним обсягом 104 ум. друк. 

аркушів, 33 найменування навчальних посібників загальним обсягом 

489,75 ум. друк. аркушів, 16 найменувань наукових видань загальним 

обсягом 251,25 ум. друк. аркушів. 

Планом електронних видань передбачено 264 найменування на-

вчально-методичної літератури загальним обсягом 946,00 ум. друк. арку-

шів. Окрім того, заплановано 7 найменувань мультимедійної інтерактив-

ної літератури загальним обсягом 153,00 ум. друк. аркушів і 1 електрон-

ний навчальний посібник обсягом 20,00 ум. друк. аркушів. 

Уже завершено приймання рукописів, запланованих на І квартал, 

і частково – на ІІ квартал 2018 року. 

Щодо періодичних видань, за 2017 рік вийшли друком 4 номери 

збірника наукових праць "Управління розвитком". До них увійшло 36 статей, 

написаних 52 авторами, 18 статей належить 25 авторам або співавторам  

із ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

У 2017 році своєчасно вийшли друком 4 номери наукового журналу 

"Економіка розвитку". У першому номері журналу опубліковано 11 статей, 

із них 1 стаття – англійською мовою. Серед 18 авторів 10 представників 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У другому номері розміщено 11 статей, 3 із яких 

англійською мовою. Серед 14 авторів 5 представників ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

До третього номеру увійшло 11 статей. Серед 17 авторів 8 авторів є пред-

ставниками ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У четвертому випуску наукового журналу 

"Економіка розвитку" розміщено 10 статей 16 авторів, 8 із яких – представ-

ники ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Починаючи із січня 2017 року сформовано 9 номерів щомісячного 

електронного журналу "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Куз-

неця". Усього в журналі з початку 2017 року опубліковано 1 235 статей 

1 254 студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У першому номері було вміщено 

164 статті, у другому – 146, у третьому – 143 статті, до четвертого номера 

увійшли 162 статті, до п'ятого та шостого номерів увійшло по 147 статей,  

у сьомому номері вміщено – 165 статей. В об'єднаному восьмому та дев'я-

тому номерах – 161 стаття. 

Сформовано випуски № 10, 11 та 12 електронного журналу 

"Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця", до яких набрано 

відповідно 162, 167 та 156 статей.  



 

На сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця розміщено 4 номери електронного 

журналу "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця" за 2017 рік. 

З 2018 року будуть доведені до авторів нові вимоги до приймання 

статей до всіх журналів, що видаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
 

 
 

НАУКОВА РОБОТА 
 

Стратегічні завдання 
 

1. Забезпечення тісного взаємозв'язку між науковою та навчальною 

роботою викладача, оскільки лише в такому разі можна навчити студента 

використовувати свій інтелект для пошуку й засвоєння вже наявних 

необхідних знань та синтезу нових знань, прищепити студенту інтерес  

до творчої роботи. 

2. Створення й розвиток конкурентних переваг університету в нау-

ковій сфері через формування та всебічну підтримку 8 – 9 наукових шкіл 

як "точок зростання". Організація університетом формування їхнього іміджу 

через ЗМІ. У межах кожної наукової школи має бути організовано не менше 

однієї міжнародної конференції на рік, не рідше одного разу на три роки 

за результатами їхніх досліджень має бути надрукована монографія. 

Кожен науковець протягом року має брати участь не менш як у трьох 

загальнонаціональних або міжнародних конференціях. У межах наукових 

шкіл планування наукових досліджень має бути здійснене таким чином, 

щоб щороку захищалося не менш ніж чотири кандидатських дисертації 

та кожні три роки – одна докторська. 

3. Розроблення системи заходів зі створення об'єктивних умов для на-

писання й захисту якісних дисертацій за спеціальностями, що необхідні 

університету. Вона має передбачати розширення переліку наукових 

спеціальностей, відкриття нових спеціалізованих рад і укладання угод 

щодо взаємного обміну здобувачами з іншими університетами та науко-

вими організаціями. 

Виконання завдань 

 

Наукові школи відіграють провідну роль у розвитку наукової діяль-

ності університету, підвищенні його статусу в міжнародних та вітчизняних 

рейтингах, підготовці кадрів вищої кваліфікації. В університеті активно 



 

функціонують 7 наукових шкіл, які очолюють провідні професори, док-

тори наук, відомі в Україні, серед них: розробка систем стратегічного 

управління соціально-економічними системами (В. С. Пономаренко); 

проблеми соціально-економічного розвитку регіонів (М. О. Кизим); 

розробка систем аналізу та раннього попередження дестабілізації 

функціонування економічних систем (Т. С. Клебанова); економічні 

проблеми відновлення основних виробничих фондів та інновацій-

ного розвитку підприємств (П. А. Орлов); гуманізація менеджменту: 

теорія і практика (М. С. Дороніна); наукові засади податкової полі-

тики та податкового регулювання (Ю. Б. Іванов); моделі та інфор-

маційні технології в управлінні розвитком (О. І. Пушкар). У межах 

наукових шкіл у 2017 році згідно з уточненим Тематичним планом з пріори-

тетного напряму "Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспромож-

ності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави" за фахо-

вими напрямами "Економіка" і "Педагогіка, психологія, соціологія, україно-

знавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту" вчені університету 

виконували 4 проекти за рахунок державного бюджету України з обсягом 

фінансування на 2017 рік 772,73 тис. грн. 

1. Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на ос-

нові інвестування для забезпечення гідної якості трудового життя. 

Науковий керівник – д-р екон. наук, професор О. М. Ястремська. Етап 3. 

Методологічні та методичні засади стратегічного управління організа-

ційними знаннями підприємства для забезпечення та підвищення якості 

трудового життя.  

2. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації 

управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних еко-

номіко-виробничих систем: теорія та методологія. Науковий керівник – 

д-р екон. наук, професор А. А. Пилипенко. Етап 3. Методологія консоліда-

ції обліково-аналітичної інформації в управлінні інноваційною діяльністю 

великомасштабних економіко-виробничих систем. 

3. Розроблення методології соціально-економічного розвитку 

регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого капі-

талу та інформаційної інфраструктури. Науковий керівник – д-р екон. 

наук, професор Н. Л. Гавкалова. Етап 3. Формування сучасної парадигми 



 

соціально-економічного розвитку регіону в процесі створення системного 

базису синтезованого капіталу. 

4. Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки 

електронного навчання у вищій школі нового покоління. Науковий 

керівник – д-р екон. наук, професор В. С. Пономаренко (відповідальний 

виконавець – д-р екон. наук, проф. О. І. Пушкар). Етап 2. Обґрунтування 

технологічних елементів та інструментального базису створення системи 

підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління. 

У межах держбюджетного фінансування прикладних досліджень і роз-

робок із пріоритетного напряму "Науки про життя, нові технології профі-

лактики та лікування найпоширеніших захворювань" у 2017 році вчені 

університету виконували чотири проекти за тематичними напрямами 

"Цільові дослідження з питань гармонізації системи "Людина – світ" та ство-

рення новітніх технологій покращення якості життя" і "Проблеми розвитку 

особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика". 

Обсяг фінансування на 2017 рік становить 1 177,07 тис. грн. 

1. Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

у вищому навчальному закладі. Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. 

Г. А. Полякова (відповідальний виконавець – К. Г. Азізова). Етап 1. Теоре-

тико-методичні засади формування системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти у вищому навчальному закладі. 

2. Розробка методичного та модельно-інформаційного забезпечення 

інституційної автономії ВНЗ. Науковий керівник – д-р екон. наук, професор 

О. В. Раєвнєва (відповідальний виконавець – Л. В. Гриневич). Етап 1. 

Дослідження феномена інституційної автономії ВНЗ: світовий та національ-

ний досвід. 

3. Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модель-

ного забезпечення системи рейтингування наукової активності ВНЗ 

України. Науковий керівник – канд. екон. наук, професор В. Є. Єрмаченко 

(відповідальний виконавець – д-р екон. наук, професор О. В. Раєвнєва). 

Етап 2. Формування комплексу методичного, інформаційно-модельного 

забезпечення рейтингового оцінювання ВНЗ III – IV рівнів акредитації. 

4. Формування науково-технологічної платформи гармонізації 

суспільно-економічних інтересів України у світовому економічному 

просторі. Науковий керівник – д-р екон. наук, доцент С. В. Лабунська. 



 

Етап 2. Формування системи науково-практичних рекомендацій щодо 

формування науково-технологічних платформ інноваційного розвитку. 

У 2017 році вченими університету розширено тематику наукових 

досліджень та подано 4 проекти в секції "Економіка" та "Економічна кібер-

нетика" на фінансування за рахунок коштів загального бюджету, а саме:  

"Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню кош-

тів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового зни-

щення" (керівник теми – д-р екон. наук, проф. О. М. Колодізєв); 

"Організаційний розвиток великомасштабних економіко-виробничих 

систем: інституціонально-архітектурне проектування та управління змі-

нами" (керівник теми – д-р екон. наук, проф. А. А. Пилипенко); 

"Формування економіко-екологічних інструментів безпекових техно-

логій виробництва" (керівник теми – д-р техн. наук, проф. М. Ф. Новіков); 

"Розробка прозорої системи електронного документообігу ВНЗ щодо 

запобігання корупції на основі стандарту Х.509" (керівник теми – д-р екон. 

наук, проф. І. П. Отенко)  

на загальну суму 5 767,50 тис. грн. 

Також у цьому році активізовано наукову діяльність молодих учених 

університету. Перший етап конкурсу робіт пройшли 4 запити на фінансу-

вання, за результатами другого етапу фінансування в розмірі 75 тис. грн  

з жовтня 2017 року отримав проект наукового керівника канд. екон. наук, 

доцента М. Ю. Серпухова на тему "Розвиток механізму активізації експорт-

ної діяльності підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних 

процесів". 

Ефективність проведених наукових досліджень університетом визна-

чається декількома складовими, однією з яких є обсяги виконаних госп-

договірних робіт на замовлення промисловості та бізнесу. Так, у 2017 році 

в університеті була налагоджена співпраця в цьому напрямі з: КП "Сучасне 

місто", ТОВ "Аудиторська фірма "Ревізор", ТОВ "Дружківський вогнетрив-

кий завод", ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ", ТОВ "ВТ-Інжи-

нірінг", ТОВ "Слобожанський миловар", ТОВ "Мастер-Пак", ТОВ фірма 

"УСК-КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ІНТЕРПРОФІТ АГРО", ТОВ "Міжнародний 

інститут оцінки "ЛОТ", ТОВ "Будівельник", ТОВ "Неткрафт компьютерз" 

та ін. Наразі спостерігається позитивна тенденція до зростання обсягів 

надходжень як до загального, так і до спеціального фонду на виконання 

досліджень вченими університету (рис. 15). 
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Рис. 15. Динаміка обсягів фінансування наукових досліджень 

за рахунок загального та спеціального фондів, гранта Horizon 2020  

протягом 2012 – 2017 років 

 

У 2017 році спостерігається тенденція до зростання фінансових 

показників. Зокрема, у 2017 році за результатами наукової експертизи 

виконання міжнародного наукового гранта Horizon 2020 Європейським 

Союзом продовжено фінансування за проектом "Планування гендерної 

рівності в наукових дослідженнях у галузі комп'ютерних наук та інфор-

маційних технологій". Порівняно з 2016 роком, фінансування за рахунок 

замовників зросло майже на 16 %. Вагомий внесок у розвиток прикладної 

науки та наповнення спецфонду університету зробили кафедри природо-

охоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності, управління 

фінансовими послугами, банківської справи, управління соціальними кому-

нікаціями, комп'ютерних систем і технологій, які значно перевиконали 

план наукової роботи за показником госпдоговірної тематики. У табл. 17 

наведено більш детальну інформацію щодо тематики та обсягу фінансу-

вання за кожною темою.  

 



 

Таблиця 17 
 

Рейтинг факультетів за показником залучення коштів підприємців 

у 2017 році 
 

Кафедра Назва госпдоговору, керівник 
Сума, 

тис. грн 

1 2 3 

І місце (31 % залучених коштів) – 

факультет економічної інформатики 

Кафедра 

природоохоронних 

технологій, екології 

та безпеки 

життєдіяльності 

"Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

умов підвищення продуктивності та якості механічної 

обробки деталей машин на сучасних металорізальних 

верстатах із числовим програмним управлінням типу 

«обробний центр»" 

Керівник – Ф. В. Новіков 

75,0 

Кафедра 

природоохоронних 

технологій, екології 

та безпеки 

життєдіяльності 

"Дослідження можливостей складання шлакоутворюючих 

сумішей для безперервного розливання сталі  

на основі компонентів українського походження"  

Керівник – С. М. Логвінков 

12,0 

Кафедра 

інформаційних 

систем 

"Розробка методу підвищення конфіденційності  

і вірогідності банківської інформації  

в автоматизованих банківських системах" 

Керівник – С. П. Євсеєв  

10,0 

Кафедра 

комп'ютерних систем 

і технологій 

"Розробка електронних засобів навчання на робочому 

місці"  

Керівник – І. О. Бондар 

10,0 

Кафедра 

комп'ютерних 

систем і технологій 

"Розробка технічного завдання на створення сайта 

підприємця"  

Керівник – О. С. Завгородня 

10,0 

Усього по факультету, тис. грн 117,0 

ІІ місце (29 % залучених коштів) – 

фінансовий факультет 

Кафедра 

управління 

фінансовими 

послугами 

"Теоретичне обґрунтування методики розрахунку плати 

за тимчасове користування окремими елементами 

благоустрою, що перебувають у комунальній 

власності територіальної громади м. Харкова,  

для розміщення відкритих літніх майданчиків, 

елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних 

форм і тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного та іншого призначення  

для ведення підприємницької та іншої діяльності"  

Керівник – Н. М. Внукова 

45,0 



 

Продовження табл. 17 
 

1 2 3 

Кафедра 

банкiвської справи 

"Оптимізація методів і технологій управління грошовими 

потоками в системі фінансового менеджменту"  

Керівник – О. М. Колодізєв 

30,0 

Кафедра фiнансiв 

"Формування системи фінансової діагностики 

підприємства"  

Керівник – Є. О. Малишко 

10,0 

Кафедра 

управління 

фінансовими 

послугами 

"Формування системи оцінки ризику кредитування 

діяльності суб'єктів господарювання"  

Керівник – Н. М. Внукова 
15,0 

Кафедра фiнансiв 

"Розробка заходів щодо оптимізації фінансових 

потоків підприємства"  

Керівник – С. В. Добринь 

10,0 

Усього по факультету, тис. грн 110,0 

ІІІ місце (20 % залучених коштів) – 

факультет менеджменту і маркетингу 

Кафедра економіки, 

управління 

підприємствами  

та логістики 

"Забезпечення ефективності діяльності підприємства 

інструментами маркетингу". 

Керівник – О. М. Ястремська 
27,0 

Кафедра 

менеджменту  

і бізнесу 

"Методичні засади гармонізації взаємодії підприємства 

із зовнішнім середовищем"  

Керівник – О. М. Миронова 

12,0 

Кафедра 

менеджменту 

"Гармонізація інвестиційної поведінки суб'єктів 

економічної діяльності на підприємстві"  

Керівник – Л. А. Слюсарєва 

20,0 

Кафедра 

підприємницької 

діяльності 

"Забезпечення ефективності розвитку та якості 

управління в підприємницькій діяльності" 

Керівник – І. В. Гонтарева 

10,0 

Кафедра економiки  

і маркетингу 

"Формування бренда підприємства".  

Керівник – Г. О. Холодний 
5,0 

Усього по факультету, тис. грн 74,0 

IV місце (9 % залучених коштів) – 

факультет економіки та права 

Кафедра економіки 

та соціальних наук 

"Вплив діяльності домогосподарств на формування 

безпеки людського розвитку" 

Керівник – В. І. Лаптєв 

15,0 

Кафедра управління 

соціальними 

комунікаціями 

"Розробка візуальних концептів реклами продукції 

масового споживання"  

Керівник – В. М. Чекштуріна 

10,0 



 

Закінчення табл. 17 
 

1 2 3 

Кафедра  

державного 

управління, 

публічного  

адміністрування  

та регiональної 

економiки 

"Формування та використання синтезованого капіталу: 

особливості оцінки та забезпечення" 

Керівник – Т. А. Власенко 

10,0 

Усього по факультету, тис. грн  35,0 

IV місце (9 % залучених коштів) – 

факультет консалтингу та міжнародного бізнесу 

Кафедра 

економічного 

консалтингу 

"Інфраструктурне забезпечення фінансового стану 

корпоративних підприємств в умовах ризику втрати 

платоспроможності"  

Керівник – О. В. Васильєв 

10,0 

Кафедра 

бухгалтерського 

облiку 

"Організація обліково-аналітичної підтримки 

стратегічного менеджменту підприємства"  

Керівник – А. А. Пилипенко 

25,0 

Усього по факультету, тис. грн 35,0 

V місце (2 % залучених коштів) – 

факультет міжнародних економічних відносин 

Кафедра туризму 

"Обґрунтування та розробка маркетингової  

та соціально-психологічної стратегії просування 

туристичного продукту в сфері event туристичної 

діяльності"  

Керівник – К. Г. Наумік-Гладка  

5,0 

Усього по факультету, тис. грн 5,0 

VI місце (0 % залучених коштів) – 

факультет підготовки іноземних громадян 

Усього по факультету, тис. грн 0 

Разом фінансування за кошти замовників, тис. грн 376,0 
 

Питання комерціалізації і трансферу технологій є предметом уваги 

Міністерства освіти і науки України, проте нормативні акти неврегульовані. 

Тому у 2017 році провідними вченими університету та фахівцями науково-

дослідного сектору розроблено ряд внутрішніх положень, які регламен-

тують роботу науково-експертної комісії, забезпечують охорону результатів 

науково-дослідної роботи (Положення про комерційну таємницю, Положення 

про науково-експертну комісію та Положення про розподіл майнових прав 

на службові об'єкти права інтелектуальної власності за договором на вико-

нання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-техно-

логічних робіт ХНЕУ ім. С. Кузнеця).  



 

Оприлюднення наукових досліджень 

Результати наукових досліджень проходять апробацію на конферен-

ціях усіх рівнів, семінарах, круглих столах, реалізовуються в регіональних 

програмах та публікуються у провідних наукових виданнях. Так, у 2017 році 

в університеті було проведено 24 конференції університетського, 4 конфе-

ренції всеукраїнського та 7 конференцій міжнародного рівня. Низка конфе-

ренцій стали традиційними і проводяться регулярно. Зокрема, університет 

є базовим науковим закладом для проведення Ліберманівських читань, 

присвячених пам'яті професора О. Г. Лібермана. У 2017 році проведено 

другу щорічну міжнародну конференцію "Економічний розвиток та спад-

щина Семена Кузнеця", яка присвячена річниці від дня народження видат-

ного економіста, Нобелівського лауреата з економіки. У конференції взяли 

участь представники вищих навчальних закладів і наукових установ України, 

органів державної влади та управління, університетського консорціуму  

та науковці із 12 країн світу. Для конференції розроблено сайт з електрон-

ною реєстрацією учасників трьома мовами, окрему атрибутику тощо. Кон-

ференція стала провідною науковою подією в університеті, на яку запро-

шуватимуться видатні вчені світу. 

Результати досліджень оприлюднені в наукових публікаціях, моногра-

фіях та використовуються для підготовки нових навчальних програм, що за-

безпечуються підручниками та навчальними посібниками. У табл. 18 наве-

дено публікаційну активність науково-педагогічних працівників університету 

на одну штатну одиницю, в тому числі активність науково-педагогічних 

працівників (НПП) у публікації статей у фахових виданнях.  
 

Таблиця 18 
 

Публікаційна активність НПП 
 

Рік 

Кіль-

кість 

штатних 

одиниць 

Кількість 

публіка-

цій, 

усього 

Із них 

фа-

хові 

НМБД  

Sci-

Verse 

SCO-

PUS* 

Публіка-

ційна 

активність 

на одну 

штатну 

одиницю 

Публікаційна 

активність 

у фахових 

журналах  

на одну 

штатну 

одиницю 

Публікаційна 

активність 

НПП у НМБД 

SciVerse SCO-

PUS на одну 

штатну 

одиницю 

2015 607,75 1 319 534 35 2,17 0,88 0,28 

2016 708,0 1 380 619 25 2,06 0,87 0,03 

2017 426,5 1 888 525 41 4,43 1,23 0,1 
 

* Кількість публікацій, які проіндексовано або які проходять індексацію. 



 

У загальному вигляді динаміку наукових здобутків НПП протягом 

2014 – 2017 рр. наведено на рис. 16.  
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Рис. 16. Публікаційна активність НПП у міжнародних НМБД SciVerse 

SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus 
 

Аналіз даних табл. 18 і рис. 16 свідчить про збільшення активності 

науково-педагогічних працівників університету в підготовці публікацій  

у журналах, проіндексованих наукометричною базою SciVerse SCOPUS, 

Web of Science, Index Copernicus. Водночас необхідно зазначити, що за-

гальна кількість публікацій у SciVerse SCOPUS у розрахунку на одного 

НПП залишається доволі низькою.  

Одним із дієвих варіантів збільшення кількісних показників публі-

каційної активності на одного штатного працівника та підвищення показ-

ників цитування є підвищення статусу наукових журналів університету. 

Так, у жовтні 2017 року сформовано робочу групу із провідних вчених 

університету, основними пріоритетними завданнями якої є: підвищення 

статусу наукового журналу "Економіка розвитку" з перспективою вклю-

чення до провідних НМБД SCOPUS та Web of Science; організація роботи 

над публікаціями та перехресним цитуванням учених університету в НМБД 

SCOPUS та Web of Science; розроблення положення про преміювання 

НПП, які публікуються в провідних НМБД, та ін. 



 

Для оцінювання результативності наукової діяльності значне місце 

відводиться наукометрії. Важливим здобутком у 2017 році є отримання 

університетом безкоштовного доступу до міжнародної наукометричної 

бази Web of Science. З цієї причини фахівцями науково-дослідного 

сектору в листопаді – грудні 2017 року організовано ряд теоретичних 

семінарів з питань тлумачення основних термінів під час роботи із НМБД 

SCOPUS та Web of Science, реєстрації власного профілю викладача та, 

актуальне питання, підвищення цитування публікацій та індексу Гірша 

викладача. Теоретичні знання закріплено на практичних заняттях з теми 

"Пишемо статті в SCOPUS та Web of Science разом". Формат проведення 

заходу передбачав об'єднання науковців у робочі групи для роботи з комп'ю-

терною технікою із реєстрації власного профілю та роботи над ним.  

У 2018 році науковому колективу університету необхідно продовжити 

роботу зі збільшення кількості проіндексованих у SciVerse SCOPUS  

та Web of Science статей, а також докласти зусиль задля зростання кіль-

кості взаємних цитувань, залучивши до цієї роботи якомога ширше коло 

науковців нашого університету та інших вітчизняних і закордонних закла-

дів вищої освіти. 

 

Розвиток студентської науки 

В університеті функціонують понад 50 наукових гуртків і проблемних 

груп, у роботі яких беруть участь понад 1 500 студентів. Напрями роботи 

гуртків відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки 

відповідно до законодавства.  

Для координації наукових досліджень студентів і молодих науковців 

в університеті створені і працюють Рада молодих учених і Наукове 

товариство студентів, аспірантів та докторантів, які координують роботу 

наукових секторів факультетських рад.  

Молоді вчені ХНЕУ ім. С. Кузнеця беруть активну участь в обгово-

ренні науково-прикладних проблем і перспектив функціонування, розвитку 

та управління економікою України в межах науково-практичних конфе-

ренцій, які відповідно до плану конференцій організовано та проведено 

Радою на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Так, 28 квітня 2017 року на базі ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція док-

торантів, молодих вчених та студентів "Розвиток європейського простору 

очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти". У роботі конфе-

ренції взяли участь понад 660 осіб, 130 спікерів, серед яких студенти, 



 

аспіранти, педагогічні працівники та молоді вчені, які представили 31 вищий 

навчальний заклад, науково-дослідні центри та організації Києва, Львова, 

Харкова, Полтави, Сум, Одеси, Дніпра, Білої Церкви. Також до участі 

залучено молодих вчених із Польщі. До розгляду організаційному комі-

тету було подано понад 700 реєстрацій учасників. 

Протягом 2017 року здійснювалася інформаційна підтримка Радою 

молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця в таких заходах, як: щорічний конкурс 

серед молодих фахівців віком до 30 років "Науково-педагогічний старт", 

проведений спільно з Первинною профспілковою організацією університету 

(грудень 2017 року); ІІ Міжнародна конференція Data Science UA 2017 

у м. Києві (27 травня 2017 року); ІІІ турнір економістів серед студентів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (8 квітня 2017 року), за результатами якого перемогу 

здобула команда студентів III та IV курсів спеціальності "Економічна 

кібернетика" факультету економічної інформатики.  

Члени Ради є представниками університету в Раді молодих вчених 

при Харківській обласній державній адміністрації, в межах організації 

міжрегіональної та міждисциплінарної співпраці молодих вчених нею про-

ведено такі заходи: участь у круглому столі "Ефективність реформ в умо-

вах кризи" (26 травня 2017 року); дискусійне обговорення досвіду успіш-

них країн світу за участі лауреата Нобелівської премії з економіки Сміта 

Л. Вернона; участь на базі ХРІДУ у роботі дискусійного клубу "Чи є місце 

молоді України в Європейському просторі?" в межах інформаційного проекту 

"ЄС: вибір молодого покоління України", спрямованого на поширення 

процесів євроінтеграції України (27 січня 2017 року); участь у підготовці 

та проведенні ІІ і ІІІ Міждисциплінарних міжвузівських наукових квестів 

"Пошуки скарбів науки" (20 травня та 11 листопада 2017 року). У них 

узяли участь понад 100 осіб, 20 команд із різних закладів вищої освіти  

м. Харкова. На 10 локаціях ХНЕУ ім. С. Кузнеця було розіграно низку 

завдань на ерудицію та кмітливість. Роботу Ради молодих вчених ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця було відзначено подякою ХОДА. 

У межах заходів тижня науки SCIENCE WEEK з нагоди Всесвітнього 

дня науки в ім'я миру та розвитку за підтримки Харківської обласної дер-

жавної адміністрації 13 листопада 2017 року на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

проведено науковий конкурс Since Slam у форматі стендап-шоу. Під голо-

вуванням А. В. Бабічева, заступника голови ХОДА – керівника апарату, 

відбулось змагання 11 ЗВО і наукових установ регіону, у якому учасники 

показали свої наукові напрацювання. Команда нашого університету посіла 

почесне II місце. 



 

Молоді вчені ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2009 – 2017 роках виступали  

як співорганізатори разом із департаментом освіти з гуманітарних питань 

Харківської міської ради і брали участь у роботі журі ІІІ – ХІ міських турнірів 

юних економістів для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Шість років поспіль турнір проводиться на базі ХНЕУ ім. С. Куз-

неця. У роботі ХІ турніру, який відбувся 23 вересня 2017 року, брали 

участь 12 збірних команд із навчальних закладів міста Харкова та міської 

мережі, понад 140 осіб, серед яких 60 членів команд та їхніх керівників.  

У складі членів журі ІХ міського турніру були викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

Студентів активно залучають до виконання наукових досліджень. 

Так, у 2017 році з оплатою із загального фонду залучено 147 наукових 

працівників і 14 студентів (у 2016 році – 21 студент), зі спеціального 

фонду – 67 науковців і 13 студентів (у 2016 році – 13 студентів).  

На кафедрах постійно проводяться науково-методичні семінари 

з питань підвищення якості наукових публікацій студентів, обговорення 

результатів та попередня експертиза дисертаційних робіт, розроблення 

освітніх програм на основі компетентнісного підходу, використання інно-

ваційних технологій у навчальному процесі тощо. Результатом роботи кафедр 

стало те, що у 2017 році студентами було опубліковано 2 577 найме-

нувань статей та тез доповідей. Динаміку кількості публікацій наведено 

на рис. 17.  
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Рис. 17. Динаміка кількості студентських публікацій  

протягом 2007 – 2017 рр. 



 

Студенти університету щорічно беруть активну участь у Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт (стабільно маємо 25 – 35 перемож-

ців), а також у Всеукраїнських студентських олімпіадах (20 – 25 переможців), 

в останній із яких у 2017 році спостерігалась позитивна тенденція (рис. 18). 
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Рис. 18. Кількість студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2013/2014 – 2016/2017 навчальних роках 

 

Аналіз складу викладачів – керівників студентів-переможців – пока-

зує, що інтенсивно й результативно з року в рік працюють одні й ті ж про-

фесори та доценти. Розширення кола цих фахівців не спостерігається, 

що є серйозним недоліком, який потребує усунення. 

Співпраця з органами влади та науковими установами 

Реформування вітчизняної науки має на меті істотно підвищити якість 

наукових досліджень, зробити науку конкурентоспроможною, затребува-

ною промисловістю та суспільством і забезпечити наукову базу для соці-

ально-економічного розвитку країни на інноваційній основі. Наслідком 

реформування вітчизняної науки має стати створення ефективної сис-

теми взаємодії "освіта – наука – бізнес – влада".  

Різнопланове співробітництво науковців університету з науковими 

установами НАН України є взаємовигідним і сприяє підвищенню рівня 

освіти, залученню молоді до наукової діяльності, подальшому розвитку 

наукової сфери. Інтеграція академічної та університетської науки є надзви-



 

чайно важливою для вирішення актуальних питань соціально-економіч-

ного, наукового та культурного розвитку України, наближення її до євро-

пейських стандартів життя. 

У 2017 році налагоджено співпрацю з провідними державними 

та науковими установами України, а саме з:  

Академією технологічних наук України (м. Київ) з питань виявлення 

транскордонних кластерних ініціатив в авіабудуванні та авіації спеціального 

призначення (розроблення організаційного механізму оцінювання попиту на 

авіаційні послуги); 

Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного 

розвитку Національної академії правових наук України з питань нор-

мативного регулювання; 

Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного 

НАН України (м. Харків) у межах проведення семінару на теми 

"Математичне моделювання багатошарових пластин складної форми в 

плані за наявності міжшарових джерел тепла та розв'язання оптимізаційних 

задач"; 

Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН 

України в процесі виконання науково-дослідної роботи "Трансформація 

управлінських технологій в умовах економіки вражень", проведено IX Між-

народну науково-практичну конференцію "Сучасні проблеми моделювання 

соціально-економічних систем" (квітень 2017 року). Крім того, спільно з пред-

ставниками Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку 

НАН України видано монографію "Моделирование процессов управления в 

информационной экономике"; проводиться переддипломна практика сту-

дентів V курсу – магістрів наукового спрямування; організовуються методичні 

семінари для аспірантів за результатами підготовки дисертацій; щомісяця 

проводиться моніторинг змін законодавства України у сфері оподаткування, 

результати якого знаходять своє відображення на офіційній інтернет-сторінці 

НДЦ ІПР НАН України. 

У 2017 році науково-педагогічні працівники Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця плідно співпрацювали з 

органами влади, зокрема з: 

Харківською громадською організацією "Єврорегіон Слобожанщина" 

при Харківській обласній державній адміністрації, укладено договір про спів-

робітництво з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської 



 

області з питань європейської інтеграції, транскордонного та міжрегіональ-

ного співробітництва; 

департаментом інноваційного розвитку промисловості і транспортної 

інфраструктури ХОДА в межах апробації результатів науково-дослідних 

робіт; 

Дергачівською районною державною адміністрацією, якою 17 серпня 

2017 року організовано інтернет-конференцію з теми "Розвиток сільських 

територій. Досвід Асоціації європейських прикордонних регіонів"; 

комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, 

спільно з яким брали участь у проведенні наради з питань європейської 

інтеграції, транскордонного співробітництва на регіональному та національ-

ному рівнях (15 листопада 2017 року); 

з ОКЗ "Харківський організаційно-методичний центр туризму" за під-

тримки департаменту культури і туризму ХОДА з питань регіонального 

розвитку туризму, спільно з яким брали участь у проведенні наукових 

семінарів та круглих столів; 

департаментом міжнародного співробітництва Харківської міської ради 

в межах ІХ Міжнародного туристичного форуму "Харків: партнерство в 

туризмі", яким 20 – 21 квітня 2017 року проведено Міжнародну конференцію 

"Форми об'єднань у сфері туризму. Національний та локальний рівні" та 

виставкові заходи; 

Головним управлінням Держпраці у Харківській області, спільно з яким 

проведено інтерактивний круглий стіл (12 грудня 2017 року); 

Управлінням праці та зайнятості департаменту соціального захисту на-

селення ХОДА, спільно з яким проведено роботу щодо формування Про-

грами зайнятості населення Харківської області на період до 2017 року, та ін. 

Із року в рік за підтримки Харківської обласної державної адміністрації 

та Харківської міської ради проводяться цілий ряд конкурсів,  

в яких беруть участь науковці та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця: X регіо-

нальний конкурс молодих вчених "Гендерна політика очима української 

молоді: слобожанський вимір", обласний конкурс для дітей та молоді 

"Місцеве самоврядування – це ми!", регіональний конкурс студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; міський кон-

курс "Молода людина року – 2016"; конкурс бізнес-планів "Харків – місто 

перспектив"; обласний конкурс "Вища школа Харківщини – кращі імена"; 

міський турнір економістів серед студентів ЗВО м. Харкова. 



 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

Стратегічні завдання 
 

Забезпечення позиціонування університету у світовому освітньому 

просторі на основі формування гідного іміджу університету, міжнародної 

репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної системи, конку-

рентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науко-

во-дослідної діяльності у світовому просторі.  

Відповідно до стратегії розвитку університету, що має за основу 

збереження традицій української вищої освіти й орієнтацію на європей-

ські і світові навчальні стандарти та цінності, партнерство з іноземними 

вищими навчальними, науковими та культурними установами через поглиб-

лення інтеграції в Європейський та світовий освітній простір належить  

до числа пріоритетних завдань Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 
 

Виконання стратегічних та поточних завдань  

за пріоритетами реалізації 
 

1. Співробітництво з міжнародними освітніми організаціями, 

фондами та асоціаціями 
 

Починаючи із 2002 року університет плідно співпрацює з міжнарод-

ними фондами та асоціаціями (табл. 19).  

Таблиця 19 
 

Членство університету в міжнародних організаціях 
 

№ 

п/п 
Назва організації Рік вступу 

1 Magna Charta Universitatum 2004 

2 Європейська асоціація університетів (EUA) 2009 

3 Університетська агенція франкофонії (AUF) 2013 

4 
Асоціація економічних університетів Південно-Східної Європи 

і Чорноморського регіону (ASECU) 
2008 

5 Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) 2012 

6 Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрування (IASIA) 2013 

7 Асоціація Європейських прикордонних регіонів (AEBR) 2013 

8 Європейський дослідний центр з інформаційних систем (ERCIS) 2014 



 

Університет приєднався та активно використовував усі можливості 

і переваги членства в міжнародних асоціаціях. Університет здійснює активну 

міжнародну діяльність на основі понад 85 підписаних угод про співробіт-

ництво з вищими навчальними закладами та організаціями Європи і світу. 

Договори охоплюють різні сфери співробітництва: наукову, навчальну, 

інформаційну, культурну та іміджеву. 

 

2. Програми подвійних дипломів 
 

Завдяки договорам із провідними навчальними закладами Європи 

університет має можливість відкривати програми подвійних дипломів. 

На сьогодні в університеті працюють 6 програм (табл. 20).  

 

Таблиця 20 

 

Спільні програми підготовки бакалаврів та магістрів  

із провідними вищими навчальними закладами Європи 

 

№ 

п/п 
Назва програми Назва університету 

Освітній 

рівень 

1 
Франко-українська програма підготовки 

магістрів МВА "Бізнес-інформатика" 

Університет Ліон-2 ім. Люм'єр 

(Франція) 

Магістр, 

PhD 

2 

Франко-українська програма підготовки 

магістрів за спеціальністю "Туризм. 

Культурна спадщина. Дозвілля" 

Університет Ліон-2 ім. Люм'єр 

(Франція) 

Магістр, 

PhD 

3 

Польсько-українська програма 

підготовки магістрів за спеціальністю 

"Бізнес-адміністрування" 

Вища школа менеджменту 

охорони праці (м. Катовіце, 

Польща) 

Магістр 

4 

Польсько-українська програма 

підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки "Менеджмент" 

Університет Humanitas 

(м. Сосновець, Польща) 

Бакалавр 

5 

Франко-українська програма підготовки 

магістрів за спеціальністю "Створення 

нових інноваційних підприємств" 

Університет Монпельє-2 

(Франція) 

Магістр 

6 

Австро-українська програма підготовки 

бакалаврів за напрямами підготовки 

"Менеджмент" і "Маркетинг та глобальні 

продажі" 

Університет прикладних наук 

Верхньої Австрії (м. Штайр, 

Австрія) 

Бакалавр 

 

На 2017 – 2018 роки заплановано відкриття нових програм (табл. 21). 



 

Таблиця 21 
 

Спільні програми підготовки університету 

з провідними вищими навчальними закладами Європи,  

заплановані до відкриття у 2017 – 2018 роках 
 

№ 

п/п 
Назва програми Назва університету 

Рівень, 

напрями  

співробіт-

ництва 

Відповідальні 

1 

Шведсько-українська 

програма підготовки 

магістрів за спеціаль-

ністю "Менеджмент 

та адміністрування"  

Крістіанштадський 

університет,  

м. Крістіанштадт, 

Королівство Швеція 

 

Магістр д-р екон. наук, проф.  

Г. В. Строкович  

 

2 

Сертифікована програма 

підготовки керівників 

підприємств МВА  

Гданська фундація 

менеджменту 

(м. Гданськ, Польща), 

Університет Прованс 

(Франція) 

Професійна 

МВА для 

керівників 

д-р екон. наук, проф.  

Т. І. Лепейко  

 

3 

Спільна програма 

підготовки PhD 

студентів 

Інститут Сандала 

(Норвегія) 

PhD д-р екон. наук, проф.  

Д. В. Шиян, 

д-р екон. наук, проф.  

А. А. Пилипенко  

4 

Програма підготовки 

магістрів за спеціаль-

ностями "Менеджмент", 

"Публічне 

адміністрування" 

Університет Миколаса 

Ромеріса (м. Вільнюс, 

Литва) 

Магістр, 

публікація 

статей 

у журналах 

обох установ 

д-р екон. наук, проф.  

Н. Л. Гавкалова  

 

5 

Програма підготовки 

магістрів за спеціаль-

ностями "Менеджмент", 

"Туризм" 

Університет економіки 

(м. Бидгощ, Польща) 

Магістр д-р екон. наук, проф.  

О. А. Сущенко,  

К.е.н., доц.  

С. К. Василик  

6 

Програма підготовки 

магістрів за спеціаль-

ністю "Менеджмент" 

Університет Миколая 

Коперника  

(м. Торунь, Польща) 

Магістр, 

публікація 

статей 

у журналах 

обох установ 

д-р екон. наук, проф.  

Т. І. Лепейко  
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Програма підготовки 

магістрів за спеціаль-

ністю "Менеджмент" 

Вища школа економіки 

та менеджменту публіч-

ного адміністрування  

в Братиславі 

(Словаччина) 

Магістр д-р екон. наук, проф.  

О. В. Раєвнєва  

 



 

3. Академічна мобільність, стажування і грантова діяльність 
 

Участь університету в міжнародних освітніх проектах і програмах, 

пов'язаних з академічною мобільністю, є елементом стратегії ХНЕУ ім. С. Куз-

неця, а їх реалізація – важливим чинником підвищення якості навчання 

та апробації на практиці постулатів Болонської декларації. 

Зведену інформацію про кількість студентів, які беруть участь 

у програмах мобільності, подано в табл. 22.  
 

Таблиця 22 
 

Інформація про участь студентів університету в програмах 

академічної мобільності  
 

Країна 

2016/2017 

навчальний рік 

(осінній семестр) 

2016/2017 

навчальний рік 

(весняний семестр) 

2017/2018 

навчальний рік 

(осінній семестр) 

Австрія 2 – 3 

Польща 3 12 1 

Словаччина – 3 – 

США – 1 – 

Франція 10 25 – 

Латвія – – 2 

Разом 15 41 6 
 

Сприяння мобільності студентів є стратегічною метою розвитку 

міжнародної кооперації в ХНЕУ ім. С Кузнеця. 

У 2017/2018 навчальному році (осінній період) за програмою ака-

демічного обміну до ХНЕУ ім. С. Кузнеця приїхали два студенти з Вищої 

школи менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія). 

Суттєвим резервом розвитку міжнародної діяльності є використання 

можливостей кредитної мобільності, за якої реалізуються 4 програми між-

народної кредитної мобільності з програмою Erasmus+ КА1. 

У лютому 2017 року було подано 9 заявок на участь у програмі 

академічної мобільності Erasmus+ КА1, проте університет може подавати 

значно більшу кількість заявок на участь у програмах обміну, виходячи 

з того, що, наприклад, до рейтингу QS була подана база контактів з понад 

140 університетів, 70 із яких – із країн-партнерів програми. 

В університеті реалізуються грантові проекти, які отримали фінансу-

вання в межах програм Erasmus+, Horizon 2020, Університетської агенції 

франкофонії (табл. 23). 



 

Таблиця 23 
 

Міжнародні проекти університету 
 

Період Напрям Назва 

2015 – 2017 рр. 
Erasmus+ 

CBHE 

Створення сучасної магістерської програми 

в галузі інформаційних систем 

2015 – 2017 рр. 
Erasmus+ 

CBHE 

Розвиток мережевої інфраструктури 

для підтримки молодіжного інноваційного 

підприємництва на платформах Fablab 

2016 – 2018 рр. 
Erasmus+ 

CBHE 

Структуризація співпраці щодо аспірантських 

досліджень, навчання універсальних навичок 

та академічного письма на регіональному рівні 

України 

2016 – 2018 рр. 
Erasmus+ 

CBHE 

Сприяння інтернаціоналізації наукових досліджень 

шляхом створення і введення в дію трициклової 

системи забезпечення якості відповідно до правил 

Європейської інтеграції  

2016 – 2019 рр. Horizon 2020 

Планування гендерної рівності в наукових 

дослідженнях у галузі інформаційних наук 

та технологій 

2017 – 2019 рр. АUF 
Франко-українська магістерська програма 

"Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля" 

 

Слід звернути увагу на ще один потужний резерв – участь у між-

народних стажуваннях. Наші партнери – університети Болгарії, Литви, 

Польщі, Словаччини, Франції, з якими підписані угоди про співробітни-

цтво і які пропонують програми стажувань, причому за партнерськими 

угодами є можливість зниження вартості участі.  

 

4. Навчання іноземними мовами 
 

Володіння іноземними мовами на професійному рівні є обов'язко-

вою вимогою для сучасного спеціаліста. Забезпечення вивчення інозем-

них мов на професійному рівні є одним із ключових стратегічних напрямів 

розвитку університету. З цією метою в університеті створено 3 програми 

рівня бакалавра і 4 магістерські з викладанням англійською мовою.  

Студенти університету мають можливість вільного вибору навчаль-

них дисциплін у межах 25 % від загального обсягу відповідної освітньо-

професійної програми. У 2016/2017 навчальному році було підготовлено 

17 дисциплін, що викладаються англійською мовою, для вільного вибору.  



 

У групах навчання англійською мовою всі дисципліни викладаються 

досвідченими викладачами, які мають сертифікати Кембриджського уні-

верситету, що підтверджують володіння діловою англійською мовою 

(Business English Certificates – BEC).  

Також у 2017 році проводилось читання лекцій іноземними викла-

дачами з Болгарії, Німеччини, Норвегії, Швеції. 

 

5. Підготовка іноземних громадян 
 

Одним із найважливіших напрямів діяльності університету, відповідно 

до стратегії розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, є підготовка висококваліфіко-

ваних кадрів, у тому числі й для інших країн світу. Залучення до навчання 

іноземних студентів є важливою складовою формування контингенту  

і сприяє підвищенню авторитету університету не лише в Україні (11-те місце 

в рейтингу за кількістю іноземних студентів у 2017 році), а й за кордоном 

(цей показник є важливим для рейтингів університетів, зокрема, QS).  

На сьогодні університет має ліцензію на: підготовку іноземних грома-

дян до вступу у вищі навчальні заклади (підготовче відділення) і за акре-

дитованими напрямами підготовки (спеціальностями); підвищення квалі-

фікації за акредитованими напрямами (спеціальностями); перепідготовку 

спеціалістів із наданням другої вищої освіти; навчання на програмах під-

готовки докторів філософії і докторів наук за акредитованими спеціаль-

ностями. 

Для забезпечення ефективної роботи з набору, обслуговування 

та навчання іноземних громадян у 2010 році було створено, а у 2014 році 

реорганізовано факультет підготовки іноземних громадян, до складу якого 

входять кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних грома-

дян, політичної економії, фізичного виховання і спорту, а також підготовче 

відділення. 

Підготовка фахівців для зарубіжних країн у ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

здійснюється, починаючи з 1949 року. За цей час підготовлено 5 247 іно-

земних громадян для 93 країн світу, в тому числі: докторів філософії 

і економіки – 77, слухачів вищої школи міжнародного бізнесу – 6, випуск-

ників програм подвійних дипломів – 2, стажистів – 123, магістрів – 1 659, 

бакалаврів (з 1999 р.) – 2 405, підготовлено до вступу у вищі навчальні 

заклади України (підготовче відділення, з 1993 р.) – 961. 

Динаміку показників чисельності іноземних студентів як по ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, так і по Україні наведено в табл. 24. 



 

Таблиця 24 
 

Динаміка показників чисельності іноземних студентів по Україні 

і Харківському національному економічному університету 

імені Семена Кузнеця 
 

Навчальний рік 

Об'єкт 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Україна* 69 969 63 172 63 906 64 066 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 3 314 2 652 2 096 1 538 
 

* Дані по Україні взято із сайта Українського державного центру міжнародної 

освіти www.intered.com.ua. 
 

Дані щодо прийому іноземних громадян у 2016/2017 і 2017/2018 на-

вчальних роках за формами навчання наведено в табл. 25. Слід відзна-

чити позитивну динаміку набору на 1-й рік навчання в магістратурі 

(на денну і заочну форми навчання) та на підготовче відділення.  
 

Таблиця 25 
 

Динаміка показників прийому іноземних студентів до Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця  

у 2016/2017 і 2017/2018 навчальних роках 
 

Курс (рік 

навчання)/відділення 

2016/2017 навчальний рік 2017/2018 навчальний рік 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма  

навчання 

Разом 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Разом 

Зараховано 

І курс бакалаврату 118 51 169 98 50 148 

1-й рік навчання 

в магістратурі 
83 5 88 93 15 108 

Підготовче відділення 39 0 39 85 0 85 

Аспірантура 3 1 4 2 2 4 

Усього зараховано 243 57 300 278 67 345 

Поновлено 

ІІ курс бакалаврату 7 6 13 6 6 12 

ІІІ курс бакалаврату 5 7 12 5 9 14 

ІV курс бакалаврату 7 1 8 6 0 6 

V курс бакалаврату 0 1 1 0 3 3 

2-й рік навчання 

в магістратурі 
0 0 0 3 2 5 

Усього поновлено 19 15 34 20 20 40 

Разом 262 72 334 298 87 385 



 

Стосовно контингенту іноземних громадян у ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

(табл. 26 і 27), слід зауважити, що загалом контингент має тенденцію 

до зменшення внаслідок переважання випуску над набором. Це пов'язано 

як із політичним становищем в Україні, так і зі зміною політики закордон-

ного навчання студентів у країнах Центральної Азії, які в останні роки 

були основними постачальниками абітурієнтів як для ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

так і для України в цілому. У цьому році після випуску бакалаврів заочної 

форми навчання (2013 рік набору) контингент має стабілізуватися. 

 

Таблиця 26 

 

Дані щодо контингенту іноземних громадян  

в аспекті курсів і форм навчання у 2017/2018 навчальному році 

 

Курс/рік навчання Кількість осіб 

Денна форма навчання 

Слухачі підготовчого відділення 90 

I курс бакалаврату 108 

ІІ курс бакалаврату 75 

ІІІ курс бакалаврату 72 

ІV курс бакалаврату 77 

1-й рік навчання в магістратурі 93 

2-й рік навчання в магістратурі 59 

Аспіранти 5 

Усього 587 

Заочна форма навчання 

I курс бакалаврату 57 

ІІ курс бакалаврату 48 

ІІІ курс бакалаврату 95 

ІV курс бакалаврату 73 

V курс бакалаврату 236 

1-й рік навчання в магістратурі 16 

2-й рік навчання в магістратурі 5 

Аспіранти 3 

Усього 533 

Разом 1 112 
 

Примітка. В університеті 8 іноземних громадян проходять стажування з фор-

мування навичок бізнес-комунікації; 5 слухачів підготовчого відділення, які вступили 

на навчання у 2016/2017 навчальному році, завершують навчання у лютому 2018 року. 



 

Таблиця 27 

 

Динаміка розподілу контингенту  

іноземних громадян між спеціалізаціями факультетів/відділень 

 

Навчальний  

рік 

Назва  

факультету/відділення 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Факультет менеджменту 

і маркетингу 
489 409 279 196 168 

Факультет консалтингу 

та міжнародного бізнесу 
335 362 296 193 104 

Фінансовий факультет 127 123 95 101 72 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
255 195 142 101 64 

Факультет економіки і права 65 53 45 43 46 

Факультет економічної 

інформатики 
70 72 52 38 30 

Підготовче відділення 89 11 19 39 90 

Аспірантура 1 1 0 5 8 

Заочне відділення 1 540 1 278 1 163 822 530 

Разом 2 973 2 504 2 096 1 538 1 112 

 

Станом на 01.12.2017 р. в університеті навчалося 1 112 іноземних 

громадян із 45 країн світу. Прогнозований випуск іноземних громадян 

за освітніми ступенями "бакалавр" і "магістр" у 2017/2018 навчальному 

році становить: бакалаврів – 312 осіб; магістрів – 64 особи. 

 

6. Центри міжнародного співробітництва університету 
 

В університеті успішно працюють 6 міжнародних центрів та Фран-

цузький клуб.  

 Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений 

на базі Харківського національного економічного університету (ХНЕУ) 

у 2009 році для надання громадськості інформації про Групу Світового 

банку, проекти та програми, що фінансуються Банком, а також широкий 

спектр досліджень із різноманітних проблем розвитку. Центр інноваційних 



 

знань діє відповідно до політики Світового банку щодо розкриття інфор-

мації про свою діяльність та відкритого доступу до документів. 

 Startup-центр, відкритий у межах проекту Tempus SUCSID 

y 2013 році з метою створення середовища, що стимулює розвиток біз-

несу. Діяльність Startup-центру спрямована на стимулювання креатив-

ності та інновацій, на підтримку студентів на шляху перетворення влас-

ної бізнес-ідеї в життєздатний бізнес-проект і далі у стабільне та успішне 

підприємство.  

 Інформаційний центр Європейського Союзу в університеті, ство-

рений у 2009 році. На базі Центру проводяться численні міжнародні заходи: 

конференції, відеоконференції, зустрічі, круглі столи тощо.  

 Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних 

регіонів (АЄПР), відкритий в університеті у 2013 році. У ньому постійно 

проводяться відеоконференції з питань транскордонного співробітництва 

з різними міжнародними громадськими організаціями, представництвом 

Європейського Союзу в Україні.  

 Центр університетської успішності (ЦУУ), який є простором 

для освіти і вивчення французької мови для франкомовних студентів і ви-

кладачів. Центр створений за фінансової підтримки з боку Університет-

ської агенції франкофонії і оснащений усім необхідним обладнанням.  

 Австрійський центр, який відкритий і функціонує в межах спів-

праці та за підтримки Посольства Австрії в Україні. Австрійський центр 

надає викладачам та студентам університету такі можливості: отри-

мувати інформацію стосовно актуальних європейських стипендій, грантів  

та міжнародних вакансій; брати участь у семінарах та тренінгах спільно  

з австрійськими науковими та культурними діячами; пройти тестування  

в Центрі тестування міста Харкова та отримати німецький мовний серти-

фікат; підвищити кваліфікацію зі знання та викладання німецької мови  

з отриманням відповідного сертифіката. 

 Французький клуб, відкритий у 2016 році. Ініціатива створення 

клубу підтримана Французьким інститутом у Харкові "Альянс Франсез" 

і Почесним консулом Франції в Харкові Сергієм Політучим. На цьому 

майданчику проводяться зустрічі, круглі столи, обговорення подій, пов'я-

заних із французькою літературою, культурою, історією. 

Характер діяльності центрів активно висвітлюється у ЗМІ та на офі-

ційних сайтах Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної 

державної адміністрації (ХОДА) і в соціальних мережах. 



 

7. Візити іноземних делегацій до університету 

та формування його міжнародного іміджу 
 

В університеті проводяться міжнародні зустрічі на найвищому рівні, 

що підтверджують візити делегацій надзвичайних та високоповажних 

послів із різних країн світу. Зокрема, 10 січня 2017 року відбувся візит 

Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Узбекистан в Україні, 

2 березня 2017 року університет відвідав Надзвичайний та Повноважний 

Посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадович Аманмурадов, 

11 квітня 2017 року відбувся робочий візит Генерального консула Німеч-

чини в Донецьку з місцерозташуванням у Дніпрi пана Вольфґанґа Мьоссін-

ґера до університету, 28 червня 2017 року університет відвідала її Високопо-

важність Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Марокко в Україні 

пані Міна Тунсі, 26 жовтня 2017 року з нагоди вручення дипломів спіль-

ної магістерської програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця та університету Ліон-2 

ім. Люм'єр (Франція) університет відвідала Надзвичайний та Повноваж-

ний Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон. 

Делегації та представники університету постійно запрошуються до участі 

в дипломатичних заходах, присвячених історичним датам та подіям інозем-

них держав.  

На запрошення Його Високоповажності Надзвичайного і Повноваж-

ного Посла Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні пана Нгуєна Мінь Чі 

делегація університету 22 березня 2017 року відвідала урочистий прийом 

з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною 

і Соціалістичною Республікою В'єтнам. 

26 квітня 2017 року делегація університету на запрошення Генераль-

ного консула Республіки Польща у Харкові пана Януша Яблонського відві-

дала урочистий прийом з нагоди національного свята Третього травня. 

За ініціативи Ізраїльського культурного центру міста Харкова при По-

сольстві Держави Ізраїль 18 травня 2017 року відбувся урочистий прийом 

з нагоди 69-ї річниці Незалежності Ізраїлю. Делегація Харківського націо-

нального економічного університету імені Семена Кузнеця відвідала захід, 

який супроводжувався відкриттям виставки фотографій "Єрусалим: моло-

дість вічного міста".  

Університет у цьому році став майданчиком для проведення конфе-

ренцій, вебінарів, презентацій, різнопланових семінарів та читання курсів 

лекцій, присвячених актуальним питанням економіки.  



 

За ініціативи департаменту з підвищення конкурентоспроможності 

регіону Харківської обласної державної адміністрації університет став базою 

для заходів у межах впровадження проекту "Абетка експортера". У 2017 році 

на базі університету проведено 6 семінарів за участю представників діло-

вих кіл Харківщини, представників малого та середнього бізнесу регіону, 

активної молоді. Метою проекту стало обговорення та формування рішень, 

спрямованих на задоволення експортно-імпортних потреб країн-партне-

рів, підвищення рівня обізнаності щодо можливостей активного освоєння 

зовнішніх ринків.  

7 квітня 2017 року представниками Вищої школи менеджменту охо-

рони праці в місті Катовіце (Польща) було проведено презентацію спіль-

ної польсько-української магістерської програми "Два дипломи" (2D) за спе-

ціалізацією "Бізнес-адміністрування". 

28 квітня 2017 року відбувся Міжнародний бізнес-форум ефектив-

них управлінських рішень "KBD – Kuznets Business Day", у межах якого 

пройшли тренінги, майстер-класи, екскурсії та зустрічі з відомими діячами 

бізнесу, культури і громадськості Франції та України.  

1 – 2 червня 2017 року відбулась II Міжнародна наукова конфе-

ренція CED-2017 "Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця". Кон-

ференція була спрямована на актуалізацію наукової спадщини Семена 

Кузнеця. Тематика конференції привернула увагу не тільки науковців, 

але й практиків. Цього року в конференції взяли участь науковці про-

відних університетів світу та України, а саме: Болгарії, Італії, Монголії, 

Німеччини, Норвегії, Польщі, Франції, Японії. Загальна кількість учасників 

конференції становила понад 300 осіб. 

У 2017 році університет відвідали делегації з іноземних установ: 

Університету Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Університету Еконо-

міки (м. Бидгощ, Польща), Університету Миколая Коперника (м. Торунь, 

Польща), Саньяського інституту авіації та туризму (м. Санья, Китай), 

Гданського фонду освіти менеджерів (м. Гданськ, Польща). 

 

 

8. Участь у міжнародних виставках і заходах 
 

У 2017 році університет брав участь у міжнародних виставках, 

ярмарках та інших заходах.  

На запрошення Українського державного центру міжнародної освіти 

Міністерства освіти і науки України ХНЕУ ім. С. Кузнеця був представ-



 

лений серед 11 найбільш успішних українських університетів у галузі 

міжнародної діяльності на Міжнародній освітній виставці "Перспективи-2017" 

10 – 11 березня у м. Варшава (Польща). На виставці були представлені 

понад 40 університетів із Польщі, а також освітні заклади Великої Брита-

нії, Данії, Ірландії, Іспанії, Канади, Китаю, Нідерландів, США.  

1 червня 2017 року представники університету взяли участь у конфе-

ренції "Єдина акредитація спільних програм – впровадження Болонської 

директиви в реальність", а також у дискусіях "Проблеми, виклики і пере-

шкоди єдиної акредитації спільних програм у Європейському просторі 

вищої освіти (EHEA)", "Дії для впровадження Єдиної акредитації спільних 

магістерських європейських програм" на базі Університету ім. Миколаса 

Ромеріса, (м. Вільнюс, Литва) у ході яких обговорювалися різні підходи  

і вимоги до акредитації в різних країнах Європи і можливі шляхи узго-

дження таких відмінностей. Загалом на конференції були присутні понад 

140 учасників із 18 країн. 

Також представники університету брали участь у VI Конгресі ініціатив 

Східної Європи 25 – 26 вересня 2017 року в м. Люблін (Польща) та Європей-

ському форумі нових ідей 27 – 29 вересня 2017 року в м. Сопот (Польща). 

Університет брав участь у міжнародних заходах в Україні: у десятій 

ювілейній міжнародній виставці освітніх закладів – "Освіта Слобожан-

щини та навчання за кордоном" (м. Харків); Міжнародній конференції 

"Вишеградська четвірка та Україна: об'єднуємо зусилля для розвитку міст" 

22 серпня 2017 року (м. Харків); освітньому форумі з нагоди 25-річчя 

діяльності Програми імені Фулбрайта в Україні 12 жовтня 2017 (м. Київ); 

ІІ Польсько-Українському форумі місцевого самоврядування "Громада. Ефек-

тивний розвиток. Інвестиції" 23 листопада 2017 року (м. Харків). 

 
 

 



 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

Стратегічні завдання 
 

1. Необхідно покласти в основу навчального процесу виховний під-

хід, оскільки кожен науково-педагогічний працівник університету має бути 

вихователем незалежно від того, яку навчальну дисципліну він викладає 

і в якій науковій сфері працює, адже головний метод виховання – це 

власний приклад. Він має демонструвати, що в мережній формі синтезу 

нових знань суспільства ефективна діяльність починається з усвідом-

лення власних недоліків, продовжується усвідомленням своєї причетно-

сті до невирішених проблем і базується на довірі та повазі один до одного, 

об'єднанні сильних якостей інших членів творчого загалу і компенсуванні 

тим самим власних слабких сторін. 

2. Необхідно виховати особистість – творця, а не руйнівника, та сфор-

мувати у студента: 

потребу постійно навчатися, вдосконалювати свою майстерність, само-

розвиватися, намагаючись об'єктивно оцінювати свій професійний рівень; 

розуміння того, що майбутнє кожного залежить від його власної на-

полегливої праці задля набуття компетентностей упродовж усього життя, 

а не від впливовості і грошей батьків та знайомих; 

розуміння того, що синтез нових знань усе більше й більше буде від-

буватися в межах неформальних творчих колективів, де немає місця чистому 

індивідуалізму, де моральність особистості виходить на перший план; 

потребу і вміння вести здоровий спосіб життя. 

3. Важливим є створення організаційних і методичних умов для бага-

тогранного духовного та фізичного розвитку викладачів і студентів, що мож-

ливо через широку підтримку художньої самодіяльності, культурно-масо-

вої роботи, фізичної культури і спорту, активну участь у культурному 

та науковому житті міста і країни в цілому. 

4. Упровадження української мови в навчально-виховний процес вищої 

школи вважаємо завданням першочергової державної важливості. Виконати 

його неможливо за один семестр чи рік. Статус національного університету, 

ґрунтовна фахова освіта вимагають від сучасного фахівця досконалого 

володіння державною та обов'язково як мінімум однією іноземною мовами.  
 

 

 

 



 

Виконання завдань 
 

1. Участь у громадсько-виховній та волонтерській роботі підвищує 

соціальну активність студентської молоді. У ХНЕУ ім. С. Кузнеця на сьо-

годні діють: міська громадська молодіжна організація, первинна проф-

спілкова організація студентів, аспірантів, докторантів, наукове товари-

ство студентів, аспірантів, докторантів (НТ САД), молодіжний культурний 

центр, спортивний клуб, дебатний клуб, громадський центр зайнятості, 

відділ молодіжної політики та соціального розвитку, відділ маркетингу  

та корпоративних комунікацій, волонтерський штаб, науковий гурток 

"Enactus", студентський театральний колектив "Кузнеці". Налагоджено 

зв'язки з багатьма громадськими і державними організаціями міста, 

країни, закордонними та міжнародними організаціями. 

Важливою проблемою є заохочення лідерів до самоорганізації і керів-

ництва студентським колективом задля вирішення молодіжних питань. 

Саме тому студентському самоврядуванню в нашому університеті приді-

ляється значна увага. Розроблено положення, яке регулює цей напрям 

роботи. Усі органи студентського самоврядування мають чіткі цілі, завдан-

ня, функції. Визначено підпорядкованість в університетському та міському 

форматах. І результати цього досить вагомі. Члени Молодіжної організації 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця є координаторами Української асоціації студентського 

самоврядування в Харківському регіоні, неодноразово обирались студент-

ськими мерами Харкова, є членами обласної та міської студентських рад, 

М. В. Лазарєв другий рік поспіль очолює Студентську міську раду. 

2. З метою підвищення мотивації участі студентства у громадському 

житті ректоратом разом з організаціями студентського самоврядування 

щорічно проводиться конкурс на звання "Краща академічна група ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця" і "Кращий керівник академгрупи ХНЕУ ім. С. Кузнеця", "Кра-

щий гуртожиток ХНЕУ ім. С. Кузнеця" та "Краща студрада гуртожитку" 

з преміями для придбання спортінвентарю для студентів гуртожитків. 
 

3. У 2017 році відзначено студентів університету на різних рівнях: 

Стипендію Президента України отримали 6 студентів; 

Стипендію Верховної Ради України – 4 студенти; 

Стипендію Кабінету Міністрів України – 2 студенти; 

Стипендію ім. Вадима Гетьмана – 2 студенти; 

Стипендію міського голови "Обдарованість" – 3 студенти;  

Стипендію Фонду В. Пінчука "Завтра.UA" – 2 студенти; 



 

Золотим знаком ХНЕУ ім. С. Кузнеця нагороджено 3 студенти. 
 

Відділом молодіжної політики та соціального розвитку згідно з поста-

новою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 "Про деякі питання 

виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів" починаючи з 1 січня 2017 року здійснюють подання до управ-

ління праці та соціального захисту населення Шевченківського району 

Харківської міської ради особових справ студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

різних категорій, які мають право на отримання соціальної стипендії. 

У період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року отримували соці-

альну стипендію у вигляді грошової виплати 289 студентів (табл. 28 і 29). 
 

 

Таблиця 28 
 

Кількість студентів, які отримували соціальну стипендію  

за категоріями в період з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р. 
 

№ 

п/п 
Назва категорії 

Кількість 

студентів 

1 

Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування,  

та особи з їх числа, а також студенти ВНЗ, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 

42 

2 Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 

3 

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної 

роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного 

випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи  

16 

4 
Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19 

ст. 6, та їхні діти 
21 

5 
Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадського протесту або помер унаслідок поранення 
1 

6 Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи 171 

7 Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – III груп 34 

8 

Студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям" 

1 

Разом 289 

 

 

 

 



 

Таблиця 29 

 

Кількість студентів, які отримували соціальну стипендію  

у період з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р., за факультетами 
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ФФ 6 0 2 2 0 45 3 0 58 

ЕП 11 0 2 2 0 28 6 0 49 

ЕІ  7 0 1 5 0 22 8 1 44 

КіМБ 1 0 6 3 0 22 6 0 38 

МЕВ 8 1 2 5 1 27 7 0 51 

МіМ 9 2 3 4 0 27 4 0 49 

Разом 42 3 16 21 1 171 34 1 289 

 

Примітка: ФФ – фінансовий факультет; ЕП – факультет економіки і права;  

ЕІ – факультет економічної інформатики; КіМБ – факультет консалтингу і міжнародного 

бізнесу; МЕВ – факультет міжнародних відносин; МіМ – факультет менеджменту 

і маркетингу. 

Щомісячно до управління праці та соціального захисту населення 

подаються оновлені списки студентів на виплату соціальної стипендії  

із внесеними змінами, такі, як звернення студентів із новою заявою, відра-

хування студентів, отримання студентом нового статусу, який входить до ка-

тегорій соціальної стипендії, зміна форми навчання, академічна відпустка. 

 

4. Молодіжна організація (МО) університету активно співпрацює 

з комітетом у справах сім'ї, молоді та спорту Шевченківського району, 

департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, 

департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністра-

ції, Харківською обласною студентською радою, Українською асоціацією 

студентського самоврядування, Всеукраїнськими молодіжними громад-



 

ськими організаціями "Студентська республіка" та "Федерація дебатів 

України", громадською організацією "Всеукраїнське студентське братство 

"Еліта Нації"", локальним комітетом AIESEC у Харкові, стипендіальною 

програмою Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA". 

3 вересня 2017 року другий рік поспіль головою Молодіжної організа-

ції є Д. Д. Лисицька, заступниками – К. С. Мішньова, І. С. Петренко.  

Нові проекти та заходи Молодіжної організації: 

організація та проведення щомісячних зустрічей студентів і викла-

дачів (керівництва) університету під назвою "З викладачем на Ти"; 

цикл лекцій на тему "Тренди піару"; 

"Kuznets Business Storm"; 

акції до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом; 

акція "Твори добро";  

флешмоби до початку нового навчального року, Нового року тощо;  

благодійна акція зі збирання коштів для притулку тварин "Дай лапу"; 

подання проекту "UMP" у номінацію "Культура" на конкурс у сфері соці-

альних проектів і соціальних інновацій Social Project Awards (м. Одеса). 

Члени МО ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли активну участь в організації 

та проведенні: 

школи молодіжних лідерів (серпень 2017 року) за підтримки відділу 

преси, освіти та культури Посольства США в Україні;  

міської медіа-школи "Школа медіа, PR та дизайну" на базі ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця;  

екскурсій до компаній Ciklum, Global Bilgi, Artjoker, Philip Morris, Gameloft; 

зустрічі з представниками компанії МАУ тощо. 

Навесні 2017 року засновано проект "Карта Молодіжної організації 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця". Мета проекту – надати студентам знижку на по-

слуги та товари закладів Харкова. За період існування Карти укладено 

партнерські угоди з низкою закладів, які регулярно відвідують студенти, 

серед них: 

мережа кінотеатрів "Kinoland" (20-відсоткова знижка); 

магазин квіткових та фруктових композицій "Buton" (знижка 10 %); 

кав'ярня "Kharakter" (знижка 20 %), антикафе "7/9" (знижка 25 %), 

кав'ярня "Блек&Мілк" (10 % знижки на каву та 20 % знижки на оренду 

велосипедів), кав'ярня "Baker 75 Street" (знижка 20 %); 

"театр Ч" (30 %), квест-кімната Суворова (10 %); 



 

піцерія "Lucky pizza" (10 %); бар "Sova" (10 %), паб "Spiel pub" (10 %), 

паб "Старик Хэм" (10 %), піцерія "Nerro pizza" (10 %), бар "The Alchemist" 

(10 %), кафе віртуальної реальності "VR Starclub" (10 %), бар "Дом" (10 %), 

мережа MAFIA "Якіторія" (10 %); 

магазин браслетів із натуральних каменів "Shein design" (15 %); 

спортивний клуб "Gym4fit" (10 %), клуб скелелазіння "Format" (10 %); 

магазин кондитерських виробів "CC Cakes" (10 %); "Happycake" (10 %); 

магазин "Еплманія" (10 % – знижка на аксесуари, 1 % – на техніку, 

5 % – на сервіс); 

магазин повітряних кульок "Kapriz" (10 %); 

магазин "Patio showroom" (7 %); 

фотостудія "Eshtastudio" (20 %); 

магазин "Utopia 8" (25 %); 

школа водіїв "АВТОдор" (6 %); 

маркетингове агентство "Muraha" (15 %); 

салон краси "Street art" (20 %); 

фірмові футболки "M.K.TShirts" (15 %); 

магазин шкіряних виробів "Leather Kharkov" (7 %); 

магазин подарунків "Happyday" (10 %). 

З вересня 2016 року у складі Молодіжної організації створено ініціа-

тивну команду, яка разом із викладачами кафедри управління соціаль-

ними комунікаціями відновила щоденну роботу радіовузла університету, 

і відтепер на великих перервах лунають актуальні новини, анонси захо-

дів, що відбудуться в університеті та місті, вітання з міжнародними та про-

фесійними святами. 

 

Створено команду "ХНЕУ ТВ", завданням якої є відвідування захо-

дів, що проходять в університеті, з метою подальшого висвітлення їх 

у відеорепортажах, які автоматично виходять у соціальних мережах, 

на екранах у навчально-бібліотечному та новому корпусах університету. 

Команда "ХНЕУ ТВ" першою в Харкові взяла участь у всесвітньому моло-

діжному флешмобі "#MannequinChallenge у ХНЕУ ім. С. Кузнеця", учас-

никами якого були студенти та викладачі університету. Також проведено 

"Новорічний флешмоб", у якому студенти університету в образах ново-

річних персонажів вітали адміністрацію, викладачів та студентів із ново-

річними святами.  



 

На базі МО в листопаді 2015 року створено волонтерський штаб 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, метою якого є розвиток волонтерської діяльності  

в університеті. Волонтерський штаб займався організацією таких міських 

заходів, як: #22PushUpChallenge, "Кожен повинен допомогти" (постійна під-

тримка воїнів ЗСУ, які проходять реабілітацію у Харківському військовому 

шпиталі), "Не будь байдужим", Волонтер ХХI та ін. 

Крім того, члени штабу працювали волонтерами на чемпіонаті Європи 

з боксу (16 – 24 червня 2017 року).  

 

Члени дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця провели 9 засідань 

та тренінгів для учасників клубу, організували та провели дебатний турнір 

"Кубок Президента", внутрішній дебатний турнір для першокурсників 

і взяли участь у ІІІ та ІV етапах Харківської дебатної ліги.  

Відновлено роботу літературного клубу, який запрошує всіх поціно-

вувачів літератури поділитись власними віршами та розвиває культуру 

спілкування в наших студентів.  

Молодіжна організація університету плідно співпрацює зі студент-

ськими радами в гуртожитках з питань забезпечення прав студентів 

на отримання якісних послуг та дотримання студентами "Правил прожи-

вання у гуртожитках ХНЕУ ім. С. Кузнеця", спільної роботи щодо економії 

енерго- і водних ресурсів, збереження майна тощо. МО та члени студрад 

гуртожитків звернулись до адміністрації із пропозицією щодо більш актив-

ної та дієвої економії енерго- і водних ресурсів, особливо в шести гур-

тожитках.  

Великий внесок у різнобарвність студентського життя університету 

робить шоу-театр "Кузнеці", учасники якого в масштабах Харкова органі-

зували на постійній основі програму студентських ініціатив "Платформа 77". 

У травні 2017 року студенти-актори брали участь в організації соціальної 

акції "Театр під відкритим небом" і в межах цього проекту показували 

перформанси на вулицях міста. У червні 2017 року колектив анонсував 

виставу "Дім на кордоні" з новим акторським складом та новими режи-

серськими рішеннями, яка 15 грудня 2017 року з успіхом та аншлагом 

пройшла в актовій залі. 
 

МО регулярно проводить анкетування та соціальні опитування серед 

студентів у соціальних мережах, щоб зрозуміти й виявити те, які очіку-

вання студентів від Молодіжної організації, які заходи вони хотіли б бачити 



 

в нашому університеті, які проблеми існують у студентському житті,  

а головне, які рішення можна запровадити. Завдяки таким результатам 

опитувань МО склала план заходів та окреслила напрями праці на наступ-

ний календарний рік, а також поставила перед собою чіткі цілі й завдання 

для досягнення мети. 
 

5. Науковим товариством студентів, аспірантів та докторантів (НТ САД) 

проведено низку науково-популярних заходів щодо створення привабли-

вого іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця: зустрічі з абітурієнтами в межах проф-

орієнтаційної роботи, організація і проведення ІІІ студентського та міського 

турнірів економістів, організація роботи секції "Життя сучасної молоді: 

волонтерство, соціальне забезпечення, проблеми працевлаштування" 

у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених 

та студентів "Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, 

соціальні та правові аспекти". 

Поставлені завдання було виконано, і результатами діяльності  

НТ САД ХНЕУ ім. С. Кузнеця протягом 2017 року стали: 

• проведення ІІI студентського турніру економістів ХНЕУ ім. С. Куз-

неця (08.03.2017 р.). Метою турніру є розвиток критичного мислення, під-

вищення рівня обізнаності в сучасних тенденціях економічного розвитку, 

формування здатності працювати в команді. Перемогу здобула команда 

факультету економічної інформатики у складі Віктора Холода, Анастасії 

Захарової, Марини Вінник, Катерини Морозової, Іллі Чуйкова;  

• допомога в організації та участь усього складу НТ САД ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця в міському конкурсі бізнес-проектів "Харків – місто моло-

діжних ініціатив" (квітень – травень 2017 року). Сім проектів студентів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця посіли призові місця, а студенти безпосередньо 

отримали призові нагороди в сумі від 5 до 15 тис. грн; 

• організація роботи секції конференції "Життя сучасної молоді: 

волонтерство, соціальне забезпечення, проблеми працевлаштування"  

в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених 

та студентів "Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, 

соціальні та правові аспекти" (21.04.2017 р.); 

• організація та проведення на базі університету ХІ турніру юних 

економістів (23 вересня 2017 року). І місце виборола збірна команда 

Московського району "БІЗНЕС – СИЛА", ІІ місце посіли збірна команда 

Слобідського району "Економікс" та збірна команда Шевченківського району 



 

"OPTIMUM", на ІІІ місці – збірна команда Київського району "Перспек-

тива", збірна команда Московського району "Національний резерв" та збірна 

команда Немишлянського району "Креатив – ЗА!". Турнір є підготовчим 

та відбірковим етапом Всеукраїнського турніру юних економістів. На все-

українському етапі шкільні команди продемонстрували високий рівень 

підготовки та вибороли призові місця;  

• підготовка документації та координування роботи 10 студентів  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця для участі в конкурсі на отримання стипендії Хар-

ківського міського голови "Обдарованість" (3 студенти стали лауреатами 

конкурсу); 

• організація та проведення ІIІ міського турніру економістів (21.10.2017 р.), 

участь у якому взяли 15 студентських та 5 шкільних команд міста Хар-

кова. Члени журі – заслужений економіст України Н. М. Внукова (голова), 

завідувачі кафедр, професори, доценти та провідні викладачі ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, представники бізнес-структур, зокрема компанії "AB InBev", 

юридичних фірм та ін. У результаті змагань I місце вибороли студенти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, II місце отримала команда учнів гімназії № 46 "Золо-

тий запас", III місце посіла команда ХННІ ДВНЗ УБС. Учасники команд 

були також нагороджені в номінаціях "Кращий доповідач", "Кращий опо-

нент", "Кращий рецензент" та "Спеціальна відзнака журі"; 

• проведення презентації та координування проекту "Завтра.ЮА" 

серед студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

• перемога команди НТ САД у півфінальних змаганнях міського 

конкурсу "Що? Де? Коли?"; 

• перемога двох команд фінансового факультету (І та ІІ місця) у І від-

критому регіональному турнірі з фінансової грамотності на Кубок голови 

Харківської обласної державної адміністрації під керівництвом доцентів 

кафедри банківської справи О. І. Омельченко та К. М. Азізової. 

6. Університетом продовжено співпрацю з Харківським національним 

університетом Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, факультетом військової 

підготовки НТУ "ХПІ", Національною академією Національної гвардії 

України та Харківським національним університетом внутрішніх справ 

щодо підготовки студентів денної форми навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

як офіцерів запасу (табл. 30). 

 

 



 

Таблиця 30 

 

Кількість студентів денної форми навчання, які проходять 

військову підготовку на базі ЗВО-партнерів ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

ХНУПС 

ім. І. Кожедуба 
НТУ "ХПІ" 

Національна 

академія 

Національної 

гвардії України 

Харківський 

національний 

університет 

внутрішніх справ 

І курс – 22 студенти І курс – 14 студентів І курс – 6 студентів І курс – 1 студент 

ІІ курс – 31 студент ІІ курс – 21 студент ІІ курс – 4 студенти ІІ курс – 0 студентів 

Усього: 53 студенти Усього: 35 студентів Усього: 10 студентів Усього: 1 студент 

 

7. З метою виховання громадянської свідомості, любові до рідного 

слова кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян 

разом із відділом молодіжної політики та соціального розвитку проводить 

зі студентами значну навчально-виховну роботу. 

9 листопада 2017 року в Харківському національному економічному 

університеті імені Семена Кузнеця відбувся І університетський етап 

VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, учасниками якого стали 28 студентів, 

і І університетський етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика, учасниками якого стали 43 студенти університету. 

За результатами конкурсів визначено шістьох переможців, які візьмуть 

участь у всекраїнських змаганнях.  

 

8. З метою залучення учнів старших класів загальноосвітніх на-

вчальних закладів міста Харкова та Харківської області до вищої еконо-

мічної освіти на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця організовано і проведено 

Зимові та Літні школи. 

З 29 травня до 23 червня 2017 року працювали 11 Літніх шкіл на базі 

6 факультетів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, серед них: 

факультет економіки і права – "Школа креативного підприємництва – 

"YP – Young Professionals" (27 учасників); 

факультет міжнародних економічних відносин: "Майбутні менеджери 

економісти" (33 учасники) і "Обери платформу для майбутнього бізнесу" 

(26 учасників); 



 

факультет консалтингу та міжнародного бізнесу – "Управляй грошима – 

управляй майбутнім" (75 учасників); 

фінансовий факультет – "Школа фінансового успіху" (19 учасників); 

факультет менеджменту і маркетингу – "Школа молодого мільйо-

нера" (78 учасників); 

факультет економічної інформатики:  

"First Capital: IT-start UP" (25 учасників); 

"Інтелектуальні технології аналізу бізнес-процесів" (6 учасників); 

"Сучасний бізнес-аналітик" (11 учасників); 

"Школа молодих програмістів" (31 учасник); 

"Світ мультимедіа" (35 учасників). 

Усього в Літніх школах 2017 року взяли участь 366 учнів із 91 за-

гальноосвітнього навчального закладу міста Харкова та Харківської 

області і 1 учень із міста Маріуполя Донецької області. 

За результатами вихідного опитування учнів-учасників Літніх шкіл 

із питань задоволеності навчанням у Літніх школах ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

визначено, що переважна більшість слухачів задоволена участю в Літніх 

школах, вони отримали корисні, цікаві знання і позитивні враження про уні-

верситет, факультети, викладачів та студентів.  

Поряд із Літніми школи на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводились 

Зимові школи факультетів міжнародних економічних відносин і консал-

тингу та міжнародного бізнесу.  

Практика Літніх та Зимових шкіл на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця є ефек-

тивною формою профорієнтаційної роботи та розвитку загальних і спеціаль-

них здібностей, актуальних навичок учнівської молоді. 

 

9. У березні 2014 року наказом ректора створено соціально-психоло-

гічну службу (СПС) університету. Основною метою діяльності служби є со-

ціально-психологічне забезпечення, підвищення ефективності навчаль-

ного та наукового процесу, особистісний розвиток, захист психічного здоров'я, 

соціального благополуччя студентів, викладачів, наукових та інших пра-

цівників нашого університету. На базі СПС функціонують телефон, елект-

ронна пошта та скринька довіри. 

Було розроблено та затверджено річний план роботи соціально-

психологічної служби, поновлено інформацію зі сторінки СПС на сайті 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. З метою визначення ступеня адаптованості до на-

вчання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця та чинників, що на неї впливають, було роз-



 

роблено анкету та проведено дослідження серед студентів першого 

курсу. 

Протягом 2017 року практичний психолог Т. О. Кутвицька брала 

участь у супроводі неповнолітніх студентів, яких викликали в якості свід-

ків для участі в судових засіданнях; проведенні на базі ХНЕУ ім. С. Куз-

неця щомісячних зборів Спілки ветеранів АТО, семінарів Школи соці-

ального проектування і грантрайтингу "Open Grants School", органі-

зованої за ініціативою Управління інвестиційного розвитку та іміджевих 

проектів Харківської міської ради. Також практичний психолог взяла 

участь у міжнародній міждисциплінарній Асамблеї "Посттравматичний 

стрес: дорослі, діти та сім'ї в ситуації війни" і отримала сертифікат про під-

вищення кваліфікації. 

 

10. Естетичному та культурному вихованню в університеті завжди 

приділяється значна увага. Наші студенти, що є учасниками творчих 

колективів Молодіжного культурного центру (МКЦ) ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

постійно стають лауреатами українських та міжнародних конкурсів.  

Цього року солісти та творчі колективи Молодіжного центру ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця посіли чотири перших, три других, шість третіх місць 

та премію гран-прі на міському конкурсі студентської самодіяльної 

творчості "Студентська весна – 2017", забезпечивши університету місце 

в трійці кращих ЗВО Харкова. Крім того, народні аматорські колективи 

"Вокальний ансамбль "Роксолана" (керівник Л. Авдимирець) та "Вокальна 

шоу-група "Новые люди" (керівник О. Петрова) стали переможцями 

та володарями гран-прі всеукраїнських міжнародних мистецьких фести-

валів "Про весну…", "Kharkiv Song Forum", "Dance Song Fest" (м. Харків), 

"Штурм", "Гармонія душі", "Феєрія зірок", "Співограй", "Мамай Fest" 

(м. Київ), "Хрустальная роза" (Болгарія, м. Варна), колектив естрадного 

танцю "Альтаїр" (керівник О. Єфімова) став переможцем міжнародного 

конкурсу "European Festival", а театральний колектив "Кузнеці" (керівник 

В. Бондаренко) став переможцем всеукраїнських театральних фестива-

лів та співорганізатором фестивалю театрального мистецтва "Платфор-

ма 77".  

Традиційними заходами, які впродовж року проводяться Молодіжним 

центром, стали свята посвячення в студенти, дні відкритих дверей, 

ярмарки вакансій, міжнародний конкурс студентських PR-проектів "Золо-

тий компас", International Day, новорічні свята, конкурси студентської 



 

аматорської творчості "Дебют першокурсника" та "Студентська весна", 

фестиваль команд КВК на кубок ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця, вручення 

дипломів випускникам університету, звітні концерти та вистави колективів 

Молодіжного центру, творчі концерти-зустрічі провідних колективів Харкова.  

Упродовж 2017 року Молодіжний центр ХНЕУ ім. С. Кузнеця орга-

нізував і провів, а також узяв участь у таких заходах, як: 

• міські новорічні та різдвяні свята (впродовж січня); 

• міське свято Масляної (лютий); 

• урочисте вручення дипломів випускникам ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

(лютий); 

• "Міс ХНЕУ – 2017" (березень); 

• міське свято 8 Березня для працівників освіти Харківщини (бе-

резень); 

• урочисте вручення дипломів іноземним громадянам – випускни-

кам ХНЕУ ім. С. Кузнеця (березень); 

• міський конкурс студентської самодіяльності "Студентська весна – 

2017" (березень – квітень); 

• міський фестиваль пісень іноземними мовами "Спілкуємось зі сві-

том" (квітень); 

• міжнародний конкурс студентських PR-проектів "Золотий компас" 

(квітень); 

• International Day (квітень, вересень); 

• університетський конкурс студентської аматорської творчості "Сту-

дентська весна – 2017" (квітень); 

• міське свято "День Європи" (травень); 

• міські заходи до Дня Харкова (серпень); 

• заходи до всесвітнього Дня бібліотек (жовтень); 

• фестиваль студентської аматорської творчості "Дебют першокурс-

ника" (листопад); 

• міські новорічні свята та благодійні акції (грудень). 

11. Фізичному вихованню та спорту в університеті приділяється знач-

на увага, проводяться спортивні заходи, учасниками яких є студенти  

та випускники університету, а також учні ЗНЗ Харкова. У 2017 році було 

організовано майже 100 спортивно-оздоровчих заходів. 

У межах профорієнтаційної та волонтерської роботи, формування 

мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, потреби в регу-



 

лярних заняттях фізичними вправами і спортом викладачі кафедри фізич-

ного виховання та спорту, студентський спортивний клуб "ІНЖЕК" та сту-

денти університету взяли участь у таких заходах, як: 

чемпіонат Європи з боксу "Харків-2017" (як волонтери, 16 – 24 червня);  

підтримка гравців та присутність на матчах команди "Металіст 1925" 

(м. Харків) з футболу (згідно з графіком-календарем ігор);  

підтримка гравців та присутність на матчах команди "Локомотив" 

(м. Харків) з волейболу (згідно з графіком-календарем ігор); 

підтримка гравців та присутність на матчах команди "Мотор Січ" 

(м. Запоріжжя) з гандболу (згідно з графіком-календарем ігор); 

підтримка гравців та присутність на матчах на Кубок мера Харкова 

з водного поло (згідно з графіком-календарем ігор); 

участь у V спортивному форумі "Харків – спортивна столиця" (8 грудня). 

Викладачі та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь у таких між-

народних та всеукраїнських змаганнях, як: 

4th Kharkiv International Marathon (30 квітня); 

ХХХІІ Міжнародний традиційний марафон "Визволення" у місті Хар-

кові (20 серпня); 

чемпіонат України з баскетболу серед студентських команд (чоловіки). 

Студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь у ХІІІ літній універсіаді 

України з художньої гімнастики (ІІ місце у складі збірної команди Харків-

ської області).  

Організовано такі спортивно-оздоровчі заходи, як: 

зимове спортивне свято "100 хвилин здоров'я" серед викладачів 

та працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця (12 лютого); 

турнір із волейболу "Весняний букет" серед жіночих команд (6 березня);  

особистий чемпіонат ХНЕУ ім. С. Кузнеця з настільного тенісу 

(16 березня); 

спортивне свято "Тиждень спорту та здоров'я" для викладачів та пра-

цівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця (27 травня – 1 червня, 9 – 15 листопада); 

турнір із футзалу, приурочений до Дня фізичної культури і спорту 

та Всеукраїнського олімпійського уроку і Олімпійського тижня (9 вересня); 

турнір із настільного тенісу, приурочений до Міжнародного дня сту-

дентського спорту в Україні (19 вересня); 

турнір із паркового волейболу серед студентів, які мешкають у гурто-

житках ХНЕУ ім. С. Кузнеця, приурочений до Міжнародного дня студент-

ського спорту в Україні (20 вересня). 

 



 

Викладачі та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця також узяли участь 

у змаганнях міста Харкова та Харківської області, серед яких: 

студентська ліга міста Харкова з волейболу серед жіночих команд 

(сезон 2016 – 2017 рр., 2017 – 2018 рр.);  

чемпіонат із волейболу серед жіночих команд міста Харкова (сезон 

2016 – 2017 рр.); 

спартакіади ВНЗ міста Харкова з фехтування, тхеквондо, греко-

римської боротьби (лютий – березень), з футзалу, дзюдо, армспорту 

(березень – травень); з настільного тенісу (листопад – грудень); 

чемпіонат Харківської області серед студентів ВНЗ з боксу (бе-

резень); 

відкрита першість СК "Уніфехт" з боксу (березень); 

відкрита першість СК "King" з боксу (березень – квітень, жовтень – 

грудень); 

X традиційний турнір з боксу, присвячений ветеранам Великої 

Вітчизняної війни м. Люботина та 72-й річниці з Дня Перемоги (травень); 

чемпіонат Харківської області серед молоді 2000 – 2001 року наро-

дження з боксу (жовтень); 

чемпіонат Харківської області з боксу серед чоловіків та жінок еліти 

(жовтень); 

матч серед ВНЗ міста Харкова за кубок БЦ "ІНЖЕК" (жовтень); 

турнір з боксу пам'яті Ю. В. Кіріліна (листопад). 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця було проведено такі внутрішні змагання, як:  

спартакіада ХНЕУ ім. С. Кузнеця з футзалу (лютий), з шахів та шашок 

(квітень), зі streetball (квітень), з аеробіки (квітень), з пауерліфтингу (кві-

тень), з петанку (квітень), з настільного тенісу серед факультетів (жов-

тень), з бадмінтону (жовтень – листопад), з армспорту (листопад), з волей-

болу серед жіночих і чоловічих команд (листопад), з баскетболу серед 

жіночих команд (листопад); 

турнір із настільного тенісу, присвячений пам'яті викладача-тренера 

Л. С. Лученко (травень);  

фітнес-фестиваль з аеробіки (листопад). 

Викладачі кафедри фізичного виховання та спорту на запрошення 

Федерацій різних видів спорту взяли участь у суддівстві змагань облас-

ного та державного рівнів, зокрема таких, як: 

чемпіонат України з баскетболу в суперлізі серед чоловічих команд; 



 

чемпіонат України та кубок України з волейболу серед чоловічих  

та жіночих команд;  

чемпіонат та кубок міста Харкова з волейболу серед чоловічих  

та жіночих команд;  

кубок світу зі стріт-дисциплін;  

відкритий кубок України з хаус, джаз-фанк;  

міжнародні змагання із сучасних танців; 

міжнародний турнір сучасного танцювального спорту; 

міжнародний турнір "Танцювальний експрес"; 

турнір з футзалу "Еліт-ліга". 

 

12. Відповідно до Плану основних заходів підготовки цивільного 

захисту (ЦЗ) університету протягом 2017 року в повному обсязі виконано 

всі заплановані заходи. 

Заходи підготовки цивільного захисту висвітлюються на сайті уні-

верситету в розділі "Цивільний захист". 

Підготовка ЦЗ ХНЕУ ім. С. Кузнеця до виконання завдань протягом 

2017 року здійснювалась відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту 

України від 02.10.2012 р. № 5403-VI, постанов Уряду України із питань ци-

вільного захисту, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. 

№ 814 "Про Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука 

України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзви-

чайні ситуації техногенного та природного характеру", інших нормативно-

правових документів, які діють у сфері цивільного захисту. 

В університеті працює постійна комісія з питань надзвичайних ситуа-

цій, яку очолює заступник керівника (проректор з науково-педагогічної 

роботи). На засіданнях комісії розглянуто питання про стан об'єктової сис-

теми оповіщення; про проведення основних заходів підготовки ЦЗ протя-

гом 2017 року; про стан забезпечення керівного, начальницького складу, 

особового складу формувань ЦЗ, працівників і студентів університету засо-

бами цивільного захисту; про готовність підвальних приміщень у навчаль-

них корпусах і гуртожитках університету до укриття працівників і студен-

тів; про підготовку університету до проведення спеціального об'єктового 

тренування з питань ЦЗ; про стан пожежної безпеки університету і вико-

нання заходів, передбачених ст.ст. 55 – 57 Кодексу цивільного захисту 

України; про організацію санітарно-профілактичних та протиепідемічних 

заходів у структурних підрозділах університету; про підсумки проведення  



 

в університеті спеціального об'єктового тренування із питань цивільного 

захисту; про підготовку структурних підрозділів і об'єктів університету  

до сталого функціонування і дій в умовах можливих екстремальних ситуа-

цій осінньо-зимового періоду 2017 – 2018 років. 

В університеті працює комісія з питань евакуації, яку очолює за-

ступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи). За звітний 

період проведено 4 засідання комісії, на яких розглянуто питання відпо-

відно до плану роботи в повному обсязі. Згідно з планом основних захо-

дів підготовки університету із питань ЦЗ у травні 2017 року з особовим 

складом комісії з питань евакуації проведено навчально-методичні збори 

з питань планування і проведення заходів щодо евакуації в разі загрози 

виникнення і власне виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру. 

Протягом 2017 року вжито заходів щодо підвищення ступеня готов-

ності підвальних приміщень до укриття працівників і студентів універ-

ситету. Підвальні приміщення університету пристосовані до укриття і можуть 

бути використані як засоби колективного захисту. З нагоди Дня рятівника 

у вересні 2017 року проведено урочисті збори за участю керівного складу 

університету. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2013 р. 

№ 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням 

органів управління та сил цивільного захисту" в університеті 13 жовтня 

2017 року проведено спеціальне об'єктове тренування на тему: "Дії орга-

нів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів при здій-

сненні заходів з укриття працівників і студентів у підвальних приміщеннях" 

тривалістю 8 годин. До тренування були залучені органи управління, 

служби і формування цивільного захисту, кафедра природоохоронних тех-

нологій, екології та безпеки життєдіяльності, кафедра фізичного виховання 

та спорту, факультет консалтингу та міжнародного бізнесу. Під час трену-

вання відпрацьовано заходи щодо укриття працівників і студентів у під-

вальних приміщеннях.  

Під час спеціального об'єктового тренування проведено навчально-

методичні збори з посадовими особами комісії з питань евакуації на тему: 

"Організація і проведення заходів з евакуації працівників і студентів уні-

верситету у разі загрози виникнення та власне виникнення надзвичайних 

ситуацій", а також протипожежне тренування з елементами евакуації тощо.  



 

Сигнал "Увага всім!" із застосуванням технічних засобів оповіщення 

і ручної сирени доведений до відома всього особового складу університету.  

Відповідно до вимог наказу ректора університету від 13.10.2017 р. 

№ 199 "Про підсумки проведення спеціального об'єктового тренування орга-

нів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів універ-

ситету" здійснено аналіз проведення в навчальному закладі спеціальних 

об'єктових тренувань та інших заходів підготовки з цивільного захисту  

у 2010 – 2017 роках. За результатами аналізу і систематизації документів 

колективом штабу ЦЗ за редакцією ректора університету, д-ра екон. наук, 

професора В. С. Пономаренка підготовлено до видання "Збірник доку-

ментів із питань підготовки і проведення спеціальних об'єктових трену-

вань з органами управління, силами цивільного захисту і структурними 

підрозділами університету".  

Штаб цивільного захисту (ЦЗ), постійна комісія з питань надзвичай-

них ситуацій, комісія з питань евакуації, служби цивільного захисту 

університету в плановій роботі керуються вимогами наказу Міністерства 

освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814. 

Створено умови для належного зберігання засобів цивільного за-

хисту. У повному обсязі виконано вимоги керівних документів стосовно 

організації в університеті радіаційного та хімічного спостереження. 

У 2017 році колективом штабу ЦЗ ХНЕУ ім. С. Кузнеця за загальною 

редакцією ректора університету, д-ра екон. наук, професора В. С. Понома-

ренка видано "Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань 

цивільного захисту" (220 с.) і "Збірник нормативно-оперативних документів 

із питань цивільного захисту" (168 с.).  
 

 

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 

 

Виконання завдань  

 

На сьогодні до університету входять: 5 навчальних корпусів загаль-

ною площею 25 263 м2; фізкультурно-оздоровчий комплекс загальною 

площею 1 143 м2; навчально-бібліотечний корпус (НБК) загальною пло-

щею 6 213 м2. 

Постійно проводяться ремонтні роботи в приміщеннях навчальних 

корпусів. Для проведення ремонту вестибюля головного навчального 



 

корпусу 26.07.2016 р. було опубліковано оголошення про проведення 

процедури конкурсних торгів. Розкриття поданих пропозицій відбулося 

29.08.2016 р. Після розгляду та оцінювання пропозицій з переможцем 

торгів ТОВ "Будівельник" було укладено договір на суму 3 123,5 тис. грн. 

Демонтажні роботи з ремонту вестибюля були виконані у грудні 2016 року 

на суму 98,7 тис. грн. У 2017 році виконано: заміну опалення у вестибюлі, 

електромонтажні роботи, підшивання гіпсокартонними листами 160 м2 

стелі та зашивання гіпсокартонними листами 75 м2 стін. Встановлено 

два вікна, а також проведено шпаклювання і фарбування стелі та стін. 

Виконано облаштування 45 м2 сходів із граніту. Роботи виконано на суму 

1 176,3 тис. грн.  

В університеті постійно вживають організаційних та технічних захо-

дів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки пра-

цівників та студентів у разі виникнення пожеж. Регулярно проводять 

інструктажі з працівниками та студентами з пожежної та техногенної без-

пеки, перевіряють їх знання, а також дії в разі виявлення пожежі, спра-

цювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння. 

Проводять перевірки пожежного стану на об'єктах університету як пред-

ставниками державного органу пожежного нагляду, так і фахівцями 

університету. Повністю обладнані автоматичною системою сигналізації 

пожежогасіння та оповіщення про пожежу такі навчальні корпуси: лек-

ційний корпус, 7-поверховий навчальний корпус, навчально-бібліотеч-

ний корпус та гуртожиток № 7. Частково обладнані автоматичною сис-

темою сигналізації пожежогасіння та оповіщення про пожежу головний 

навчальний корпус. Наявні системи перебувають у робочому стані 

та обслуговуються. 

За звітний період було проведено перевірки внутрішнього проти-

пожежного водопроводу в навчальних корпусах та гуртожитках. Наявні 

пожежні рукави, які придатні для подальшого використання.  

Усі будівлі університету мають пожежні виходи, які очищені та пере-

бувають у гарному стані. На всіх об'єктах розміщені плани евакуації, ку-

точки протипожежної безпеки й наявні інструкції з пожежної та техноген-

ної безпеки. Постійно проводяться перевірка та огляди електромереж 

і не допускається експлуатація тимчасової електропроводки. Заборонено 

експлуатацію несправних та саморобних приладів опалення. Експлуатація 

електрообладнання здійснюється, відповідно до вимог Правил безпечної 

експлуатації електрообладнання.  



 

Для своєчасної підготовки теплового господарства університету до ро-

боти в опалювальному періоді 2017/2018 навчального року було розроб-

лено плани організаційно-технічних заходів на основі аналізу експлуатації 

систем теплопостачання і теплоспоживання в минулому опалювальному 

періоді з урахуванням вимог нормативно-правових документів.  

Готуючи будівлі до зимового періоду 2017/2018 навчального року, 

було виконано роботи з ремонту теплових систем навчальних корпусів 

та гуртожитків на суму 168,7 тис. грн. У головному навчальному корпусі 

та в гуртожитках № 3 і 6 проведено держповірку лічильників обліку тепла. 

В НБК проведено заміну лічильника тепла на сучасний. Усі лічильники 

прийнято контрольними органами та взято на комерційний облік. Перед 

початком опалювального періоду було проведено перевірку готовності 

систем опалення у цілому шляхом виконання пробного пуску. Усі об'єкти 

університету пройшли перевірку теплопостачальною службою й отримали 

дозвіл на експлуатацію в зимовий період 2017/2018 навчального року. Усі 

роботи виконано, що дозволить розпочати опалювальний сезон вчасно.  

Виконано роботу з ремонту старих вікон. Проведено ремонт зовніш-

нього та внутрішнього освітлення. Загалом навчальні корпуси та гуртожитки 

університету підготовлені до роботи в зимовий період.  

Крім того, в межах виконання міжнародних грантів університетом 

закуплено обладнання на загальну суму 35 340,70 євро, що становить 

приблизно 1 166 200 грн. Дані наведені в табл. 31.  
 

Таблиця 31 
 

Обладнання, отримане за міжнародними грантами у 2017 році 
 

Найменування Кількість Призначення 

Комп'ютери 18 + 13 обладнано 2 комп'ютерні класи 

Проектори 2 в лекційних аудиторіях 

Ноутбуки 2 
для інтерактивної дошки кабінету іноземних мов; 

для відділу електронних засобів навчання 

Swivl + 2 планшети 1 комплект 
мобільна система для одночасного запису лекції 

та презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФІНАНСИ 

 

За звітний період фінансовий стан університету, незважаючи на еко-

номічну кризу та складну демографічну ситуацію, значно не погіршився. 

Університет виконує всі свої зобов'язання та продовжує розвиватися. Про це 

свідчать графіки зміни загального та спеціального фондів (рис. 19 і 20).  
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Рис. 19. Динаміка зростання загального фонду  

з відсотками витрат на заробітну плату та соціальні трансферти: 

стипендії, кошти на фінансування дітей-сиріт, % від загального фонду 

Аналіз кошторису за загальним фондом показує, що на 93 – 97 % 

він використовується на заробітну плату та соціальні трансферти. Таким 

чином, традиційно на поточні витрати та на розвиток університету коштів 

у загальному фонді не передбачається.  
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Рис. 20. Динаміка зміни спецфонду, млн грн 

 

Уперше з 2015 року колективом університету забезпечено зро-

стання спеціального фонду. Ця тенденція свідчить про зміцнення автори-

тету університету і покращення його іміджу на ринку освітянських послуг. 

Важливо відзначити, що це відбувається на фоні зменшення кількості 

абітурієнтів у країні та значного збільшення їхнього відтоку на навчання 

за кордон. 

За звітний період відбулось зростання фонду заробітної плати як за спе-

ціальним, так і за загальним фондами. Уперше за останні 15 років обсяг 

фонду заробітної плати за загальним фондом перевищив видатки на 

заробітну плату за спеціальним фондом (рис. 21).  

Традиційно на соціальні трансферти у загальному фонді відведено 

97 %, тоді як у спеціальному – 51 %. Таким чином, тягар поточних 

видатків та видатків на розвиток покладається на спеціальний фонд.  
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Рис. 21. Динаміка фонду заробітної плати, млн грн. 

 

У 2017 році фонд оплати праці без нарахувань дорівнював 79,6 млн грн, 

з них 44,2 млн грн за загальним фондом та 35,4 млн грн – за спеціаль-

ним фондом.  

Витрати на доплати (у тому числі доплату до рівня мінімальної 

заробітної плати 5,4 млн грн), надбавки, матеріальну допомогу, премії, 

індексацію у 2017 році склали 27,4 млн грн (відповідно 14,3 + 8,4 + 2,8 + 

+ 1,3 + 0,6 млн грн). Таким чином, доплати становлять 41,2 % від консолі-

дованого фонду оплати праці (рис. 22). 

У 2017 році науково-педагогічним працівникам виплачувались усі за-

проваджені урядовими актами виплати, а саме:  

надбавка за вислугу років – 5,4 млн. грн; 

доплати за вчені звання та наукові ступені – 8,7 млн грн. 

Середня заробітна плата професорсько-викладацького складу 

за 2017 рік була такою: 

у професора (доктора наук) – 15 480 грн (у 2016 році – 12 406 грн – 

80 %); 

у доцента (кандидата наук) – 9 812 грн (у 2016 році – 7 487 грн –  

76 %); 

у викладача – 6 230 грн (у 2016 році – 4 278 грн – 69 %). 



 

Таким чином, найбільшим зростання заробітної плати порівняно  

з попереднім роком було у викладачів – на 31 %, тоді як для професо-

рів – на 20 %. 
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Рис. 22. Динаміка обсягів мотиваційних доплат до заробітної плати 

(надбавок, премій, матеріальної допомоги),  

млн грн із відсотками від фонду заробітної плати без нарахувань 

 

Інша вагома складова видатків – це комунальні послуги. Зростання 

тарифів призвело до збільшення видатків на комунальні послуги 

порівняно з 2014 роком на 40 % (у 2014 році – 9 млн грн; у 2017 році – 

15,1 млн грн) (рис. 23). 
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Рис. 23. Фактичні видатки на комунальні послуги  

за спеціальним та загальним фондами 

13,6 % 9,7 % 6,7 % 8,0 % 12,0 % 



 

Важливо також зауважити, що комунальні послуги університетом 

сплачуються майже повністю зі спеціального фонду. І ця тенденція поси-

люється. Якщо у 2016 році зі спеціального фонду було сплачено 11,5 млн грн, 

що складає 70 % від загальної суми, то у 2017 році зі спеціального фонду 

було сплачено 12,7 млн грн, що складає вже 81 % (див. рис. 23). 

Крім того, практично повністю поточні витрати університету (на канц-

товари, рекламу, літературу, поточний ремонт, матеріали для поточного 

ремонту, комунальні послуги, відрядження, зв'язок, комп'ютерні мережі 

тощо) здійснюються на рахунок спеціального фонду (рис. 24).  
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Рис. 24. Поточні витрати, млн грн із зазначенням відсотків  

від загальної суми витрат за спеціальним фондом  
 

Розвиток університету був би неможливим без спеціального фонду. 

Аналіз даних показує, що за минуле десятиріччя всі капітальні витрати 

здійснюються за рахунок спеціального фонду. Динаміку змін витрат на роз-

виток подано на рис. 25.  

Упродовж звітного року порушень фінансової дисципліни універ-

ситет не мав. Затримок із виплатою заробітної плати та стипендій 

не було. 

Студентам, аспірантам та докторантам університету систематично 

виплачуються академічні стипендії, які за 2017 рік склали 16 871 тис. грн. 

Соціальні стипендії студентам склали 2 898 тис. грн. 

Студентам-сиротам за 2017 рік виплачено 785,9 тис. грн – на харчу-

вання, 192,0 тис. грн – на придбання навчальної літератури, 17,2 тис. грн – 

на придбання одягу, 44,8 тис. грн – матеріальної допомоги випускникам-

сиротам у разі працевлаштування. 

Витрати на відрядження склали 450,5 тис. грн. 

20,4 % 26,0 % 29,7 % 30,0 % 25,0 % 
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Рис. 25. Витрати на розвиток  

(у 2017 році обладнання – 0,8 млн грн,  

капітальний ремонт – 1,8 млн грн тощо) 
 

Реалізується план рекламних заходів, спрямованих на покращення 

іміджу університету. Витрати на рекламу у 2017 році склали 25,0 тис. грн. 

Постійно ведеться робота щодо зміцнення матеріальної бази універ-

ситету. 

У 2017 році було оплачено загальнобудівельних та сантехнічних 

робіт на суму 2 091,3 тис. грн.  

Університет у своїй діяльності керується фінансовим планом, який 

у травні – червні попереднього року розробляється та обговорюється 

в колективі й у вигляді бюджетних пропозицій направляється для за-

твердження в Міністерство освіти і науки України. 

У табл. 32 і 33 для порівняння наведено планові та фактичні дані  

за 2015 – 2018 фінансові роки.  
 

Таблиця 32 
 

Фінансовий план за загальним фондом 
 

Показники КЕКВ 

План на 

2015 рік, 

тис. грн 

Фактичне 

виконан-

ня плану 

у 2015 

році, 

тис. грн 

План на  

2016 рік, 

тис. грн 

Фактичне 

виконан-

ня плану 

у 2016 

році, 

тис. грн 

План на  

2017 рік, 

тис. грн 

Фактичне 

виконан-

ня плану 

у 2017 

році, 

тис. грн 

План на  

2018 рік, 

тис. грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Надходження  58 555,6 58 555,6 59 729,3 59 729,3 74 459,1 74 459,1 79 516,9 

Видатки         

Заробітна плата 2111 24 326,5 24 326,5 29 944,9 29 944,9 44 228,0 44 228,0 48 041,6 

27,0 % 24,0 % 7,4 % 3,9 % 12,0 % 



 

Закінчення табл. 32 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нарахування  

на оплату праці 
2120 8 868,7 8 868,7 6 607,0 6 607,0 9 927,1 9 927,1 10 569,1 

Предмети, матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

2210 23,2 23,2 21,5 21,5 17,2 17,2 19,0 

Продукти харчування 

(для сиріт) 
2230 808,2 808,2 646,9 646,9 785,9 785,9 810,0 

Оплата послуг (окрім 

комунальних) 
2240 – – – – – – – 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв,  

у тому числі: 

2270 2 578,0 2 578,0 3 489,0 3 489,0 2 392,8 2 392,8 2 908,0 

оплата 

теплопостачання  
2271 1 370,4 1 370,4 2 139,0 2 139,0 1 141,4 1 141,4 1 487,0 

оплата 

водопостачання 

і водовідведення 

2272 44,8 44,8 60,0 60,0 10,6 10,6 99,0 

оплата електроенергії 2273 1 162,8 1 162,8 1 290,0 1 290,0 1 240,8 1 240,8 1 322,0 

оплата природного 

газу 
2274 – – – – – – – 

Стипендії 2720 21 772,3 21 772,3 18 882,8 18 882,8 16 871,3 16 871,3 16 814,2 

Інші виплати 

населенню (сиротам) 
2730 178,7 178,7 137,2 137,2 236,8 236,8 355,0 

 

Таблиця 33 
 

Фінансовий план за спеціальним фондом  
 

Показники КЕКВ 

План на 

2015 рік, 

тис. грн 

Виконан-

ня плану 

у 2015 

році,  

тис. грн 

План на 

2016 рік, 

тис. грн 

Виконан-

ня плану 

у 2016 

році,  

тис. грн 

План на  

2017 рік, 

тис. грн 

Фактичне 

виконан-

ня плану 

у 2017 

році, 

тис. грн 

План на  

2018 рік, 

тис. грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Надходження – усього  99 175,0 61 929,4 78 339,0 58 960,8 81 617,4 71 946,1 70 500,0 

За послуги,  

що надаються 

бюджетними  

установами згідно 

 з їхньою основною 

діяльністю 

 70 508,7 53 128,0 57 296,0 47 883,7 59 323,2 59 323,2 51 760,0 

Від додаткової 

(господарської) 

діяльності 

 8 760,1 8 760,1 11 403,8 11 036,0 12 580,8 12 580,8 18 700,0 



 

Продовження табл. 33 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Від оренди майна 

бюджетних установ  
 42,5 41,3  41,1 41,1 42,1 42,1 40,0 

Фінансування 

(залишок) 
 19 863,7 – 9 598,1 – 9 671,3 – – 

Касові видатки – 

усього 
 99 175,0 79 796,8 78 339,0 68 667,7 81 617,4 65 897,0 70 500,0 

Заробітна плата  2111 29 620,0 29 505,9 35 450,0 35 264,3 38 670,6 35 379,2 32 700,0 

Нарахування  

на оплату праці 
2120 10 792,1 10 787,7 7 864,0 7 860,3 8 507,5 8 248,9 7 194,0 

Предмети, матеріали, 

обладнання  

та інвентар 

2210 5 309,5 3 375,6 2 187,7 1 429,4 3 095,5 906,4 1 455,4 

Медикаменти  

та перев'язувальні 

матеріали  

2220 65,4 5,3 31,5 8,8 80,6 7,8 10,0 

Продукти харчування 2230 2 114,6 1 128,6 1 561,0 1 028,3 1 782,7 795,7 1 000,0 

Оплата послуг (окрім 

комунальних) 
2240 8 874,9 5 818,7 7 111,0 5 458,0 8 223,0 4 842,4 6 150,0 

Видатки  

на відрядження 
2250 402,3 316,0 970,1 347,7 899,8 450,5 500,0 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв, 

у тому числі: 

2270 9 487,1 9 128,1 13 523,0 11 492,3 14 131,3 12 665,8 16 792,3 

оплата 

теплопостачання  
2271 5 396,5 5 289,3 6 980,9 6 956,6 8 685,9 8 112,7 9 706,0 

оплата 

водопостачання  

і водовідведення 

2272 2 009,8 1 899,5 2 597,3 2 077,3 2 120,7 1 969,4 2 880,7 

оплата електроенергії 2273 1 630,8 1 513,6 3 204,2 2 022,4 2 771,4 2 247,1 3 788,2 

оплата природного 

газу 
2274 450,0 425,7 740,6 436,0 550,3 336,6 417,4 

Дослідження 

і розробки, окремі 

заходи щодо  

реалізації державних 

(регіональних) програм  

2280 872,8 393,0 405,6 265,0 607,2 224,4 598,3 

Соціальне 

забезпечення,  

в тому числі: 

 4,6 4,6 5,1 5,1 5,5 – – 

Інші виплати  2730 4,6 4,6 5,1 5,1 5,5 – – 

Інші поточні видатки 2800 805,1 297,1 760,0 376,1 413,7 341,6 100,0 

Капітальні видатки         

Придбання обладнання 

і предметів 

довгострокового 

користування 

3110 7 049,9 2 678,8 2 200,0 1 152,1 1 095,0 150,8 280,5 



 

Закінчення табл. 33 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капітальне 

будівництво 

(придбання) 

3122 8 143,1 6 589,3 – – – – – 

Капітальний ремонт 

житлового фонду 

(приміщень) 

3131 5 200,6 2 730,7 1 970,0 806,2 975,0 681,9 780,8 

Капітальний ремонт 

інших об'єктів 
3132 9 993,0 6 685,5 4 300,0 3 174,1 3 025,0 1 096,6 2 838,7 

Реконструкція  

та реставрація інших 

об'єктів 

3142 – – – – – – – 

Придбання землі  

та нематеріальних 

активів 

3160 440,0 351,9 – – 105,0 105,0 100,0 

 

Аналіз наведених даних показує, що загалом фінансовий план роз-

витку університету виконано. Студентське самоврядування профінансо-

вано в повному обсязі. Динаміка витрат на забезпечення потреб студен-

тів за поданням студентського самоврядування наведена на рис. 26. 
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Рис. 26. Динаміка фактичних витрат на підтримку студентського 

самоврядування 

 

Згідно із запитами органів студентського самоврядування щорічно за-

тверджується звіт про виконання кошторису на розвиток та задоволення 

потреб студентства за поточний рік і затверджується кошторис на наступний 



 

календарний рік. У табл. 34 наведено заплановане та фактичне виконання 

кошторису студентського самоврядування. Крім того, на засіданні вченої 

ради було прийнято проект кошторису на 2018 рік, що спрямований на зміц-

нення органу студентського самоврядування в нашому університеті.  

 

Таблиця 34 

 

Витрати на підтримку органів студентського самоврядування 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2017 році 

 

№ 
п/п 

Статті витрат 

Планові 
показники  

на 2017 рік (грн) 
із урахуванням 

додаткових 
запитів 

Факт  
за 2017 рік 

(грн) 

Планові 
витрати  

на 2018 рік 
(грн) 

1 2 3 4 5 

1 
Витрати на придбання 
лікарських препаратів 

7 000 7 000 10 000 

2 
Витрати на придбання 
спортивного інвентарю 

100 000 – 50 000 

3 
Витрати на прання білизни 
студентів у гуртожитках 

116 900 116 827 120 000 

4 
Витрати на миючі засоби  
для гуртожитків 

27 200 27 194 27 000 

5 
Витрати на господарські 
товари для гуртожитків 

53 000 52 764 50 000 

6 
Витрати на відрядження 
студентів 

70 000 63 384 70 000 

7 
Капітальний ремонт 
гуртожитків  

682 000 681 924 400 000 

8 

Витрати на будівництво  
та обладнання сучасної 
велопарковки у внутрішньому 
дворі університету 

30 000 – – 

9 Поточний ремонт гуртожитків 63 000 62 995 50 000 

10 
Витрати на дизайн, 
будівництво та обладнання 
приміщення музею 

100 000 – – 

11 
Витрати на будівництво  
та обладнання спортивних 
залів 

200 000 13 002 50 000 

Разом, грн 

1 462 200  
(що перевищує 
0,5 % відсотка 

від обсягу  
надходжень) 

1 025 090 
(що перевищує 

0,5 відсотка 
від обсягу  

надходжень) 

827 000 
(що перевищує 

0,5 відсотка  
від обсягу 

надходжень) 



 

 

Вченому секретареві необхідно: 
 

1. Сформувати програму поточних завдань на 2018 рік.  

2. Узяти під контроль виконання поточних завдань і доповідати на за-

сіданнях ректорату про хід їх виконання. 

3. Нагадувати відповідальним про виконання за місяць до закінчення 

терміну.  

4. Забезпечити оприлюднення звіту на офіційному сайті універ-

ситету. 

5. Підготувати проекти наказів ректора за прийнятими на конферен-

ції трудового колективу університету рішеннями в 10-денний термін.  

 


