МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

В. С. Пономаренко

ЗВІТ РЕКТОРА
Харківського національного
економічного університету
імені Семена Кузнеця
за 2016 рік
та завдання на наступний рік

Харків
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
2017

УДК 378.4
ББК 74.58
П 56

Затверджено
на конференції трудового
колективу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Протокол № 29 від 22.12.2016 р.

Пономаренко В. С.
П 56
Звіт ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за 2016 рік та завдання на наступний рік / В. С. Пономаренко ; укладено автором. – Харків : ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, 2017. – 136 с.
УДК 378.4
ББК 74.58

© В. С. Пономаренко, 2017
© Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця, 2017

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
На лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-635 від 05.12.2016 р.
повідомляю, що порушень умов контракту ні з мого боку, ні з боку Міністерства у звітному році не було. Відсутні також порушення чинного законодавства та положень статуту університету.
Державне майно використовувалося виключно на статутну діяльність.
За період моєї каденції ректора колектив університету забезпечив зростання загальної площі навчальних будівель та гуртожитків із 35 624,2 м2
до 72 384,7 м2, водночас витративши зі спеціального фонду 15,207 млн грн
на заходи з енергозбереження (с. 123).
Обсяг загального фонду неухильно зростає (с. 126).
Обсяг спеціального фонду починаючи з 2014 року знижується
за одночасного зростання фонду заробітної плати (с. 127), що не дає
можливості утримувати на належному рівні витрати на розвиток університету.
Динаміка витрат зі спеціального фонду на розвиток зменшується
(с. 129), причому витрати на ці цілі із загального фонду взагалі не плануються. Водночас обсяг поточних витрат залишився майже на тому ж
рівні.
Фінансовий план за загальним фондом виконано в повному обсязі
(с. 131).
Фінансовий план за спеціальним фондом із надходження коштів
не виконано в повному обсязі (с. 132 – 133), тому внаслідок зростання
фонду заробітної плати та нарахувань на оплату праці були скорочені
витрати на розвиток. Однак, ураховуючи стратегічне спрямування на підвищення енергозбереження, витрати в цьому напрямі склали 3,219 млн грн.
Крім того, на високому рівні залишається фінансування студентського самоврядування, яке у звітному році дорівнювало близько
1,245 млн грн, що перевищує граничні вимоги "Закону про вищу освіту"
(с. 133, рис. 21).
Заробітна плата в середньому зростає, хоча суттєво зменшується
можливість заохочення найбільш ефективних працівників (діаграма
на с. 128).
Державне замовлення на підготовку фахівців усіх рівнів і спеціальностей (напрямів підготовки) університетом виконано в повному обсязі.
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Набір на денну форму навчання за державним замовленням загалом збільшився порівняно з 2015 роком на 10,5 %. Набір за контрактом
на денну форму навчання загалом збільшився порівняно з 2015 роком
на 39,2 % (табл. 3 і 4 на с. 26). Набір та поновлення іноземних студентів
на денній формі навчання збільшилися порівняно з 2015 роком із 237
до 262 осіб (10,55 %) (табл. 23 на с. 92 – 93).
Питома вага науково-педагогічних працівників (НПП) з науковими
ступенями і вченими званнями суттєво зросла і становить на кінець
звітного року 74,9 % (с. 17). Крім того, має місце значне скорочення кількості НПП пенсійного віку. Їхня чисельність порівняно з 2014 роком зменшилася майже вдвічі (на 57,7 %) (с. 18).
За звітний рік співробітники університету захистили 27 кандидатських та 6 докторських дисертацій. У 2016 році університет пройшов
процедуру ліцензування за 11-ма спеціальностями з підготовки докторів
філософії та докторів наук (с. 19).
З метою збільшення часу НПП для наукової та методичної роботи
в університеті значно зменшено навчальне навантаження на одного
викладача, і за звітний рік воно в середньому становить 502 години.
Фактично це реалізація одного з елементів стратегії розвитку університету, що спрямована на суттєве підвищення якості підготовки фахівців
(динаміка зниження навчального навантаження на одного викладача
наведена на рис. 7 (с. 36)).
Іншим елементом стратегії є реалізація в університеті компетентнісного 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 (с. 44 – 48).
Крім того, в університеті завершується реалізація студентоцентрованого підходу, який передбачає вибір власної траєкторії навчання
кожним студентом. Цей підхід забезпечується запровадженням у навчальних планах системи варіативних дисциплін різних категорій – "Майнорів",
"Мейджорів" та "Маг-майнорів" (с. 31 – 35, 43).
Важливим елементом стратегії університету є забезпечення оволодіння студентами іншомовною компетентністю. Для цього через систему
базових, варіативних та позакредитних дисциплін забезпечена можли4

вість вивчення студентами всіх спеціальностей іноземної мови упродовж
усього періоду навчання обсягом 6 – 8 годин на навчальний тиждень.
Крім того, за деякими спеціальностями навчання повністю здійснюється
англійською мовою (с. 28 – 29).
Із 2016 року університет перейшов на підготовку фахівців за новим
переліком спеціальностей (с. 41 – 43). З метою підготовки нових якісних
освітніх програм було проведено аналіз досвіду найбільш розвинутих
країн світу та опитано понад 6 тисяч роботодавців, що дозволило сформулювати найбільш важливі особистісні та професійні компетентності
(с. 36).
В університеті постійно проводиться перевірка на унікальність
рукописів підручників, навчальних посібників, монографій, курсових та дипломних проектів. Перевірка має на меті запобігання плагіату. Для перевірки використовуються безкоштовні програмні ресурси, пошук здійснюється як серед робіт, представлених в Інтернеті, так і у власних університетських базах. Вони поповнюються починаючи з 2014 року (с. 48 – 49).
В університеті активно здійснюється перехід навчально-методичного процесу на ІТ-технології, що включає випуск інноваційних електронних мультимедійних інтерактивних видань (підручників нового покоління): 18 видань розміщено для онлайн-доступу в електронних ресурсах
бібліотеки, розробляються онлайн-курси. Загалом за звітний період в університеті опубліковано 211 найменувань наукової та навчально-методичної літератури загальним обсягом 1 237,31 обл.-вид. аркушів (с. 50 – 51).
Періодичні видання університету налічують значну кількість статей
іноземними мовами та реферуються в міжнародних наукометричних
базах даних (с. 52 – 53).
Робота бібліотеки та університетського репозитарію спрямована
на підвищення якості самостійної роботи студентів, і її результати наведено на с. 53 – 58.
Наукові школи відіграють провідну роль у розвитку наукової діяльності університету, підвищенні його статусу в міжнародних та вітчизняних
рейтингах, підготовці кадрів вищої кваліфікації. В університеті активно
функціонують 8 наукових шкіл, які очолюють провідні професори, доктори наук (с. 61).
Держбюджетні фундаментальні наукові дослідження за фаховими
напрямами "Економіка" і "Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство,
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проблеми освіти і науки, молоді та спорту" вчені університету виконували
в межах чотирьох проектів (с. 61 – 62).
У межах держбюджетних прикладних досліджень і розробок із пріоритетного напряму "Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань" у 2016 році вчені університету
виконували чотири проекти за тематичними напрямами "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" (с. 62 – 63).
Загальні обсяги держбюджетного фінансування та фінансування наукових досліджень за спеціальним фондом наведені на рис. 9 (с. 64).
Характеристику оприлюднення результатів наукових досліджень
надано на рис. 10 (с. 69).
Відзначається значна публікаційна активність студентства. Кількість
студентських статей збільшилась порівняно з 2015 роком на 14 %. Динаміку публікацій наведено на рис. 11 (с. 70).
Участь студентів університету в державних конкурсах наукових
робіт показала їхню високу якість. Позитивна динаміка участі та кількості
призових місць показана на рис. 12 (с. 70). На жаль, цього не можна
сказати про участь наших студентів у державних олімпіадах за спеціальностями та окремими дисциплінами, де спостерігається негативна тенденція (табл. 9) (с. 37).
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. 71 – 73).
Університет активно інтегрується у світовий освітянський простір
через виконання угод із міжнародними освітніми асоціаціями, агенціями
та університетами (с. 76).
Діють 6 програм підготовки бакалаврів та магістрів спільно з провідними вищими навчальними закладами Європи. Уже понад 350 наших
студентів отримали дипломи французьких університетів Ліон-2 ім. Люм'єр
та Монпельє 2, Віденського технічного університету (с. 76 – 77).
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
6

навчання та апробації на практиці постулатів Болонської декларації
(с. 78).
Університет бере активну участь у міжнародних проектах у межах
ERASMUS+, АUF тощо (с. 79 – 84).
На сьогодні в університеті успішно працюють 6 міжнародних центрів
і Французький клуб (с. 84 – 88).
Минулий рік був дуже плідним у плані візитів до ХНЕУ ім. С. Кузнеця делегацій, що свідчить про визнання нашого університету на міжнародному рівні (с. 89 – 91).
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. 98 – 99,
101 – 102).
Один із підрозділів Молодіжної організації займається підтриманням партнерських відносин між навчальними закладами та роботодавцями. Наші студенти активно співпрацюють із маркетинговим відділом і відділом працевлаштування в питаннях організації Ярмарків
вакансій та Днів відкритих дверей в університеті (с. 99 – 102).
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. 102 – 104, 108 – 111).
З метою залучення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова та Харківської області до вищої економічної освіти на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця організовано і проведено
Зимову та Літні школи (с. 105 – 106).
Естетичному та культурному вихованню в університеті завжди приділяється значна увага. Наші студенти, які є учасниками творчих
колективів Молодіжного культурного центру (МКЦ) ХНЕУ ім. С. Кузнеця, постійно стають лауреатами українських та міжнародних конкурсів
(с. 107 – 108).
Фізичному вихованню та спорту в університеті приділяється значна
увага, проводяться спортивні заходи, учасниками яких є студенти
7

та випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У 2016 році було організовано майже
100 спортивно-оздоровчих заходів (с. 111 – 113).
Відповідно до Плану основних заходів підготовки цивільного захисту (ЦЗ) університету протягом 2016 року в повному обсязі виконано
всі заплановані заходи (с. 113 – 116).
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 2016 РОЦІ
Протягом 2016 року з метою інформування співробітників та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця відносно антикорупційного законодавства
і формування громадської думки серед студентів та співробітників щодо
неприйнятності й осуду корупційних діянь було використано університетську газету "Моя карьера"; інформаційні стенди; офіційний сайт ХНЕУ
ім. С. Кузнеця (рубрика "Питання запобігання та виявлення корупції"),
де було розміщено інформацію про права викладачів, співробітників, студентів, а також механізми їх реалізації, порядок та процедури розгляду
звернень, ухвалення рішень щодо цих звернень, основні законодавчі акти
України, які регулюють питання запобігання та виявлення корупції, інформацію про заходи щодо протидії корупції у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Постійно вживаються заходи, спрямовані на розширення знань
у сфері антикорупційного законодавства. У 2016 році консультації та правову допомогу від юрисконсульта І категорії ХНЕУ ім. С. Кузнеця А. А. Чаговець (яка з 1 вересня 2016 року є членом Комісії з питань запобігання
та виявлення корупції згідно з наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 146/1
від 01.09.2016 р.) отримали 11 працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Кафедрою державного управління, публічного адміністрування
та регіональної економіки на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця проведено семінари-тренінги для представників органів державної влади та місцевого
самоврядування на тему "Запобігання та протидія корупції в органах
публічної влади", які організовано за рахунок фінансування від Національного агентства України з питань державної служби. У семінарах-тренінгах
узяли участь співробітники Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи
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та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної
адміністрації, Мереф'янської міської ради, Богодухівської міської ради.
У 2016 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 розмежування службових обов'язків та приватного
життя і попереджаються, що в разі якщо виконання якогось конкретного
завдання зачіпає приватні інтереси працівника або інтереси сторонніх
осіб, відносно яких він відчуває себе зобов'язаним, працівник має одразу
повідомити про це свого керівника, щоб керівник міг відповідно відреагувати, наприклад звільнити працівника від виконання цього завдання.
Комісія здійснює перевірку положень про структурні підрозділи ХНЕУ
ім. С. Кузнеця та посадових інструкцій (функціональних обов'язків) посадових осіб з метою запобігання конфлікту інтересів.

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 створення сучасних умов, що забезпечують модернізацію освітнього процесу
та входження університету до 1 000 кращих за міжнародними оцінками.
Виконання завдань
1. Зовнішнє рейтингове оцінювання університету є важливою складовою управління якістю освітньої діяльності та якістю вищої освіти.
У 2016 році відділом забезпечення якості освіти та інноваційного
розвитку здійснювалось інформаційно-аналітичне забезпечення участі
ХНЕУ ім. С Кузнеця у:
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1) міжнародних рейтингах:
світовому рейтингу університетів QS World University Rankings;
міжнародному рейтингу U-Multirank (за галуззю "Математика");
міжнародному рейтингу Webometrics Ranking of World Universities;
рейтингу університетів за популярністю в Інтернеті "World Universities
Web Ranking";
Webometrics (за ступенем інтеграції ВНЗ у "світову павутину");
2) національних рейтингах:
рейтингу ВНЗ України за даними НМБД SciVerse SCOPUS;
рейтингу університетів "Топ-200 Україна";
зарплатному рейтингу (газета "Гроші", економічний профіль);
рейтингу прозорості національних ВНЗ.
Аналіз результатів зовнішнього рейтингового оцінювання ХНЕУ
ім. С. Кузнеця свідчить про:
покращення окремих позицій у міжнародному рейтингу U-Multirank
(у галузі "Математика"), зокрема, за індикаторами "Викладання і навчання", "Орієнтація університету на міжнародний ринок освітніх послуг",
"Взаємодія з регіоном і внесок у регіональний розвиток";
збільшення публікаційної активності за рейтингом суб'єктів наукової
діяльності України (рейтинг ВНЗ України) за даними НМБД SciVerse
SCOPUS (за кількістю публікацій – із 55 до 85 публікацій, за кількістю
цитувань – із 71 до 85);
збереження загальних позицій за результатами рейтингу університетів "Топ-200 Україна" (48-ме місце).
Водночас через порушення термінів оновлення інформації на сайті
університету спостерігається погіршення позиціонування університету
в рейтингах Webometrics Ranking of World Universities, рейтингу університетів за популярністю в Інтернеті "World Universities Web Ranking", рейтингу прозорості національних ВНЗ, зарплатному рейтингу (газета "Гроші",
економічний профіль) та, відповідно, в консолідованому рейтингу ВНЗ
України.
2. З метою актуалізації проблеми та розроблення попередніх заходів щодо підвищення рівня впізнаваності та репутації ХНЕУ ім. С. Кузнеця
проведено семінар-нараду "Покращення позиціонування ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національному та світовому освітньому просторі" (29.11.2016 р.).
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Під час роботи заходу учасникам (керівникам функціональних структурних підрозділів, заступникам деканів) було надано інформаційно-аналітичні матеріали зовнішнього рейтингового оцінювання ХНЕУ ім. С. Кузнеця, представлено методології проведення рейтингів, запропоновано
рекомендаційні матеріали щодо пріоритетних напрямів діяльності за основними індикаторами/показниками рейтингів, напрацьовані пропозиції
щодо стратегічного й тактичного плану дій задля покращення позиціонування університету у світовому і національному освітньому просторі.
3. Продовжується робота з постійного оновлення бази даних
"Публікації вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця в SCOPUS" (http://www.hneu.
edu.ua /Publications_in_SCOPUS), що дозволяє відстежувати публікаційну
активність науково-педагогічних працівників у підготовці статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками університету в журналах,
проіндексованих наукометричною базою даних SciVerse SCOPUS.
4. Для покращення позиціонування ХНЕУ ім. С. Кузнеця у вебометричних рейтингах було проаналізовано кращі сайти зарубіжних та вітчизняних університетів (за рекомендаціями QS і результатами рейтингів
університетів) та напрацьовано пропозиції щодо покращення структури,
навігації, форм подання інформаційного контенту сайта ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
5. З метою виконання поточних завдань протягом 2016 року було
підготовлено та затверджено план-графік соціально-психологічних досліджень, спрямованих на вивчення потреб та якості освітніх послуг ХНЕУ
ім. С. Кузнеця. Також у 2016 році було проведено соціально-психологічні
дослідження:
1) аналізу ринку праці (в контексті спеціальностей ХНЕУ ім. С. Кузнеця);
2) мотивів вибору університету абітурієнтами;
3) рівня інтелекту та креативності студентів І курсу у вигляді психологічного тестування;
4) якості навчального процесу та відвідування занять, якості організації навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
5) задоволеності умовами проживання в гуртожитках ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
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6) використання електронних мультимедійних інтерактивних видань
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
7) у вигляді вхідного та вихідного опитування учасників Літніх
та Зимової шкіл на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
За результатами досліджень підготовлено аналітичні звіти, в яких
визначено стан досліджуваних об'єктів, сильні позиції та проблемні
питання, запропоновано пропозиції щодо їх вирішення.
6. Для нормативно-інструктивного забезпечення якості вищої освіти
відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку підготовлено такі документи:
Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
Положення про моніторинг та самооцінку якості результатів навчання студентів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
Пропозиції щодо оновлення Методики кількісної оцінки науковопедагогічної діяльності викладачів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
7. З метою покращення позиціонування та просування університету
на ринку освітніх послуг України протягом 2015/2016 навчального року
проведено низку заходів, серед яких можна виділити такі:
• участь у ІХ та Х Міжнародних виставках освітніх закладів "Освіта
Слобожанщини та навчання за кордоном" з отриманням диплома учасника виставки, у третьому щорічному профорієнтаційному Ярмарку
вишів, у виставці-презентації "Полтавський абітурієнт – 2016 та навчання
в Європі" (м. Полтава) з отриманням диплома учасника виставки; створення відеоролика за результатами участі у виставці-презентації; запрошення полтавських абітурієнтів до відвідання університету у День відкритих дверей; збільшення аудиторії підписників на офіційних сторінках
університету в соціальних мережах (ВКонтакте, Facebook, Instagram)
безпосередньо під час заходів за допомогою використання технології
QR-кодів;
• участь в акції "Вища школа Харківщини – сільському абітурієнту"
(м. Первомайське, лютий 2016 року, і м. Чугуїв, листопад 2016 року),
з презентацією ХНЕУ ім. С. Кузнеця, зокрема спеціальностей та освітніх
програм, умов вступу тощо;
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• заочна участь у міжрегіональній виставці "Освіта та кар'єра" –
розміщення інформації про університет у довіднику абітурієнта та інформування про спеціальності й освітні програми, умови вступу тощо через
ілюстративні друковані матеріали (м. Кременчук);
• випуск щоквартальної корпоративної газети "Моя карьера", розповсюдження газети серед абітурієнтів під час відповідних маркетингових
та профорієнтаційних заходів, а також серед студентів, викладачів і запрошених гостей під час навчальних, наукових та іміджевих заходів;
• розроблення та створення іміджевої продукції університету і спеціальностей, оновлення поліграфічної продукції та стендів;
• завантаження та постійне оновлення контенту офіційного каналу
YouTube (відповідно до виходу нових відеосюжетів), залучення та збільшення аудиторії користувачів, просування каналу через офіційні сторінки
в соціальних мережах;
• створення технічного завдання на розроблення сучасного нового офіційного сайта університету та початок роботи щодо його реалізації;
• організація та проведення ювілейного Х Міжнародного конкурсу
студентських рекламних та PR-проектів "Золотий компас пам'яті
Олексія Кононова", участь у якому взяли понад 20 вишів 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, створення й запуск офіційної сторінки конкурсу
на Facebook з метою оперативної взаємодії з учасниками конкурсу та просування конкурсу через соціальну мережу; підготовка до проведення
ХІ Міжнародного студентського конкурсу рекламних та PR-проектів "Золотий компас";
• запуск рекламної кампанії магістерських програм університету
на національному телебаченні UA:Перший (УТ-1); виготовлення та розміщення ролика на телевізійних екранах у метрополітені, у ТЦ "Аве Плаза"
та розміщення аудіореклами на Авторадіо м. Харків;
• співпраця з ТОВ "Телерадіокомпанія «Оріон»", відеозйомка масштабних заходів університету та їх подальший показ на телеканалах
ОТБ, Triolan.info;
• розроблення відповідної програми та її реалізація під час проведення регіонального заходу "Ніч науки – 2016";
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• оновлення інформації про університет на освітніх інформаційних
ресурсах мережі Інтернет; розповсюдження інформації про заходи у ВНЗ
та налагодження контактів із новими інформаційними порталами,
(city.kharkov.ua, pedpresa.ua та ін.);
• проведення регулярних фотозйомок поточної діяльності університету
та відеозйомок масштабних заходів; створення іміджевих відео- та фотоальбомів у сервісі Google Photo та розповсюдження посилання в соцмережах і на офіційному сайті;
• розміщення інформації про університет у 20-му виданні "Довідника вищих та професійних навчальних закладів України".
Поточні завдання
1. Включити до стратегічних та поточних планів університету, факультетів, кафедр, індивідуальних планів викладачів пріоритетні напрями
діяльності з урахуванням індикаторів/показників зовнішнього рейтингового оцінювання.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступники керівника (проректори з науково-педагогічної роботи), керівники відповідних відділів, структурних підрозділів.
Термін – лютий 2017 року.
2. Створити робочу групу для постійного аналізу та просування
вебометричних рейтингів.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступники керівника (проректори з науково-педагогічної роботи), керівник відділу інформаційних систем, керівник відділу
маркетингу та корпоративних зв'язків, керівник відділу забезпечення
якості освіти та інноваційного розвитку.
Термін – лютий 2017 року.
3. Запровадити оприлюднення звітів самооцінки кафедр, факультетів, структурних підрозділів за пріоритетними напрямами діяльності з урахуванням індикаторів/показників зовнішнього рейтингового оцінювання.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступники керівника (проректори з науково-педагогічної роботи), керівники структурних підрозділів, декани факультетів,
завідувачі кафедр.
Термін – листопад 2017 року.
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4. Продовжити формування позитивного іміджу та просування університету на ринку освітніх послуг України з використанням інноваційних
рекламних інструментів.
Керівництво – ректор.
Відповідальний – керівник відділу маркетингу та корпоративних
комунікацій.
Термін – постійно.
5. Скласти медіаплан просування бренду університету на 2017 рік.
Керівництво – ректор.
Відповідальний – керівник відділу маркетингу та корпоративних
комунікацій.
Термін – лютий 2017 року.
6. Удосконалити сайт університету та впровадити заходи щодо
його популяризації серед студентів. З цією метою створити нову
вкладку "Фотоальбоми" на офіційному сайті університету, куди занести всі фото за хронологією, починаючи з травня 2013 року до сьогодні; висвітлити посилання на них у соцмережах та безпосередньо
на сайті.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – керівник відділу маркетингу та корпоративних
комунікацій, керівник центру інформаційних технологій.
Термін – січень – лютий 2017 року.
7. Створити новий сучасний сайт університету.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – керівник відділу маркетингу та корпоративних
комунікацій, керівник центру інформаційних технологій.
Термін – серпень 2017 року.
8. Оновити іміджеву продукцію університету.
Керівництво – ректор.
Відповідальний – керівник відділу маркетингу та корпоративних
комунікацій.
Термін – постійно.
9. Реалізація проекту "Kuznets Students Internship", що передбачає залучення студентів до розроблення бренду університету, соціальної активності в межах підвищення їхніх професійних компетентностей.
Керівництво – ректор.
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Відповідальний – керівник відділу маркетингу та корпоративних
комунікацій.
Термін – січень – травень 2017 року.
10. Підготовка і проведення ХІ Міжнародного студентського конкурсу рекламних та PR-проектів "Золотий компас" (27.04.2017 р.) а також
іміджевого заходу "Kuznets Business Day" (28.04.2017 р.) з метою залучення та формування колаборації у спільнотах студентства, бізнесу
та влади на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – керівник відділу маркетингу та корпоративних
комунікацій, керівник відділу працевлаштування та взаємодії з бізнесструктурами.
Термін – січень – квітень 2017 року.

КАДРИ
Стратегічні завдання
1. Забезпечити структуру контингенту викладачів із науковими ступенями та вченими званнями за науковими спеціальностями, яка б відповідала 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 формування якісного складу професорсько-викладацького корпусу, який повною мірою визначає якість наших випускників. На сьогодні в університеті
працює 701 викладач. У 2016 році питома вага викладачів із науковими
ступенями та вченими званнями складала 74,9 %. У 2016 році відбулося
збільшення кількості молодих викладачів на 15,8 %, що на 0,7 % більше
порівняно з 2015 роком.
У зв'язку зі зменшенням контингенту студентів кількість представників професорсько-викладацького складу (ПВС) також має тенденцію
до зниження, що показано на рис. 1.
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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 залишається актуальною (на сьогодні 94 особи – викладачі пенсійного віку,
з них 15 осіб не мають наукових ступенів та вчених звань), хоча діаграма
на рис. 3 свідчить про позитивну тенденцію, оскільки обсяг щорічної
підготовки молодих викладачів перевищує кількість викладачів, що досягають пенсійного віку.
Кількість осіб

180

163

160
140

135

128

121

120
94

100
80
60
40

28

29

26

20

14

15

0
2012
2013
2014
2015
2016
викладачі пенсійного віку
викладачі без наукових ступенів та вчених звань

Роки

Рис. 3. Кількість викладачів пенсійного віку
У 2016 календарному році 10 кандидатів наук отримали вчене звання доцента, 18 осіб – кандидата наук і 3 особи – науковий ступінь
доктора наук. Також до складу професорсько-викладацького корпусу
було зараховано 2 кандидати наук, 6 доцентів і 7 докторів наук. Водночас
із професорсько-викладацького складу вибуло 18 доцентів, 8 кандидатів
наук і 3 професори.
Керівництво університету здійснює активну кадрову політику, спрямовану на підготовку власних науково-педагогічних кадрів. Підготовка
здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук у ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється згідно з нормативно-правовими документами.
Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року
№ 590 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо18

науковому рівні" ХНЕУ ім. С. Кузнеця отримав право (ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому
рівні вищої освіти) на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора
філософії за науковими спеціальностями (переліку 2015 року), які наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності
на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Код
спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

011

Науки про освіту

5 осіб

051

Економіка

12 осіб

056

Міжнародні економічні відносини

5 осіб

071

Облік і оподаткування

5 осіб

072

Фінанси, банківська справа та страхування

5 осіб

073

Менеджмент

8 осіб

074

Публічне управління та адміністрування

5 осіб

075

Маркетинг

5 осіб

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5 осіб

122

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

6 осіб

242

Туризм

5 осіб

Усього

66 осіб

Загальний ліцензований обсяг за 11-ма науковими спеціальностями
складає 66 осіб.
На 2016/2017 навчальний рік гарантами освітньо-наукових програм
було замовлено на вступ до аспірантури за рахунок коштів державного
фінансування 45 осіб, з яких Міністерством освіти і науки України наприкінці серпня цього року виділено 26 місць, у тому числі 2 місця для вечірньої форми навчання по одному за спеціальностями 051 "Економіка"
і 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".
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Конкурсний відбір до аспірантури здійснювався на основі Правил
прийому до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2016 році та Умов конкурсного відбору до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2016 році, затверджених ученою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У процесі відбору вступників
на навчання до аспірантури враховувалися результати вступних іспитів
(у письмовій формі) з іноземної (англійської, німецької) мови та зі спеціальності. Додатковими показниками конкурсного відбору визначено
середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та його
попередні дослідницькі досягнення (перемоги на міжнародних студентських олімпіадах і в конкурсах із фаху, конкурсах наукових студентських
робіт Міністерства освіти і науки України з фаху, всеукраїнських студентських олімпіадах Міністерства освіти і науки України з фаху; друк
статей у вітчизняних фахових виданнях або/та виданнях, які входять
до міжнародних наукометричних баз, участь у науковій всеукраїнській
та міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді)).
Університетом було розроблено пропозиції та підготовлено "Клопотання про трансформування наукових спеціальностей, за якими ведеться
підготовка у докторантурі" (рис. 4).
072 "Фінанси, банківська
справа та страхування"

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"
08.00.03 "Економіка та управління
національним господарством";
08.00.04 "Економіка та управління
підприємствами (за видами
економічної діяльності)";
08.00.11 "Математичні методи,
моделі та інформаційні
технології в економіці"

051 "Економіка";
073 "Менеджмент";
075 "Маркетинг";
076 "Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність"

Рис. 4. Трансформування наукових спеціальностей,
за якими ведеться підготовка в докторантурі
Починаючи з 2016 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів
України, підготовка в докторантурі триває 2 роки лише на очній формі
навчання. У результаті конкурсного відбору на підготовку до докторантури було зараховано 5 осіб.
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Усього у 2000 – 2016 рр. підготовлено в аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 629 аспірантів, з яких 356 осіб захистили дисертації та здобули
ступінь кандидата наук.
Здобувачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця захищали дисертації у спеціалізованих учених радах, зазначених у табл. 2.
Таблиця 2
Спеціалізовані вчені ради, в яких захищалися здобувачі
ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2016 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

15

12

4

1

Д 64.055.02

10

9

2

2

Д 64.251.01 (Науководослідний центр
індустріальних проблем
розвитку НАН України)

–

3

–

0

Спеціалізовані вчені ради
інших ВНЗ

–

3

–

3

Усього

25

27

6

6

Переважна більшість дисертацій захищені здобувачами ХНЕУ
ім. С. Кузнеця у спеціалізованих вчених радах Д 64.055.01 і Д 64.055.02.
Крім того, в університеті створена та працює комплексна система підвищення кваліфікації науково-викладацького складу, яка в кінцевому результаті спрямована на підвищення якості підготовки фахівців.
Так, протягом 2016 року у відділі заочної, дистанційної та післядипломної освіти було реалізовано програми за такими напрямами.
1. Програма підвищення кваліфікації науково-викладацького складу
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, яка розроблена з метою вдосконалення методів
21

навчання, що застосовуються в навчальному процесі, і підвищує зацікавленість та активність студентів "Методика викладання економічних
дисциплін". У 2016 році свідоцтва про підвищення кваліфікації отримали
11 слухачів.
2. Програми підвищення кваліфікації науково-викладацького складу
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які розроблені з метою створення умов застосування викладачами нових інформаційних технологій у навчальному процесі
і сприяють підвищенню його якості: "Розробка персональних навчальних
систем", "Застосування пакетів програм для створення аудіовізуальних
навчально-методичних розробок" і "Технологія створення електронних
видань". У 2016 році за цими програмами успішно пройшли навчання, захистили випускні роботи та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації 109 слухачів.
3. Програма підвищення кваліфікації науково-викладацького складу
з професійної іноземної мови, за якою пройшли навчання та успішно
склали іспит Business English Certificate (ВЕС) 30 викладачів і 5 студентів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Починаючи з 2011 року за результатами складання іспиту ВЕС
Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця нагороджений "Золотим знаком". Також наш університет має
сертифікат Exam Preparation Centre. У вересні 2015 року у Посольстві
Великої Британії в Україні відбувся прийом з нагоди вітання активних
членів із підготовки та складання Кембриджських іспитів з англійської
мови. Наш університет був запрошений як субцентр екзаменаційного
департаменту Кембриджського університету з підготовки та складання
іспиту з ділової англійської мови (Business English Certificate).
З 2010 року ХНЕУ ім. С. Кузнеця є найбільшим партнером Кембриджського університету (Великобританія) в Україні зі складання кваліфікаційного екзамену на володіння англійською мовою з визначенням
відповідного рівня (ВЕС). Понад 240 студентів і 140 викладачів успішно
склали кваліфікаційні екзамени та отримали сертифікати ВЕС.
Високий рівень професорсько-викладацького складу університету обумовлює наявність заяв на підвищення кваліфікації від представників як інших навчальних закладів, так і реального сектору економіки.
У 2016 році підвищення кваліфікації серед працівників Північносхідного офісу Держаудитслужби за професійною програмою "Державний
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фінансовий контроль в умовах реформування системи управління державними фінансами" пройшли 25 слухачів. Крім того, університет забезпечив підвищення кваліфікації працівників територіального управління
Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях
(у м. Харків), а саме трьох слухачів за професійною програмою "Фінансовий аудит використання коштів державного бюджету".
З початку 2016 року на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця реалізовується
проект "Європейський центр іноземних мов" під патронатом голови Харківської обласної державної адміністрації, відповідно до оголошеного
Президентом України Петром Порошенком 2016 року Роком англійської
мови в Україні. Навчальний цикл проекту "Європейський центр іноземних
мов" розрахований на представників різних категорій населення, і приєднатися до нього може кожен, хто бажає. Першими слухачами стали
співробітники патрульної поліції Харкова. Загалом у проекті взяли участь
близько 1 500 осіб.
Поточні завдання
1. Підготувати методичні рекомендації щодо написання та захисту
"наукового докторського проекту" (наприкінці 1-го року підготовки).
Керівництво – заступник керівника (проректор із науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – гаранти освітньо-наукових програм, завідувач
відділу аспірантури і докторантури.
Термін контролю – січень – лютий 2017 року.
2. Провести атестацію докторантів 1-го року підготовки у спеціалізованих учених радах.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – наукові керівники здобувачів ступеня доктора
філософії, гаранти освітньо-наукових програм, голови спеціалізованих
учених рад, завідувач відділу аспірантури і докторантури.
Термін контролю – серпень 2017 року.
3. Забезпечити набір до аспірантури здобувачів ступеня доктора
філософії і доктора наук у 2017 році.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
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Відповідальні – наукові керівники здобувачів ступеня доктора
філософії, завідувачі кафедр, гаранти освітньо-наукових програм, завідувач відділу аспірантури і докторантури.
Термін контролю – вересень 2017 року.
4. Розробити навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються в аспірантурі.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – завідувачі кафедр, гаранти освітньо-наукових програм, завідувач відділу аспірантури і докторантури.
Термін контролю – протягом року.
5. Встановити зв'язок із випускниками аспірантури і докторантури,
які не працюють у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – наукові керівники здобувачів ступеня доктора
філософії, завідувачі кафедр, відділ працевлаштування, завідувач відділу аспірантури і докторантури.
Термін контролю – протягом року.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Стратегічні завдання
1. На стратегічному етапі необхідно забезпечити:
 перехід у процесі складання навчальних планів від підбору простої 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 педагога, що бачить своїм завданням не просто передавання знань студенту, а формування в останнього здатності використовувати
у своїй професійній та соціальній діяльності засвоєні знання і, що більш
вагомо, здатності продукувати нові знання;
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 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 забезпечувати конкретизацію загальнопрофесійних компетентностей;
 виховання студента як рівноправного учасника навчального
процесу, відповідального за якість підготовки, та надання йому можливості здійснювати цілеспрямовану, усвідомлену навчально-пізнавальну
діяльність за індивідуальною траєкторією з урахуванням своїх здібностей та бачення майбутньої діяльності.
2. Запровадити систему моніторингу трансформації потреб суспільства для уточнення не рідше одного разу на п'ять років освітньо-кваліфікаційної характеристики кожної спеціальності щодо переліку та змісту
компетентностей.
Виконання завдань
Нововведення в "Умовах прийому до ВНЗ у 2016 році" мали спростити роботу приймальних комісій ВНЗ, але на практиці неодноразове
внесення змін до них безпосередньо перед початком вступної кампанії,
нерозуміння багатьма вступниками та їх батьками цьогорічних змін
в Умовах вступу порівняно з минулорічними та чисельні технічні проблеми в роботі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)
на тлі тривалого падіння кількості випускників шкіл і складної соціальнополітичної ситуації в країні обумовили складні умови роботи приймальної
комісії та вимагали додаткових зусиль і більшої уваги всього персоналу
приймальної комісії.
Проте, незважаючи на всі складнощі, показники прийому порівняно
з минулим роком все ж таки зростають, що свідчить про привабливий
імідж університету.
Приймання заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування абітурієнтів, які вступали за освітніми ступенями
бакалавра і магістра, а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до доведених Харківському національному економічному університету імені Семена Кузнеця обсягів державного замовлення
здійснювався з 11 липня до 6 серпня 2016 року.
Результати прийому до університету подані в табл. 3 і 4.
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Таблиця 3
Результати прийому абітурієнтів за освітніми ступенями "бакалавр",
"магістр" і освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"
(денна форма навчання)
2015
Освітні
Роки
№
ступені
п/п
та освітньокваліфікаційний
рівень
Бакалавр, у тому числі
1
іноземні студенти
Магістр, у тому числі
2
іноземні студенти
3

Спеціаліст, у тому
числі іноземні студенти

Усього по університету

2016

Бюджет Контракт Усього Бюджет Контракт Усього

447

492

939

374

668

1 042

288

276

564

455

397

852

30

–

30

16

4

20

765

768

1 533

845

1 069

1 914

Таблиця 4
Результати прийому абітурієнтів за освітніми ступенями "бакалавр",
"магістр" і освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"
(заочна форма навчання)
2015

Роки
№ Освітні
п/п ступені
та освітньокваліфікаційний
рівень
Бакалавр, у тому числі
1
іноземні студенти
Магістр, у тому числі
2
іноземні студенти
Спеціаліст, у тому
3
числі іноземні студенти
Усього по університету

2016

Бюджет Контракт Усього Бюджет Контракт Усього

68

455

523

18

275

293

18

183

201

60

203

263

15

505

520

29

443

472

101

1 143

1 244

107

921

1 028
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Із табл. 3 і 4 видно, що, незважаючи на зниження кількості зарахованих
у цьому році на заочну форму навчання, обсяг зарахування в цілому по університету на всі форми навчання навіть збільшився (збільшення склало 6 %).
Обсяг зарахованих на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб збільшився на 39,2 %, за державним замовленням – на 10,5 %.
В університеті навчаються іноземці з понад сорока країн світу. Найбільша 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 2016 року
відповідного навчального року подана в табл. 5 та на діаграмах рис. 5 і 6.
Таблиця 5
Динаміка структури контингенту студентів університету
за формами навчання
Навчальний рік
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Загальний кон- україн- іноземні
українзагальна
іноземні загальна
тингент ські сту- студенські стукількість
студенти кількість
студентів денти
ти
денти
12 007
5 582
1 059
6 641
4 731
635
5 366
11 716
5 223
1 271
6 494
3 889
1 333
5 222
11 290
4 926
1 433
6 359
3 391
1 540
4 931
9 674
4 587
1 226
5 813
2 583
1 278
3 861
8 604
4 309
913
5 222
2 267
1 115
3 382
7 769
4 243
672
4 915
2 032
822
2 854

Рис. 5. Динаміка структури контингенту студентів університету
денної форми навчання
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Рис. 6. 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 навчаються англійською мовою. Організацію навчального процесу англійською
мовою реалізовано для:
напрямів підготовки першого рівня вищої освіти освітнього ступеня
"бакалавр" у загальноуніверситетських групах з окремих навчальних дисциплін та в окремих академічних групах за напрямами "Менеджмент",
"Туризм";
підготовки за другим рівнем вищої освіти освітнього ступеня "магістр" в окремих академічних групах за спеціальностями "Менеджмент",
"Туризмознавство", "Публічне адміністрування".
Для підвищення рівня мовної підготовки студентам І та ІІ курсів
бакалаврату було запропоновано вивчати базові нормативні дисципліни
англійською мовою (табл. 6).
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Таблиця 6
Базові нормативні дисципліни, що викладаються
англійською мовою починаючи з 2015/2016 навчального року
Назва навчальної
дисципліни

Викладачі

Кількість студентів,
які обрали навчання
англійською мовою

Факультети*

Філософія

Ю. В. Косова

38

ЕІ, ЕП, ФФ, МіМ,
МЕВ

Математичний
аналіз та лінійна
алгебра

Є. Ю. Місюра,
К. В. Стєпанова

12

МіМ, ФФ,
МЕВ, ЕІ

Статистика

І. А. Сєрова,
К. А. Стрижиченко

36

Політична економія Н. О. Степаненко
Мікроекономіка
Макроекономіка
Економіка
підприємства

23

Т. П. Близнюк,
І. М. Маціканич
С. К. Василик,
А. С. Сорокіна
Ю. М. Котельникова,
О. В. Іваненко

25
50
51

МЕВ, КіМБ,
ЕП, МіМ, ФФ
МіМ, ФФ,
МЕВ, ЕІ, ЕП
ЕІ, ЕП, МЕВ, ПІГ
МіМ, ФФ, КіМБ,
ЕП, МЕВ, ПІГ
МіМ, ФФ, МЕВ,
КіМБ, ЕП

Фінанси

О. М. Миронова,
І. М. Маціканич,
О. О. Романенко

65

ЕП, КіМБ,
МіМ, МЕВ, ФФ

Маркетинг

А. С. Панчук

28

МЕВ, ФФ

* ЕІ – факультет економічної інформатики; ЕП – факультет економіки і права;
ФФ – фінансовий факультет; МіМ – факультет менеджменту і маркетингу; МЕВ – факультет міжнародних економічних відносин; КіМБ – факультет консалтингу і міжнародного бізнесу; ПІГ – факультет підготовки іноземних громадян.

Організація навчального процесу англійською мовою за варіативною складовою та за дисциплінами реалізується на основі створення загальноуніверситетських академічних груп. Принцип створення загальноуніверситетських академічних груп базується на об'єднанні студентів
різних факультетів для вивчення навчальних дисциплін. Організацію
та контроль за навчальним процесом для загальноуніверситетських академічних груп здійснює навчальний відділ.
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Для забезпечення конкурентних переваг освітніх послуг, що надаються, та узгодження із Законом України "Про вищу освіту" № 1556-VII
від 01.07.2014 р. (у редакції від 09.12.2015 р.) деяких питань організації
навчального процесу в університеті з 2015 року розпочато новий підхід
до розроблення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів
та магістрів. За кожним ліцензованим напрямом та спеціальністю університету керівниками освітньо-професійних програм було розроблено концепції освітньо-професійних програм, що включають: актуальність, мету
та основні завдання програми підготовки; перелік компетентностей, що формуються в результаті навчання; особливості та конкурентні переваги;
структуру та кадрове забезпечення програми. Концепції оприлюднено
на офіційному сайті університету: http://www.hneu.edu.ua/Specialities.
Кожна розроблена освітньо-професійна програма підготовки, відповідно до п. 15 ст. 62 Закону України "Про вищу освіту", забезпечує вільний вибір навчальних дисциплін обсягом 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС програми. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.
Основними відмінностями нових професійних програм підготовки
є значне укрупнення навчальних дисциплін: мінімальний обсяг однієї навчальної дисципліни складає не менш як 4 кредити ЄКТС (120 годин),
що дало можливість зменшити кількість залікових складових (навчальних
дисциплін, курсових робіт, практик) до 8 за семестр. Крім того, було значно зменшено кількість аудиторного навантаження студентів:
для фахівців першого рівня вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" обсяг аудиторних годин навчання складає 30 – 50 % від загального
обсягу навчальної дисципліни;
для фахівців другого рівня вищої освіти освітнього ступеня "магістр"
обсяг аудиторних годин навчання складає до 30 % від загального обсягу
навчальної дисципліни.
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів за напрямами
передбачають єдиний загальний цикл, який складається з навчальних
дисциплін "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Іноземна
мова", "Соціально-економічна історія України", "Філософія", що розширює світогляд та забезпечує патріотичне виховання студентів.
Найбільш важливим в організації навчального процесу в університеті, за підсумками 2015 року, є принципово новий підхід до варіативної
складової освітньо-професійних програм підготовки. У процесі розроб30

лення навчальних планів підготовки на 2015/2016 навчальний рік було
впроваджено вільний вибір студентами навчальних дисциплін:
для підготовки фахівців першого рівня вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" обсягом 60 кредитів ЄКТС;
для підготовки фахівців другого рівня вищої освіти освітнього ступеня "магістр" обсягом 23 кредити ЄКТС.
Навчальні плани підготовки фахівців першого рівня вищої освіти
освітнього ступеня "бакалавр" передбачають вибір навчальних дисциплін
за спрямуваннями: соціально-психологічним, технологічним, правовим,
підприємницьким, мовним та іншими. Такі спрямування є обов'язковими
для студентів, але їм надається можливість обирати навчальну дисципліну
із запропонованого переліку в межах відповідного спрямування.
Студентам бакалаврату надається можливість обирати непрофільні
навчальні дисципліни загальним обсягом 20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів
ЄКТС на дисципліну), 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" здійснюється із загального переліку "Майнорів" університету, що запропоновані
всіма кафедрами. Сутність "Майнора" полягає у формуванні у студентів
певних компетентностей, які дозволять розширити їхню професійну підготовку в нетрадиційних напрямах і таким чином підвищити конкурентоспроможність випускників на ринку праці.
"Вільний майнор" – це умовна назва чотирьох навчальних дисциплін непрофільного спрямування для вільного вибору студентами будьякого напряму підготовки. Відмінність "Вільного майнора" полягає в тому,
що студенти не просто обирають сформований блок із чотирьох навчальних дисциплін ("Майнор"), а самі формують свій блок ("Вільний майнор")
з окремих дисциплін загального переліку навчальних дисциплін університету, що запропоновані кафедрами.
Крім непрофільного спрямування, студенти бакалаврату повинні
обрати спеціалізацію, що представлена в навчальних планах блоком
навчальних дисциплін з умовною назвою "Мейджор" обсягом 25 кредитів
ЄКТС. Сутність "Мейджора" полягає у формуванні вузькоспеціалізованих
професійних компетентностей, які дають можливість виконувати специфічні професійні завдання. Для окремих напрямів підготовки студентам
для вибору пропонується не менше двох "Мейджорів".
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Студентам магістратури надається можливість обрати непрофільні
навчальні дисципліни з умовною назвою "Маг-майнор" загальним обсягом
20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів ЄКТС на дисципліну). Сутність "Маг-майнора" полягає у вільному виборі навчальних дисциплін таких напрямів,
які відображають інтереси студентів, їх вподобання та плани на майбутнє
працевлаштування. Навчальні дисципліни студенти магістратури 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 до 10 травня 2016 року було оприлюднено 95 "Маг-майнорів" за різними напрямами професійної діяльності.
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
основі було визначено 43 найбільш популярні навчальні дисципліни,
які представлено на офіційному сайті університету: http://www.hneu.
edu.ua/MAGOLEGO.
Найбільш популярними "Маг-майнорами", за результатами вибору
вступників до магістратури 2015/2016 і 2016/2017 навчальних років,
виявилися наведені в табл. 7 навчальні дисципліни.
Таблиця 7
Найбільш популярні "Маг-майнори"

Назва
"Маг-майнора"

Викладачі

Мова
навчання

1

2

3

Кількість
студентів,
які обрали
"Магмайнор"
4

Кількість
сформованих
груп
5

2015/2016 навчальний рік
Управління
діловою кар'єрою
(викладається
у ІІ семестрі)

С. В. Мішина,
Е. Р. Степанова,
Н. В. Аграмакова
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Українська

131

6

Продовження табл. 7
1
Управління
бізнес-процесами
(викладається
у І семестрі)
Управління іміджем
підприємства
(викладається
у ІІ семестрі)
Міжнародний
менеджмент
(викладається
у І семестрі)
Практикум
із перекладу текстів
у бізнес-діяльності
(викладається
у І та ІІ семестрах)

2

3

4

5

А. В. Котлик,
О. В. Гаврильченко

Українська

106

5

М. І. Пасько,
М. Ю. Явдак

Українська

90

4

Л. І. Піддубна,
М. В. Горобинська

Українська

89

4

Л. В. Савицька,
Ж. В. Давидова,
І. Б. Єрастова-Михалусь,
С. Є. Тарасенко

Англійська

71

4

Англійська

171

9

Українська

169

7

Українська

143

6

2016/2017 навчальний рік
Ж. М. Гончарова,
М. І. Алексєєва,
А. С. Коваль,
Л. З. Михайлова,
Іноземна мова
Л. В. Савицька,
професійної комунікації
І. Б. Єрастова(викладається
Михалусь,
у І та ІІ семестрах)
А. С. Коваль,
М. Ю. Сальтевська,
О. В. Іваніга,
І. В. Безугла
Управління діловою
С. В. Мішина,
кар'єрою
Н. В. Аграмакова,
(викладається
О. В. Гаврильченко,
у І семестрі)
Г. І. Писаревська
Аналіз та оптимізація
бізнес-процесів
підприємств
О. М. Беседовський
(викладається
у ІІ семестрі)
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Закінчення табл. 7
1

2

3

4

5

Комунікація
у професійній
діяльності
(викладається
у І та ІІ семестрах)

О. Ю. Коваленко,
В. О. Петренко,
С. С. Мельник,
О. М. Гончарова,
О. Ю. Коваленко,
О. М. Гончарова,
В. О. Петренко,
А. В. Лещінська

Англійська

140

7

Податковий облік
та звітність
(викладається
у ІІ семестрі)

О. Є. Найденко

Українська

114

5

Українська

111

5

Англійська

110

6

1С: Обліковий
консалтинг в управлінні
І. Г. Волошан,
бізнес-процесами
Н. С. Пасенко,
підприємства
О. В. Шушлякова
(викладається
у І семестрі)
Практикум з перекладу
текстів у бізнесдіяльності
(викладається
у І та ІІ семестрах)

М. Ю. Сальтевська,
І. В. Безугла,
Л. В. Савицька,
Ж. В. Давидова,
І. Б. Єрастова-Михалусь,
С. Є. Тарасенко

На другому курсі магістратури студентам буде запропоновано
покращити практичну підготовку комплексним тренінгом за вибором.
Тренінги розробляють випускові кафедри з метою набуття студентами
практичних навичок виконання специфічних професійних завдань інноваційного характеру. Для кожної магістерської програми студентам
для вибору пропонується не менше двох професійних тренінгів різного
спрямування обсягом у 3 кредити ЄКТС.
На кінець 2015 року всі види варіативної складової освітньо-професійних програм опубліковано на офіційному сайті університету: http://www.hneu.
edu.ua/Elective_component_of_educational_and_professional_programs.
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Для кожної варіативної навчальної дисципліни на сайті зазначено інформацію про:
викладачів;
цільову аудиторію;
мову навчання;
форму організації занять;
пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування
компетентностей);
дисципліну, її особливості, переваги (коротку анотацію);
перелік можливостей, що надає вивчення дисципліни;
мету та основні завдання дисципліни;
перелік компетентностей, що забезпечує дисципліна;
трудомісткість.
Надана інформація дає можливість студентам вільно, але свідомо
обирати необхідні навчальні дисципліни для формування індивідуального плану.
Варіативна складова освітньо-професійних програм є обов'язковою
для вибору студентів і входить до загального обсягу кредитів ЄКТС відповідного рівня підготовки. Принцип вільного вибору робить індивідуальний
план студента унікальним: дозволяє створювати зі стандартних елементів
(навчальних дисциплін) нестандартні об'єкти (професійні компетентності).
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-накопичувальної системи, забезпечення якості підготовки фахівців на основі
компетентнісного підходу було розроблено Положення про планування
та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
У Положенні наведено методику планування та обліку видів роботи науковопедагогічних та педагогічних працівників – навчальної, методичної, наукової та організаційної.
Зниження навантаження викладачів входить до пріоритетів функціонування університету згідно з концепцією його розвитку. Ефективність
реалізації цієї концепції яскраво демонструється даними рис. 7.
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Рис. 7. Динаміка зниження навчального навантаження
на одного викладача, год
У зв'язку з уведенням нового переліку спеціальностей постало
завдання підготовки нових освітніх програм, що виконується відповідними колективами експертів. Для якісної реалізації цієї роботи потрібно
враховувати результати аналізу 6 000 запитів роботодавців. Аналіз цих
даних дав такі результати.
Для всіх спеціальностей університету виокремлено 5 особистісних
топ-компетентностей:
 комунікабельність;
 відповідальність;
 організаційні здібності;
 уважність;
 спрямованість на кінцевий результат.
Серед професійних компетентностей на перших місцях стоять володіння ІТ-технологіями, у тому числі спеціальними пакетами програм,
мовна грамотність і вільне володіння іноземною мовою.
На формування у студентів зазначених компетентностей має бути
спрямовано навчальний процес в університеті, що має знайти відображення в освітніх програмах за новим переліком спеціальностей.
У звітному періоді державне замовлення за всіма освітніми та освітньо-науковими рівнями виконано в повному обсязі.
Одним із показників високого рівня підготовки фахівців та набуття
ними відповідних компетентностей є активна участь та перемоги студентів в олімпіадах різних рівнів. Результати участі студентів універси36

тету у всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями та за окремими
дисциплінами наведені в табл. 8.
Таблиця 8
Результати участі студентів у всеукраїнських олімпіадах
у 2015/2016 навчальному році
Питома вага
Кількість
Кількість
переможців
Факультет
поданих
нагород у загальній кільанкет
кості учасників, %
Факультет економіки і права
10
4
40
Факультет менеджменту і маркетингу
16
5
31
Фінансовий факультет
13
3
23
Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу
9
2
22
Факультет економічної інформатики
23
5
20
Факультет міжнародних економічних відносин
11
1
0
Факультет підготовки іноземних громадян
5
0
0
Усього
87
20
23

Загалом ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади проводився
з 33-х навчальних дисциплін, участь у ньому взяли 87 студентів. У табл. 9
наведено динаміку кількості студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які стали
переможцями у Всеукраїнській студентській олімпіаді.
Таблиця 9
Динаміка кількості переможців у Всеукраїнській студентській олімпіаді
Нагорода
Диплом І ступеня
Диплом ІІ ступеня
Диплом ІІІ ступеня
Диплом ІV ступеня
Диплом І ступеня командний
Диплом ІІ ступеня командний
Диплом ІІІ ступеня командний
Гран-прі (командний)
Усього

Кількість
Кількість
Кількість
переможців
переможців
переможців
у 2013/2014 н. р. у 2014/2015 н. р. у 2015/2016 н. р.
2
6
1
8
6
9
9
7
6
4
2
3
–
1
–
1
2
1
1
1
–
1
–
–
26
25
20

Аналіз показників участі студентів нашого університету у Всеукраїнській студентській олімпіаді показав, що співвідношення кількості перемог
і кількості поданих анкет учасників у попередні роки становило близько 30 %.
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У цьому році цей показник становить лише 23 %. Результати аналізу
за факультетами наведено в табл. 8 та на рис. 8.

Рис. 8. Динаміка кількості студентів-переможців
у Всеукраїнській олімпіаді (із 2013 до 2016 року)
Таким чином, стратегічні завдання розвитку університету в цілому
успішно виконуються.
Поточні завдання
1. Розробити Положення про варіативну складову, яке визначає
порядок здійснення вибору варіативних навчальних дисциплін та організацію навчального процесу в загальноуніверситетських групах.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальний – керівник навчального відділу.
Термін – травень 2017 року.
2. З метою покращення інформованості студентів щодо варіативної
складової та оптимізації формування загальноуніверситетських груп
продовжити роботу над створенням нового інтерактивного сайта.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – керівник навчального відділу, керівник відділу інформаційних технологій.
Термін – квітень 2017 року.
3. З метою автоматизації організації підсумкового контролю розпочати формування підсумкових відомостей із навчальних дисциплін з використанням корпоративної інформаційної системи університету.
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Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – керівник навчального відділу, керівник відділу
інформаційних технологій.
Термін – вересень 2017 року.
4. Для забезпечення об'єктивності оцінювання формування у студентів компетентностей провести ректорський контроль з навчальних
дисциплін відповідно до Положення про оцінювання залишкових знань
студентів з навчальних дисциплін (вибірково, з охопленням не менш
як 10 % навчальних дисциплін).
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – керівник навчального відділу, декани факультетів.
Термін – березень 2017 року.

МЕТОДИЧНА РОБОТА
Стратегічні завдання
1. 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.
2. Переведення навчально-методичного процесу на ІТ-технології
з максимальним використанням особистісної компоненти професорськовикладацького складу і студентства.
Виконання завдань
1. Одним із важливих механізмів регламентації діяльності вищих
навчальних закладів є процедури ліцензування та акредитації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187
затверджено нові Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
закладів освіти (далі – Ліцензійні умови), якими встановлено, зокрема,
вимоги до кадрового забезпечення; технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення;
організаційні вимоги до провадження освітньої діяльності.
Суттєвими новаціями в Ліцензійних умовах є організаційні вимоги
щодо необхідності подання до ЄДЕБО (підтримання в актуальному стані)
даних і відомостей в електронному вигляді про кадрове та матеріально39

технічне забезпечення закладу освіти, а також оприлюднення на офіційному сайті закладу інформації про навчально-методичне та інформаційне
забезпечення. Інформація про кадрове забезпечення подається кожного
навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення –
до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації.
У 2016 році університет проходив ліцензування та акредитацію
з урахуванням нових Ліцензійних умов.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2016 року
№ 590 затверджено рішення Ліцензійної комісії Міністерства від 27 травня 2016 року (протокол № 7/2) про розширення провадження освітньої
діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти (підготовка
здобувачів ступеня доктора філософії) у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 10).
Таблиця 10
Розширення провадження освітньої діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця
за третім освітньо-науковим рівнем
№
Код та найменування
Шифр та найменування
Ліцензований
п/п
галузі знань
спеціальності
обсяг
1 01 "Освіта"
011 "Науки про освіту"
5 осіб
2 05 "Соціальні та поведінкові науки" 051 "Економіка"
12 осіб
056 "Міжнародні економічні
3 05 "Соціальні та поведінкові науки"
5 осіб
відносини"
4 07 "Управління та адміністрування" 071 "Облік і оподаткування"
5 осіб
072 "Фінанси, банківська
5 07 "Управління та адміністрування"
5 осіб
справа та страхування"
6 07 "Управління та адміністрування" 073 "Менеджмент"
8 осіб
074 "Публічне управління
7 07 "Управління та адміністрування"
5 осіб
та адміністрування"
8 07 "Управління та адміністрування" 075 "Маркетинг"
5 осіб
076 "Підприємництво, торгівля
9 07 "Управління та адміністрування"
6 осіб
та біржова діяльність"
122 "Комп'ютерні науки
10 12 "Інформаційні технології"
5 осіб
та інформаційні технології"
11 24 "Сфера обслуговування"
242 "Туризм"
5 осіб

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2016 року
№ 1407 "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення
Ліцензійної комісії Міністерства від 19 липня 2016 року (протокол № 12/1)
про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
започаткування освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем
зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань
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12 "Інформаційні технології" з ліцензованим обсягом 100 осіб; започаткування освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" галузі знань
12 "Інформаційні технології" з ліцензованим обсягом 200 осіб.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2016 року
№ 1426 "Про ліцензування освітньої діяльності" затверджено рішення
Ліцензійної комісії Міністерства від 20 вересня 2016 року (протоколи
№ 19/1 та 19/2) про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти: започаткування освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 055 "Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові
науки" з ліцензованим обсягом 75 осіб; започаткування освітньої діяльності (розширення ліцензованого обсягу) за першим (бакалаврським)
рівнем зі спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" галузі знань
05 "Соціальні та поведінкові науки" з ліцензованим обсягом 150 осіб.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151 "Про особливості запровадження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 266" університетом був підготовлений Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, затверджений Міністерством освіти і науки України 15.12.2015 р.
Згідно з названим Актом та зазначеними наказами Міністерства
освіти і науки України університет з 1 вересня 2016 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за переліком галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій (освітніх програм), поданим у табл. 11.
Таблиця 11
Перелік спеціальностей Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця
№ Шифр
Галузь знань
п/п галузі
1
1

2

2
01

3
Освіта

05

Соціальні
та поведінкові
науки

Код спеНайменування
Найменування спеціалізації
ціальспеціальності
(освітньої програми)
ності
4
5
6
011
Науки про освіту Педагогіка вищої школи
Економічна теорія
Економічна кібернетика
051
Економіка
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
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Продовження табл. 11
1

2

3

4

056

055

3

06

Журналістика

061

071
072

4

07

Управління
та адміністрування

073

074
075

5

Міжнародні
економічні
відносини
Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації
та регіональні
студії

6
Управління персоналом
та економіка праці
Прикладна статистика
Прикладна економіка
Міжнародний бізнес

Міжнародні відносини,
суспільні комунікації
та регіональні студії

Реклама і зв'язки
з громадськістю
Журналістика
Медіа-комунікації
Облік і аудит
Облік
і оподаткування Оподаткування
Фінанси, банФінанси і кредит
ківська справа
Банківська справа
та страхування
Менеджмент організацій
і адміністрування
Менеджмент інноваційної
діяльності
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Менеджмент
Управління проектами
Управління фінансовоекономічною безпекою
Бізнес-адміністрування
Адміністративний
менеджмент
Управління навчальним
закладом
Публічне
Державна служба
управління
та адмініструПублічне адміністрування
вання
Маркетинг
Маркетинг
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Закінчення табл. 11
1

2

3

4
076

121
5

6

7

12

Інформаційні
технології

122

5
Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
Інженерія
програмного
забезпечення
Комп'ютерні
науки
та інформаційні
технології

18

Виробництво
та технології

186

Видавництво
та поліграфія

24

Сфера
обслуговування

242

Туризм

6
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Інженерія програмного
забезпечення
Інформаційні управляючі
системи та технології
Комп'ютерний екологоекономічний моніторинг
Технології електронних
мультимедійних видань
Комп'ютерні технології
та системи видавничополіграфічних виробництв
Туризм

2. З метою підготовки до нового 2016/2017 навчального року розпорядженням ректора від 12.01.2016 р. № 9 було створено комісію (голова – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), професор М. В. Афанасьєв) з перевірки забезпечення робочими програмами
навчальних дисциплін варіативної складової освітньо-професійних програм ("Майнорів", "Вільних майнорів", "Маг-майнорів", навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів економічних спеціальностей, спеціальностей менеджменту та сфери обслуговування,
навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей). 326 програм навчальних дисциплін
пройшли перевірку (часто неодноразову) за змістом та унікальністю і розміщені на сайті для можливості вибору їх студентами.
На виконання поточних завдань, викладених у доповіді ректора
В. С. Пономаренка "Підсумки роботи трудового колективу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
у 2015/2016 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік",
у вересні 2016 року методичним відділом було запропоновано кафедрам
провести самооцінку навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін, закріплених за кафедрами, згідно з Технологічними вимогами
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щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти (додаток № 14 до Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 року № 1187).
Згідно з наказом ректора від 26.09.2016 р. № 160 "Про створення
комісії для перевірки документообігу кафедр і деканатів" з 10.10.2016 р.
до 08.11.2016 р. було перевірено в тому числі виконання кафедрами Технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти.
У листопаді на розширеному засіданні вченої ради університету
були заслухані доповіді керівників проектних груп "Про стан підготовки
нових освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів (перший
рівень вищої освіти), магістрів (другий рівень вищої освіти)".
У листопаді – грудні 2016 року кафедри провели аналіз відповідності показників (нормативів) визначення рівня наукової та професійної
активності науково-педагогічних працівників кафедр Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності закладів освіти, а також розробили
план заходів щодо усунення невідповідності викладачів навчальним
дисциплінам за спеціальністю та за публікаціями.
3. З метою реалізації стратегічного завдання створення освітньоінноваційного та інформаційно-навчального середовища шляхом реалізації компетентнісного підходу, застосування інформаційно-комунікаційних
технологій, електронних засобів навчання та управління, розроблення
і впровадження педагогічних інновацій в університеті було створено відділ електронних засобів навчання шляхом реорганізації структурних підрозділів.
Головними напрямами діяльності відділу електронних засобів навчання було визначено такі:
забезпечення функціонування та розвиток персональних навчальних систем університету;
підготовку та випуск навчальних електронних мультимедійних інтерактивних видань;
підготовку та забезпечення функціонування навчальних онлайнкурсів;
підготовку експериментальних електронних засобів навчання у нових технічних форматах;
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впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання
в навчальний процес університету.
Для ефективного управління самостійною роботою студентів в інформаційно-навчальному середовищі, яке неможливе без електронних
навчально-методичних комплексів, комп'ютерних програм контролю
знань, інтерактивних форм обговорення актуальних навчальних проблем, в університеті працює сайт персональних навчальних систем
(www.ikt.hneu.edu.ua) у комп'ютерній мережі університету та мережі
Інтернет.
Персональна навчальна система (ПНС) є складовою навчального
процесу, має навчально-методичне призначення, використовується
для забезпечення навчальної діяльності студентів під час аудиторної
та позааудиторної самостійної роботи і вважається одним із головних
елементів інформаційно-освітнього середовища університету.
З метою реалізації поточного завдання щодо забезпечення 50 %
навчальних дисциплін якісними персональними навчальними системами
зі зворотним зв'язком та контролем реальної роботи студента, що сприятиме підвищенню якості самостійної роботи студентів, 20 вересня 2016 року
було проведено семінар "Напрямки розвитку персональних навчальних
систем в ХНЕУ ім. С. Кузнеця". За результатами семінару було встановлено, що потрібне як здійснення технічного оновлення сайта персональних навчальних систем університету, так і продовження роботи з підвищення якості ПНС.
У жовтні 2016 року було проведено актуалізацію даних щодо ПНС
університету, за результатами якої було створено реєстр електронних курсів, розміщених на сайті персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Реєстр електронних курсів постійно оновлюється і станом на 11 грудня 2016 року містить у собі відомості про 1 407 курсів. Одночасно було
видалено курси, що втратили свою актуальність або не є достатньо
якісними.
Для підвищення якості та функціональності навчальних електронних курсів, розміщених на сайті персональних навчальних систем
університету, відділом електронних засобів навчання було сформовано
"Рекомендації для професорсько-викладацького складу кафедр щодо
створення та оформлення електронних курсів на сайті персональних
навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця".
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З метою спрощення та уніфікації навігації по каталогу курсів для студентів на сайті ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця була впроваджена єдина уніфікована організаційна структура, яка розподіляє електронні курси кафедр
університету за формою та семестром навчання.
У жовтні – грудні 2016 року відділом електронних засобів навчання
було створено тестове середовище сайта персональних навчальних систем університету, за допомогою якого було проведено оновлення платформи сайта до версії Moodle 3.2 в тестовому режимі зі збереженням
даних щодо всіх курсів, що містяться в базі даних. Введення в дію
оновленого сайта персональних навчальних систем університету планується здійснити 1 лютого 2017 року одночасно з початком II семестру
2016/2017 навчального року.
Під час виконання робіт з тестового оновлення сайта персональних навчальних систем університету одночасно з розширенням функціональних можливостей значну увагу було приділено оновленню інтерфейсу та системи навігації. Оновлений інтерфейс має такі властивості:
зберігає спадкоємність із нинішнім сайтом, виконаний у брендових кольорах університету, є зручним і підтримує мобільні та планшетні пристрої.
Паралельно з розвитком та використанням у навчальному процесі
університету персональних навчальних систем відділом електронних засобів
навчання розпочато розроблення онлайн-курсів відкритого навчання за двома
дисциплінами. Було здійснено запис робочих матеріалів для відео- та
аудіолекцій онлайн-курсів і розпочато їх попереднє оброблення в тісному
співробітництві з авторами курсів.
Спільно з відділом забезпечення якості освіти та інноваційного
розвитку постійно проводяться онлайн-опитування серед абітурієнтів,
студентів і викладачів ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо поліпшення умов
навчання в університеті за допомогою використання веб-додатка на сайті
онлайн-опитувань Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, режим доступу до якого: http://www.onlineopros.hneu.edu.ua/Respondent/ListProfiles.
На початку поточного 2016/2017 навчального року було проведено
опитування серед студентів і викладачів – авторів електронних видань –
з метою визначення ефективності використання електронних мультимедійних інтерактивних видань у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
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4. Модернізація навчального процесу потребує реалізації принципів
особистісно-орієнтованого навчання, оновлення змісту освіти відповідно
до потреб ринку праці; впровадження діяльнісного, контекстного навчання;
застосування проблемних методів, активних та інтерактивних форм і технологій навчання, у тому числі "серйозних ігор".
Методичним відділом у цьому напрямі зроблено такі кроки:
• створено й постійно поповнюється каталог "серйозних ігор", симуляцій та економічних тренажерів, як таких, що використовуються кафедрами університету, так і тих, які існують у світовій практиці;
• продовжується робота з формування ресурсної бази для дослідження та конструювання "серйозних ігор", симуляцій як інноваційних технологій навчання. Підготовлено до впровадження у навчальний процес
комплекс взаємопов'язаних економічних тренажерів (21 тренажер), які є інструментом формування компетентностей управління економічними
системами та процесами в умовах динамічно змінюваного оточення;
• розпочато роботу з розроблення методики використання "серйозних ігор" як форми контролю результатів навчальної діяльності;
• підготовлено робочі матеріали для проведення семінарів та тренінгів з використання інтерактивних технологій у навчальному процесі;
• постійно здійснюються консультації професорсько-викладацького
складу щодо використання "серйозних ігор" у процесі проведення тренінгів, практичних та семінарських занять.
19 – 22 квітня 2016 року в університеті відбувся ІІІ Міжфакультетський турнір зі стратегічного менеджменту на базі бізнес-симуляції ViAL+,
яка відтворює ринкове середовище з живою конкуренцією. Турнір був
організований ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з Компанією інтелектуальних
технологій (КІНТ) у м. Київ, яка є розробником та правовласником ViAL+.
Сімнадцять команд-учасниць отримали в повне управління віртуальні компанії та спробували досягти власних встановлених стратегічних
цілей і випробувати на ефективність різні тактичні прийоми управління
підприємством у конкурентному ринковому середовищі.
Протягом турніру можна було спостерігати захопливу конкурентну
боротьбу учасників за першість; талановиті та амбітні студенти використовували набуті компетентності, проявляли свої підприємницькі здібності
та ухвалювали нестандартні рішення.
Усі 56 учасників отримали сертифікати КІНТ.
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Переможцями стали:
команда факультету міжнародних економічних відносин, що виборола I місце;
команда фінансового факультету, що посіла II місце;
команда факультету консалтингу і міжнародного бізнесу, що посіла
III місце.
Компанія інтелектуальних технологій на продовження усталеної
традиції проведення студентських турнірів з управління економічними
процесами і враховуючи позитивні відгуки від учасників і викладачів університету пропонує також співпрацю із впровадження бізнес-симуляції
ViAL+ як середовища виробничої практики або комплексного тренінгу.
Так, у 2016 році було укладено договір на проведення такого тренінгу
в університеті 1 – 26 лютого 2016 року. У ньому взяли участь 167 студентів усіх факультетів.
Кафедрою міжнародного бізнесу та економічного аналізу також
укладено договір з КІНТ про використання бізнес-симуляції ViAL+ у навчальному процесі.
5. Перехід навчально-методичного процесу на ІТ-технології включає
випуск інноваційних електронних мультимедійних інтерактивних видань
(підручників нового покоління): 18 видань розміщено для онлайн-доступу
в електронних ресурсах бібліотеки, з них у 2016 році додано:
Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми "Ряди" навчальної дисципліни "Математичний аналіз та лінійна алгебра" (автори –
Л. М. Малярець, Л. М. Афанасьєва, К. О. Ковальова);
Мікроекономіка : навчальний посібник (автори – О. Є. Попов, І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко, Г. В. Островерхова, Є. І. Богуславський);
Технології захисту інформації : навчальний посібник (автори –
С. П. Євсеєв, С. Е. Остапов, О. Г. Король);
Алгоритмізація та програмування : навчальний посібник (автори –
О. В. Щербаков, В. М. Федорченко, Ю. Е. Парфьонов);
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник (автори – О. С. Черемська, Г. Г. Гайдамака, В. Г. Сухенко).
6. Методичним відділом постійно проводиться перевірка на унікальність рукописів підручників, навчальних посібників, монографій, які подаються до вченої ради університету для рекомендації до видання
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(надання університетського грифу). Перевірка має на меті запобігання
плагіату, підвищення якості навчально-методичних та наукових видань,
сприяє активізації самостійності та індивідуальності в процесі 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 керуються,
передусім, принципами чесної праці та навчання. Плагіат, списування,
несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним
в університеті.
Із 2014 року проводиться поповнення 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) на 13.12.2016 р. складає 5 838 найменувань.
Електронний архів підручників, навчальних посібників, монографій,
навчально-методичної літератури на 13.12.2016 р. складає 10 327 файлів.
7. З метою кількісного оцінювання науково-педагогічної діяльності
викладачів університету методичний відділ вносить до комп'ютерної програми "Рейтинг":
із 2006 року – дані про видавничу діяльність викладачів (роботи,
які вийшли друком (підготовлені як електронні видання) у редакційновидавничому відділі ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інших видавництвах за наявності примірників у бібліотеці університету);
із 2013 року – дані про діяльність викладачів зі створення й наповнення персональних навчальних систем на сайті університету.
8. Стратегія університету передбачає комплексну систему підготовки 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 навчальнометодичної літератури, авторами якої є науково-педагогічні працівники
кафедр.
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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.
У 2016 році підготовлено нове "Положення про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця"
з урахуванням особливостей електронних видань.
Робота над виданням періодичної та неперіодичної наукової і навчальної літератури є невід'ємною частиною системи якісної підготовки
фахівців у нашому університеті.
Так, тематичним планом друкованих видань на 2016 рік було передбачено випуск 224 видань загальним обсягом 1 425,75 ум. друк. арк.
Із плану було виключено 30 робіт загальним обсягом 336,5 ум. друк. арк.,
і до додаткового плану включено 5 найменувань загальним обсягом
59,0 ум. друк. арк. Станом на 20 грудня 2016 року було підписано до друку
та вийшло у світ 107 видань загальним обсягом 661,27 обл.-вид. арк.
Серед названих робіт 3 монографії загальним обсягом 67,5 обл.вид. арк., 1 підручник обсягом 32,19 обл.-вид. арк., 14 навчальних посібників загальним обсягом 214,63 обл.-вид. арк. і 89 найменувань навчальнометодичної літератури загальним обсягом 346,95 обл.-вид. арк.
Стосовно електронних видань, на 2016 рік було заплановано
282 найменування електронних видань загальним обсягом 1 187,0 ум.
друк. аркушів. Із плану було виключено 30 робіт загальним обсягом
178,75 ум. друк. арк., і до додаткового плану включено 35 найменувань
загальним обсягом 173,25 ум. друк. арк.
За планом електронних видань станом на 20 грудня 2016 року вийшло 104 видання загальним обсягом 576,04 обл.-вид. арк. Серед них
99 найменувань навчально-методичної літератури загальним обсягом
424,67 обл.-вид. арк. і 5 найменувань мультимедійних інтерактивних навчальних видань загальним обсягом 151,37 обл.-вид. арк. Результати виконання
плану видання на 2016 рік станом на 20.12.2016 р. наведено в табл. 12.
На сьогодні частково завершено приймання рукописів, запланованих на І квартал 2017 видавничого року. Розпочато роботу над цими
виданнями.
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Таблиця 12
Виконання тематичного плану видання у 2016 році
(станом на 20.12.2016 р.)

Мультимедійні інтерактивні навчальні
видання (МІ)*
Підручники
та навчальні
посібники (ЕП)
Конспекти лекцій
(ЕК)
Навчально-методична література (ЕВ)
Усього
Разом

обсяг,
обл.-вид. арк.

–
–

3
1

67,5
32,19

14 214,63 –

–

14 214,63

–

–

–

44

591,5

–

–

–

1

25,25 –

2

5,75

166 571,25

–

17 235,0

8

–
28,5

67,5
32,19

–

кількість найменувань
обсяг,
обл.-вид. арк.
–
–

11
3

План друкованих видань
193,0
2
28,0 4 54,0
3
70,0
–
–
1 19,0
1

обсяг,
обл.-вид. арк.

кількість найменувань

обсяг,
ум. друк. арк.

кількість найменувань

обсяг,
ум. друк. арк.

кількість найменувань

кількість найменувань

Монографії (НВ)
Підручники (П)
Навчальні посібники
(НП)
Конспекти лекцій (К)
Навчально-методична література (НМЛ)
Усього

обсяг,
ум. друк. арк.

Вид видання

кількість найменувань

Роботи, які вийшли у світ
Роботи,
Роботи,
Усього робіт,
включені виключені
за
запланодо додатко- з плану
додатваних
за планом
Разом
вого плану видання
ковим
на 2016 р.
2016 р.
2016 р.
планом

–

88 343,51 1 3,44

–

89 346,95

224 1 425,75 5
59,0 30 336,5 106 657,83 1 3,44 107 661,27
План електронних видань
11

269,0

–

–

–

2

–

–

–

271

918,0

32

–

3

41,25 –
–

–

151,37 –

91,0

5

–

–

–

–

–

–

132,0 27 87,75

–

5

151,37

–

–

–

–

–

–

–

–

91 390,61 8 34,06 99 424,67

282 1 187,0 35 173,25 30 178,75 96 541,98 8 34,06 104 576,04
506 2 612,75 40 232,25 60 515,25 202 1 199,81 9 37,5 211 1 237,31

*Обсяг мультимедійних інтерактивних видань визначено за обсягом текстовографічного матеріалу, що ліг в їх основу.
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Щодо періодичних видань, у 2016 році продовжено випуск електронного журналу "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця",
у якому студенти й аспіранти нашого університету друкують свої статті,
роблячи перші кроки в наукових економічних дослідженнях актуальних
питань.
Станом на 20.12.2016 р. сформовано 11 номерів щомісячного електронного журналу "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця"
та продовжується робота над 12-м номером. Усього за звітний період
в електронному журналі опубліковано 1 980 статей 2 025 студентів ХНЕУ
ім. С. Кузнеця.
У 2016 році вже вийшли друком 4 номери наукового журналу "Економіка розвитку", у яких опубліковано 45 статей, із них 13 – англійською
і 2 – французькою мовами. Серед 74 авторів 33 представники ХНЕУ
ім. С. Кузнеця.
На сьогодні науковий журнал "Економіка розвитку" представлений
у таких наукометричних базах даних, як:
 Index Copernicus;
 Азіатський освітній індекс (The Asian Education Index);
 Російський індекс наукового цитування (Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU);
 Система WorldCat;
 DOAJ;
 Індекс BASE;
 Портал наукової періодики Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua);
 Научная электронная библиотека;
 UlrichswebTM Global Serials Directory.
У 2016 році вийшли друком 2 номери оновленого збірника наукових
праць "Управління розвитком", куди увійшли 35 статей, написаних 47 авторами.
Із 2015 року у процесі відбору статей до нього запроваджено закрите ("сліпе") рецензування статей і підвищено вимоги до їхньої якості.
Починаючи з 2015 року збірник наукових праць "Управління розвитком" індексується в таких наукометричних базах даних, як:
 "СОЦИОНЕТ";
 RePEc;
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 Google Scholar;
 РИНЦ.
Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю редакційно-видавничого відділу і авторів.
9. На сьогодні (за даними на 1 грудня 2016 року) бібліотечний фонд
налічує 843 795 томів. Усі документи, що складають фонд бібліотеки,
зареєстровано в електронній базі даних. Протягом звітного періоду бібліотечний фонд поповнювався новою літературою всіх видів і типів
(табл. 13 і 14).
Таблиця 13
Динаміка надходження видань до бібліотеки університету
(у тис. грн)
Навчальна література
та періодичні видання,
тис. грн
2 023,6
2 036,7
496
1 635,5
828,9

Роки
2012
2013
2014
2015
2016

Література, придбана
за рахунок спонсорів,
тис. грн
21,7
164,9
41,1
36,1
34,5

Усього,
тис. грн
2 045,3
2 201,6
537,1
1 671,6
863,4

Таблиця 14
Динаміка надходження видань до бібліотеки університету
(у примірниках)

Роки
2012
2013
2014
2015
2016

Обсяг літератури, записаної на баланс
найменувань
1 156
976
2 266
1 117
1 439
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примірників
33 483
28 367
13 521
19 092
10 089

За 2016 рік бібліотека отримала 81 найменування періодичних
видань. Проведено передплату на періодичні видання на 2017 рік.
Бібліотечна мережа налічує 111 комп'ютерів. З моменту встановлення бібліотечної програми УФД/Бібліотека (березень 2003 року) всі нові
надходження літератури в бібліотеку заносяться до електронного каталогу (ЕК), який на сьогодні містить 168 083 записи. Поповнювався пошуковий рубрикатор електронного каталогу згідно з вимогами наукової
термінології і розвитку наукових понять. На сьогодні рубрикатор включає
5 563 рубрики за основними тематичними розділами: економіка, право,
політологія, мовознавство, освіта та ін. Процес каталогізації автоматизовано для всіх видів документів.
У бібліотеці створено й постійно поповнюються такі бази даних:
нових надходжень за 2003 – 2016 рр.; статей періодичних видань; дисертацій і авторефератів; документів на електронних носіях; повнотекстових
документів; читачів; електронних мультимедійних видань.
В усіх читальних залах працює система комплексного інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА-ЗАКОН" та відкрито доступ до всесвітньої мережі Iнтернет.
Відкрито доступ до бази повнотекстових документів у локальній
мережі університету. Створено електронну бібліотеку, яка на сучасному
етапі включає колекції:
повних текстів навчальних посібників, виданих в університеті;
повних текстів методичних рекомендацій, виданих в університеті;
електронних аналогів друкованих видань, виданих в університеті;
електронних мультимедійних інтерактивних навчальних посібників
і підручників ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Ведеться робота з наповнення бази електронної бібліотеки. У ній
виставлено електронні версії 825 найменувань методичних рекомендацій, навчальних посібників, конспектів лекцій. Читач може переглядати
і скачувати документи. На сьогодні в електронній бібліотеці знаходяться
періодичні видання за передплатою: журнал "Економіка України" за 2012
і 2013 роки, статистичні звіти по Харківській області за 2011 і 2012 роки,
а також електронні мультимедійні видання університету. Приймались нові
електронні копії видань університету, здійснено їх прив'язку до БД.
У звітному періоді велася робота з редагування БД "Книгозабезпеченість" згідно з навчальними планами. До БД введено 168 нових та вилучено 190 дисциплін. БД "Книгозабезпеченість" дає можливість: отриму54

вати інформацію про структуру всіх навчальних дисциплін, що вивчаються
в університеті (спеціальність – семестр – форма навчання – кафедра);
переглядати дисципліни за спеціальностями, кафедрами; переглядати
наявність літератури у фонді з будь-яких навчальних дисциплін.
На основі БД "Книгозабезпеченість" складались таблиці книгозабезпеченості для викладачів, електронні довідки кафедрам щодо забезпеченості підручниками спеціальностей, що акредитуються.
Інформація щодо книгозабезпеченості всіх дисциплін надана
на сайті бібліотеки в електронному каталозі в окремій пошуковій БД "Дисципліна". Цю пошукову БД розроблено для самостійного отримання викладачами необхідної інформації щодо книгозабезпеченості будь-яких дисциплін через локальну мережу університету або Інтернет.
Особлива увага приділяється змісту сайта бібліотеки. Оновлено
розділи: "Про бібліотеку", "Новини", "Події бібліотеки", "Віртуальні виставки". Кількість звернень до сайта становить 121 865.
На сайті бібліотеки можна ознайомитися зі структурою бібліотеки,
режимом її роботи; розташуванням читальних залів і абонементів;
здійснити пошук літератури в електронному каталозі, а за необхідності –
замовити літературу на свій абонемент; ознайомитися з новими надходженнями до бібліотеки; переглянути свою читацьку електронну картку;
поставити питання черговому бібліографу; ознайомитися з літературою
інформаційних центрів, з віртуальними виставками. Через сайт бібліотеки
можна вийти на бази даних повнотекстових документів у відкритому доступі. Інформація є актуальною і постійно оновлюється відповідно до змін.
Звернувшись до сайта бібліотеки, користувачі бібліотеки можуть замовити індексування наукових робіт за таблицями УДК. Щоб отримати
оперативну інформацію, треба надати назву документа і коротку анотацію. Скористатися послугою можуть усі, хто має читацький квиток. За звітний
період було заіндексовано 740 найменувань публікацій через Інтернет.
Використання Інтернету дає можливість пропагувати і рекламувати
власні ресурси, основними з яких є ЕК та електронний архів (інституційний репозитарій), які представлені на сайті бібліотеки.
З 2012 року працює інституційний репозитарій ХНЕУ ім. С. Кузнеця
(електронний архів відкритого доступу), основне призначення якого – накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення постійного й надійного
доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів університету, а також навчально-методичних видань.
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Було розроблено Положення про репозитарій та узгоджені з юридичним відділом питання авторського права. На сьогодні у відкритому
доступі для користувачів надано:
6 977 найменувань статей;
1 365 найменувань методичних рекомендацій;
165 найменувань авторефератів дисертацій;
109 збірок матеріалів конференцій;
33 патенти;
241 найменування навчальних посібників;
5 збірників наукових робіт студентів;
4 268 наукових робіт студентів, магістрів;
10 звітів про наукові дослідження;
169 монографій.
Документи додаються в архів мовою оригіналу, дані про авторів,
назва, ключові слова, анотація – трьома мовами: українською, російською та англійською.
Електронний масив документів у науковому архіві постійно зростає.
З 2012 року репозитарій вже має 387 776 звернень-переглядів з різних
куточків світу – Франції, Польщі, Китаю, США та ін.
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки надавався як зовнішнім
користувачам через WEB-сайт, так і користувачам локальної мережі
через портал університету.
У читальних залах бібліотеки користувачі мають змогу скористатись вільним доступом до мережі Інтернет на базі технології Wi-Fi.
У всіх читальних залах і абонементах застосовується автоматизоване видавання літератури скануванням.
Був створений електронний бібліографічний покажчик "Професор
М. В. Афанасьєв – фахівець у галузі економіки". Покажчик розміщено
на сайті бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
На базі бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 2007 року діє Центр інноваційних знань Світового банку в Україні. Бібліотека проводить опрацювання документів, що видані та надіслані до Центру інноваційних знань
Світовим банком. Послуги Центру інноваційних знань Світового банку
в Україні безкоштовні. Загальна кількість публікацій, що є доступними
для відвідувачів, складає 460 примірників.
З квітня 2009 року на базі НТБ ХНЕУ ім. С. Кузнеця діє Інформаційний
центр Європейського Союзу. Основна діяльність Центру спрямована на:
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розповсюдження інформації про Європейський Союз і його політику;
надання допомоги університетам і дослідницьким центрам у навчанні
студентів і проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції; сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань.
Інформаційний центр Європейського Союзу в нашому університеті
постійно поповнюється публікаціями і матеріалами офіційних установ
Європейського Союзу, а також періодичними виданнями, журналами ЄС
та іншими матеріалами, що стосуються діяльності ЄС. Користуватися
матеріалами Центру можуть всі охочі безкоштовно. До послуг користувачів – 822 документи.
Особлива увага приділялася культурно-масовій роботі. Так, було
проведено такі заходи:
Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 11
"Пам'яті героїв Крут присвячується" 29 січня 2016 року;
Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 12
"Харків – місто закоханих поетів" (до Дня Святого Валентина) 12 лютого
2016 року;
конкурс читців, присвячений 202-й річниці від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка, який 17 березня 2016 року організувала
бібліотека спільно з кафедрою українознавства і мовної підготовки
іноземних громадян;
Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 13
"Слобожанський віночок, сплетений Лесею Українкою у Харкові"
(до Міжнародного жіночого дня) 7 березня 2016 року;
Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 14
"Шекспір із слобожанською пропискою" (конкурс читців поезії Шекспіра)
22 квітня 2016 року;
Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 15
"Пам'ятаємо про біль і тривоги Чорнобиля" (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії) 26 квітня 2016 року;
Культурна хвиля бібліотеки ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 16 "Гра
в бісер" (до Міжнародного дня музеїв, про події Другої світової війни)
18 травня 2016 року;
флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки 19 травня 2016 року;
Культурна хвиля ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 17, присвячений
25-й річниці Дня Незалежності України, 23 серпня 2016 року;
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Культурна хвиля ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 18, присвячений
Всеукраїнському дню бібліотек, 30 вересня 2016 року;
Культурна хвиля ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 19 "Харків – козацьке
місто" (до Дня захисника України) 13 жовтня 2016 року. Співробітники
бібліотеки читали українську поезію до святкової дати. Лунали вірші
Сергія Жадана, Валерії Жукової, Наталії Мазур, Володимира Сосюри;
Культурна хвиля ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Випуск № 20 "Жнива скорботи та обірвані струни бандури" (до Дня пам'яті жертв Голодомору
в Україні) 24 листопада 2016 року.
У межах цих заходів було організовано бібліографічні огляди,
демонструвалися художні й документальні фільми. Працівники бібліотеки показали вистави: феєрична історія "Слобожанський віночок, сплетений Лесею Українкою у Харкові" (міні-вистава) та "Слобожанський віночок, сплетений Лесею Українкою у Харкові на роковини Кобзаря". За керівництва працівників бібліотеки коротку сценку-жарт за п'єсою Юліана Шпола
"Катіна любов, або будівельна пропаганда" розіграли студенти факультету економіки та права. До кожного випуску готувалися книжкові виставки – традиційні та віртуальні.
Поточні завдання
1. Провести у 2017 році повторну акредитацію спеціальності
8.18010016 "Бізнес-адміністрування" галузі знань 1801 "Специфічні категорії", освітній ступінь "магістр".
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – завідувачі кафедр, керівник методичного відділу.
Термін контролю – квітень 2017 року.
2. Продовжити впровадження в навчальний процес активних та інтерактивних форм і технологій навчання, у тому числі колективної оперативної підготовки контенту, ділових інтерактивних ігор, бізнес-симуляцій,
інтерактивних тренінгів тощо.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), контроль комісією.
Відповідальні – завідувачі кафедр, керівник методичного відділу.
Термін контролю – липень 2017 року.
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3. Продовжити модернізацію науково-методичного забезпечення
навчального процесу, створення підручників та навчальних посібників
нового покоління із застосуванням електронних мультимедійних інтерактивних засобів.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), контроль комісією.
Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін контролю – вересень 2017 року.
4. Ввести в дію оновлений сайт персональних навчальних систем
ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – керівник відділу електронних засобів навчання,
керівник центру інформаційних технологій.
Термін контролю – лютий 2017 року.
5. Продовжити модернізацію науково-методичного забезпечення
навчального процесу, створення підручників та навчальних посібників
нового покоління із застосуванням електронних мультимедійних інтерактивних засобів.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), контроль комісією.
Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін контролю – вересень 2017 року.
6. Забезпечити 50 % навчальних дисциплін якісними персональними навчальними системами зі зворотним зв'язком та контролем
реальної роботи студента, що сприятиме підвищенню якості самостійної
роботи студентів.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), контроль комісією.
Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін контролю – вересень 2017 року.
7. Розробити методичне забезпечення зі створення та оформлення
електронних курсів для сайта персональних навчальних систем ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, що забезпечені зворотним зв'язком та функціональними
можливостями онлайн-курсів.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
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Відповідальні – керівник відділу електронних засобів навчання,
керівник методичного відділу.
Термін контролю – грудень 2017 року.
8. Паралельно з розвитком та використанням у навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця персональних навчальних систем запровадити
розроблення, апробацію та впровадження відкритого навчання за двома
дисциплінами (два онлайн-курси).
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), керівник відділу електронних засобів навчання.
Термін – до грудня 2017 року.
9. Постійно поповнювати єдину електронну базу дипломних робіт
(проектів) бакалаврів, спеціалістів, магістрів з метою забезпечення можливості перевірки на плагіат усіх робіт у межах попереднього контролю.
Внести до єдиної бази архів підручників, навчальних посібників, монографій, а також наукових статей, дисертацій, авторефератів.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), контроль комісією.
Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр, керівник
методичного відділу.
Термін контролю – липень 2017 року.

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 науковій 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
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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
написання й захисту якісних кандидатських та докторських 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 науковими організаціями.
Виконання завдань
Наукові школи відіграють провідну роль у розвитку наукової діяльності університету, підвищенні його статусу у міжнародних та вітчизняних
рейтингах, підготовці кадрів вищої кваліфікації. В університеті активно
функціонують 8 наукових шкіл, які очолюють провідні професори, доктори 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 інноваційного розвитку підприємств (П. А. Орлов); гуманізація менеджменту: теорія і практика (М. С. Дороніна); наукові засади податкової
політики та податкового регулювання (Ю. Б. Іванов); моделі та інформаційні технології в управлінні розвитком (О. І. Пушкар). У межах
наукових шкіл у 2016 році згідно з уточненим Тематичним планом
з пріоритетного напряму "Фундаментальні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного,
суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави"
за фаховими напрямами "Економіка" і "Педагогіка, психологія, соціологія,
українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту" вчені університету виконували 4 проекти за рахунок державного бюджету України,
обсягом фінансування на 2016 рік 723,52 тис. грн.
61

1. Стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі інвестування для забезпечення гідної якості трудового життя.
Науковий керівник – д-р екон. наук, професор О. М. Ястремська. Етап 2.
Методологічні та методичні засади стратегічного управління організаційними знаннями підприємства для забезпечення та підвищення якості
трудового життя.
2. Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації
управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних
економіко-виробничих систем: теорія та методологія. Науковий
керівник – д-р екон. наук, професор А. А. Пилипенко. Етап 2. Сек'ютирелогічне забезпечення управління впровадженням інновацій у процесі
транскордонної взаємодії учасників великомасштабних економіко-виробничих систем.
3. Розроблення методології соціально-економічного розвитку
регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого
капіталу та інформаційної інфраструктури. Науковий керівник –
д-р екон. наук, професор Н. Л. Гавкалова. Етап 2. 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 1. Концептуальні засади створення системи підтримки електронного навчання
у вищій школі нового покоління.
У межах держбюджетного фінансування прикладних досліджень
і розробок із пріоритетного напряму "Науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань" у 2016 році
вчені університету виконували чотири проекти за тематичними напрямами "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 2016 рік становить 750,05 тис. грн.
1. Планування, моніторинг, самооцінка діяльності розвитку
вищого навчального закладу. Науковий керівник – д-р екон. наук, професор В. С. Пономаренко (відповідальний виконавець – канд. пед. наук,
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доц. Г. А. Полякова). Етап 2. Апробація та розробка супроводу системи
планування, моніторингу, самооцінки діяльності і розвитку ВНЗ.
2. Розробка концептуально-методичного та модельного забезпечення механізму управління державним замовленням в межах
ВНЗ для підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до потреб
ринку праці. Науковий керівник – д-р екон. наук, професор О. В. Раєвнєва. Етап 2. Розробка концептуальних засад побудови адаптивного
механізму регулювання випуску фахівців із вищою освітою певних напрямів підготовки та спеціальностей у межах освітньої спрямованості ВНЗ
відповідно до потреб ринку праці та формування економіко-математичного та інформаційного забезпечення.
3. Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного 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 1. Компаративний аналіз світового досвіду та розробка
концептуально-методологічних засад побудови складноструктурованої
системи рейтингування наукової активності ВНЗ.
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 1. Обґрунтування методичних підходів до створення промислових
кластерів на основі визначення інноваційної спроможності суб'єктів господарювання.
У 2016 році вчені університету подали 2 запити на фінансування
за рахунок коштів загального бюджету в секцію "Педагогіка, психологія,
соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту",
а саме: "Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти
у вищому навчальному закладі" (керівник теми – д-р екон. наук, проф.
О. В. Раєвнєва) і "Розробка методичного та модельно-інформаційного
забезпечення інституційної автономії ВНЗ" (керівник теми – канд. пед. наук,
доц. Г. А. Полякова) на загальну суму 1 743 тис. грн.
Ефективність проведених наукових досліджень університетом визначається обсягами виконаних ними госпдоговірних робіт на замовлення
промисловості та бізнесу. Так, у 2016 році в університеті була налагоджена співпраця з ТОВ "Аудиторська фірма «Ревізор»", ТОВ "Бізнесгрупа «Співдружність»", ТОВ "Науково-впроваджувальний центр тягового
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рухомого складу", ПАТ "Турбогаз", ДП "ПІВДЕНДІПРОШАХТ", Державне
підприємство "Харківський машинобудівний завод «ФЕД»" та ін. Наразі
спостерігається позитивна тенденція до зростання обсягів надходжень
як до загального, так і до спеціального фонду на виконання досліджень
ученими університету (рис. 9).
Сума, тис. грн
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Рис. 9. Динаміка обсягів фінансування наукових досліджень
за рахунок загального та спеціального фондів
протягом 2012 – 2016 років
У 2016 році спостерігається тенденція до зростання фінансових
показників. Порівняно з 2015 роком, фінансування за рахунок замовників зросло майже на 75 %. Вагомий внесок у розвиток прикладної науки
та наповнення спецфонду університету зробили кафедри природничих
наук та технологій, контролю та аудиту і кафедра економіки, управління
підприємствами та логістики, які вдвічі перевиконали план наукової
роботи за показником госпдоговірної теми. У табл. 15 більш детально
наведено інформацію щодо тематики та обсягу фінансування за кожною
темою.
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Таблиця 15
Рейтинг факультетів за показником залучення коштів підприємців
у 2016 році
Кафедра

Назва госпдоговору, керівник

1

2
І місце (100 % виконання плану) –
факультет підготовки іноземних громадян
Кафедра
Розробка методики розрахунку оптимальних режимів
природничих наук різання та стійкості твердосплавних інструментів
і технологій
із зносостійкими покриттями за критерієм найменшої
собівартості оброблення для умов високошвидкісного різання (закінчення ІІ етапу робіт – серпень
2016 року). Керівник – Ф. В. Новіков
Розроблення методики вибору раціональних методів
механічної оброблення різанням деталей машин,
виготовлених із матеріалів з підвищеними фізико-механічними властивостями (діє до лютого 2017 року).
Керівник – Ф. В. Новіков
Усього по факультету, тис. грн
ІІ місце (60 % виконання плану) –
факультет економіки і права
Кафедра управСоціально-економічне регулювання трудової діяльління персоналом ності (закінчення – травень 2016 року). Керівник –
та економіки праці Г. В. Назарова
Кафедра держав- Проектно-орієнтований підхід як основа забезпеного управління,
чення ефективності менеджменту персоналу в оргапублічного адміні- нізації (закінчення – червень 2016 року). Керівник –
стрування
О. О. Єрмоленко
та регіональної
економіки
Кафедра правоОсобливості виконання типових договорів (закінвого регулювання чення – листопад 2016 року). Керівник – В. В. Серекономіки
гієнко
Кафедра соціоДіагностика та вдосконалення мотивації персоналу
логії та психології підприємства (закінчення – грудень 2016 року).
управління
Керівник – В. М. Лугова
Кафедра управРозроблення моделей просування продукту в Інтерління соціальними неті (закінчення – грудень 2016 року). Керівник –
комунікаціями
К. В. Яресько
Усього по факультету, тис. грн
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Сума,
тис. грн
3

35,0

60,0

95,0

10,0

10,0

10,0

6,0

6,5
42,5

Продовження табл. 15
1

2
ІІІ місце (58 % виконання плану) –
факультет консалтингу і міжнародного бізнесу
Кафедра
Оцінка нематеріальних активів і об'єктів корпоративекономіки
них прав у процесі інноваційної діяльності підприта оцінки майна
ємств (закінчення – травень 2016 року). Керівник –
підприємств
О. В. Васильєв
Кафедра
Аналіз та оцінка організації внутрішнього контролю
контролю і аудиту суб'єктів господарювання (закінчення – вересень
2016 року). Керівник – Л. В. Дікань
Кафедра
Обліково-аналітичне забезпечення маркетингових
бухгалтерського
досліджень ринку транспортних послуг (закінчення –
обліку
серпень 2016 року). Керівник – О. В. Фартушняк
Організація обліку та стратегічних систем вимірювання в управлінні підприємством (закінчення –
грудень 2016 року). Керівник – А. А. Пилипенко
Усього по факультету, тис. грн
IV місце (56 % виконання плану) –
факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економі- Стратегія управління ризиками інвестування інноваки, управління під- ційного розвитку підприємств (закінчення – листопад
приємствами
2016 року). Керівник – Г. В. Верещагіна
та логістики
Удосконалення процесу управління діяльністю підприємства (закінчення – травень 2016 року). Керівник – І. В. Шевченко
Кафедра економі- Підвищення ефективності підприємницької діяльності
ки і маркетингу
(закінчення – листопад 2016 року). Керівник – О. В. Птащенко
Усього по факультету, тис. грн
V місце (26 % виконання плану) –
факультет міжнародних економічних відносин
Кафедра міжнаОрганізаційно-економічний механізм управління розродної економіки
витком експортного потенціалу підприємства (закінта менеджменту
чення – грудень 2016 року). Керівник – І. О. Підзовнішньоеконодубний
мічної діяльності
Кафедра туризму Практичні аспекти формування, функціонування
та розвитку екологічного туризму (закінчення – квітень 2016 року). Керівник – О. Г. Зима
Усього по факультету, тис. грн
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VІ місце (25 % виконання плану) –
фінансовий факультет
Кафедра фінансів

Оцінка і забезпечення інвестиційної привабливості
українських облігацій місцевої позики (закінчення –
вересень 2016 року). Керівник – С. В. Юшко

10,0

Формування методичного забезпечення фінансової
безпеки підприємства (закінчення – серпень 2016 року).
Керівник – Т. В. Олійник

10,0

Усього по факультету, тис. грн

20,0

VII місце (23 % виконання плану) –
факультет економічної інформатики
Кафедра
інформаційних
систем

Розроблення алгоритмів несиметричного шифрування для мобільних засобів зв'язку (діє до січня
2017 року). Керівник – Г. П. Коц

Кафедра комп'ютерних систем
і технологій

Методика розробки веб-базованих презентацій (закінчення – лютий 2017 року). Керівник – В. П. Гаврилов
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Усього по факультету, тис. грн

33,33

Разом фінансування за кошти замовників, тис. грн

324,33

Виконання плану з наукової діяльності університету

43 %

Для виконання наукових досліджень у 2016 році з оплатою
із загального фонду залучено 146 наукових працівників і 21 студент
(у 2015 році – 18 студентів), зі спеціального фонду – 54 науковці
і 13 студентів (у 2015 році – 14 студентів). Загалом у науковій діяльності
з оплатою прийнято 33 студенти.
Оприлюднення наукових досліджень
Результати наукових досліджень проходять апробацію на конференціях усіх рівнів, семінарах, круглих столах, реалізовуються в регіональних програмах та публікуються у провідних наукових виданнях. Так,
у 2016 році в університеті було проведено 18 конференцій університетського, 5 конференцій всеукраїнського та 9 конференцій міжнародного
рівня. Низка конференцій стала традиційною та проводиться регулярно.
Зокрема, університет є базовим науковим закладом для проведення
67

Ліберманівських читань, присвячених пам'яті професора О. Г. Лібермана.
У 2016 році проведено першу щорічну міжнародну конференцію "Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця", яка присвячена 115-й
річниці від дня народження видатного 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 електронною реєстрацією учасників трьома
мовами, окрему атрибутику тощо. Конференція має стати провідною
науковою подією в університеті, на яку запрошуватимуться видатні вчені
світу.
Результати досліджень оприлюднені в наукових публікаціях, монографіях та використовуються для підготовки нових навчальних програм,
що забезпечуються підручниками та навчальними посібниками. У табл. 16
наведено 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 16
Публікаційна активність НПП

Рік

ПублікаНМБД
КільКількість
ційна
Із них Sciкість
публікаактивність
фа- Verse
штатних
цій,
на одну
хові SCOодиниць усього
штатну
PUS*
одиницю

Публікаційна
активність
у фахових
журналах на
одну штатну
одиницю

Публікаційна
активність
НПП у НМБД
SciVerse SCOPUS 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

* Кількість публікацій, які проіндексовано або які проходять індексацію.

У загальному вигляді динаміку наукових здобутків НПП протягом
2011 – 2016 рр. наведено на рис. 10.
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Рис. 10. Динаміка наукових здобутків НПП протягом 2011 – 2016 рр.
Для наочного зображення та зняття ефекту масштабу наукові
публікації на графіку наведено в розрахунку 1 000 публікацій на 10 науково-педагогічних працівників. Аналіз даних табл. 16 свідчить про невисоку активність науково-педагогічних працівників університету в підготовці публікацій у журналах, проіндексованих наукометричною базою
даних SciVerse SCOPUS. Водночас необхідно зазначити, що загальна
кількість публікацій у SciVerse SCOPUS у розрахунку на одного НПП
залишається доволі низькою. У 2017 році науковому колективу університету необхідно продовжити роботу зі збільшення кількості проіндексованих у SciVerse SCOPUS статей, а також докласти зусиль задля зростання кількості взаємних цитувань, залучивши до цієї роботи якомога
ширше коло науковців нашого університету та інших вітчизняних
і закордонних ВНЗ.
Розвиток студентської науки
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 інноваційних технологій у навчальному процесі тощо. Результатом роботи кафедр
стало те, що у 2016 році студентами було опубліковано 2 842 статті
та тези доповідей. Динаміку кількості публікацій наведено на рис. 11.
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Рис. 11. Динаміка кількості студентських публікацій
протягом 2012 – 2016 рр.
У 2016 році результати науково-дослідних робіт активно оприлюднювалися студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця на регіональних та всеукраїнських конкурсах. Так, протягом 2012 – 2016 рр. спостерігалася позитивна динаміка як кількості студентів-учасників всеукраїнських конкурсів,
так і переможців (рис. 12).
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Рис. 12. Кількість студентів-учасників та студентів-переможців
всеукраїнських конкурсів протягом 2012 – 2016 рр.
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Аналіз складу викладачів – керівників студентів-переможців – показує, що інтенсивно й результативно з року в рік працюють одні й ті ж професори та доценти. Розширення кола цих фахівців не спостерігається,
що є серйозним недоліком, який потребує усунення.
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.
Співпраця з органами влади та науковими установами
Реформування вітчизняної науки має на меті істотно підвищити якість
наукових досліджень, зробити науку конкурентоспроможною, затребуваною промисловістю та суспільством і забезпечити наукову базу для соціально-економічного розвитку країни на інноваційній основі. Наслідком
реформування вітчизняної науки має стати створення ефективної системи 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 надзвичайно важливою для вирішення актуальних питань соціально-економічного, наукового та культурного розвитку України, наближення її до європейських стандартів життя.
У 2016 році університет активно співпрацює з Науково-дослідним
центром індустріальних проблем розвитку НАН України у питаннях внесення законодавчих ініціатив щодо реформи наукової діяльності та правової охорони інтелектуальної власності. Зокрема, на Національному форумі
"Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи
правової охорони інтелектуальної власності в Україні" (Східноукраїнська
панель), який було організовано Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно з Харківською обласною державною адміністрацією
та Харківською обласною радою, було надано пропозиції щодо реформування в зазначеній сфері. Крім того, фахівцями Науково-дослідного
центру (НДЦ) індустріальних проблем розвитку (ІПР) НАН України спільно
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з кафедрою оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця щомісячно готувалися
моніторинги, зокрема "Моніторинг і коментарі до нормативно-правових
актів у сфері регуляторної політики" і "Моніторинг і коментарі до нормативно-правових актів у сфері оподаткування".
Для розвитку Харківського регіону велике значення має проект Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, до складу робочої групи із підготовки якої входив В. С. Пономаренко. НДЦ ІПР НАН України, як основним виконавцем, обґрунтовано науково-методичне супроводження процесу розроблення стратегії розвитку міста та складових механізму її реалізації. На базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця було проведено круглий стіл з обговорення основних напрямів розвитку міста Харкова "Розробка Стратегії
розвитку міста Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції", на якому
розглядались такі питання: мегатренди та локальні фактори, що впливають на бюджет міста та надходження інвестицій в економіку Харкова;
комплексне уявлення і бачення стратегії розвитку міста Харкова за напрямами: "Бюджет" та "Інвестиції" і показники розвитку міста Харкова, які мають
знайти відображення у Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року.
Співпраця також мала місце у процесі виконання спільних НДР
за рахунок коштів держбюджету та госпдоговірних тем, оприлюднення результатів на наукових конференціях різних рівнів.
Науковці університету разом із фахівцями Харківської обласної державної адміністрації виступили експертами під час підготовки аналітичної
доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради
України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році" (кафедра управління персоналом та економіки праці). Крім того, 31 травня
2016 року була підписана та нині реалізується тристороння угода між Харківською обласною радою, ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Асоціацією органів
місцевого самоврядування Харківської області. На базі університету
разом із Харківською обласною радою було проведено семінар-тренінг
на тему "Впровадження системи електронних закупівель ProZorro в органах місцевого самоврядування Харківської області" за участю представників комунальних підприємств і закладів Харківської області.
Фахівці ХНЕУ ім. С. Кузнеця виконували проект "2016 – рік англійської мови в Україні", який реалізовувався під патронатом Європейського
центру іноземних мов та Харківської облдержадміністрації. Для майже
1 000 поліцейських, державних службовців та громадян Харківської області
в межах проекту було проведено лекції англійською мовою (242 год).
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За звітний період проведено семінар-тренінг для представників Харківської обласної державної адміністрації на тему "Запобігання та протидія корупції в органах публічної влади".
Науковці ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з Комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України брали участь в організації та проведенні комітетських слухань на тему: "Державна політика позиціонування
України у європейському інформаційному та економічному просторі".
У 2016 році від члена Президії ради проректорів із наукової роботи
В. Є. Єрмаченка до Міністерства освіти і науки України були надіслані пропозиції до проекту "Порядок формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються вищими навчальними закладами та науковими установами, що належать до сфери управління Міністерства освіти
і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету",
частина з яких урахована в процесі формування остаточного документа.
Викладачі університету брали участь у Першому регіональному
форумі "Україна – країна для підприємців", який проводило регіональне
відділення Українського союзу промисловців і підприємців "Об'єднання
промисловців і підприємців Харківської області" на тему дерегуляції
малого та середнього бізнесу; Обласній науково-практичній конференції
педагогічних працівників Харківського регіону "Формування сучасної системи управління якістю освіти у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. Проблеми
та шляхи їх вирішення"; Міжнародній науково-практичній конференції "Кадровий потенціал сучасних освітніх систем: стан та перспективи"; панельній дискусії "Децентралізація як ключовий чинник європейської інтеграції"
у ході роботи VIII Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи"; круглому столі з представниками туристичного
клубу при Харківському міському голові на тему "Подієвий туризм як фактор формування туристичної привабливості регіону".
Поточні завдання
1. Розробити проект Порядку проведення І етапу конкурсного відбору наукових проектів з урахуванням їх конкурентоспроможності та інноваційності.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
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Відповідальний – начальник НДС.
Термін контролю – січень 2017 року.
2. Розширити тематику наукових досліджень для подання запитів
на фінансування, забезпечити проекти в секції "Інформатика та кібернетика", "Право", "Машинобудування", активізувати наукову діяльність молодих учених.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник НДС, завідувачі кафедр.
Термін контролю – січень 2017 року.
3. Забезпечити співробітництво з іншими ВНЗ та науковими установами для спільного виконання НДР.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – начальник НДС, завідувачі кафедр.
Термін контролю – протягом року.
4. Акцентувати увагу в процесі проведення конференцій на практичній реалізації наукового доробку вчених університету, організовувати
круглі столи за участю представників бізнесу й формувати комерційні
пропозиції та організовувати презентації наукових розробок кафедр для потенційних замовників.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник НДС, завідувачі кафедр.
Термін контролю – березень 2017 року.
5. Підвищити ефективність використання інтелектуального потенціалу та сприяти розвитку системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності в університеті. Доповісти результати на ректораті.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник НДС, завідувачі кафедр.
Термін контролю – вересень 2017 року.
6. Сприяти формуванню наукових груп та забезпечити контроль
за підготовкою проектних заявок для участі в наукових грантових програмах відповідно до поданих пропозицій.
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Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник НДС, завідувачі кафедр.
Термін контролю – травень 2017 року.
7. Організувати роботу з підготовки заяв на отримання охоронних
документів на результати наукової діяльності. Підготувати Положення
про комерційну таємницю ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальний – начальник НДС.
Термін контролю – червень 2017 року.
8. Стимулювати наукову активність науково-педагогічних працівників, молодих учених та студентів у питанні збільшення кількості студентівпереможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад, забезпечити виконання показників відповідно до Стратегії розвитку ХНЕУ
ім. С. Кузнеця.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Відповідальні – начальник НДС, завідувачі кафедри, декани факультетів.
Термін контролю – червень 2017 року.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стратегічні завдання
Забезпечення позиціонування університету у світовому освітньому
просторі на основі формування гідного іміджу університету, міжнародної
репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково-дослідної діяльності у світовому просторі є стратегічною метою
розвитку міжнародної діяльності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Відповідно до стратегії розвитку університету, що має у своїй основі
збереження традицій української вищої освіти й орієнтацію на європейські
і світові навчальні стандарти та цінності, партнерство з іноземними вищими
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навчальними, науковими та культурними установами через поглиблення
інтеграції в європейський та світовий освітній простір належить до числа
пріоритетних завдань нашого університету.
Накопичений досвід участі університету в міжнародних освітніх
проектах, програмах академічної мобільності, асоціаціях та консорціумах
університетів дозволяє ставити стратегічне завдання становлення ХНЕУ
ім. С. Кузнеця не як об'єкта, а як суб'єкта перетворень у європейському
просторі вищої освіти.
Виконання стратегічних та поточних завдань
за пріоритетами реалізації
1. Співробітництво з міжнародними освітніми організаціями,
фондами та асоціаціями
Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця із 2002 року є членом міжнародних фондів та асоціацій:
1) Magna Charta Universitatum;
2) Європейської асоціації університетів (EUA);
3) Університетської агенції франкофонії (AUF);
4) Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи і Чорноморського регіону (ASECU);
5) Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD);
6) Міжнародної асоціації шкіл та інститутів адміністрування (IASIA);
7) Асоціації Європейських прикордонних регіонів (AEBR);
8) Європейського дослідного центру з інформаційних систем
(ERCIS).
Університет здійснює активну міжнародну діяльність на основі більш
ніж 100 підписаних угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та організаціями із 30 країн Європи і світу.
Зазначені 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. 17).
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Таблиця 17
Спільні програми підготовки бакалаврів та магістрів із провідними
вищими навчальними закладами Європи
Назва програми
Франко-українська програма підготовки магістрів
МВА "Бізнес-інформатика"
Франко-українська програма підготовки магістрів
за спеціальністю "Туризм. Культурна спадщина.
Дозвілля"
Польсько-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю "Бізнес-адміністрування"
Польсько-українська програма підготовки бакалаврів за напрямом підготовки "Менеджмент"
Франко-українська програма підготовки магістрів
за спеціальністю "Створення нових інноваційних
підприємств"
Австро-українська програма підготовки
бакалаврів за напрямами підготовки
"Менеджмент" і "Маркетинг та глобальні продажі"

Назва університету
Університет Ліон-2 ім. Люм'єр
(Франція)
Університет Ліон-2 ім. Люм'єр
(Франція)
Вища школа менеджменту охорони праці (м. Катовіце, Польща)
Університет Humanitas
(м. Сосновець, Польща)
Університет Монпельє 2 (Франція)

Університет прикладних наук
Верхньої Австрії (м. Штайр,
Австрія)

У 2015/2016 навчальному році розпочато спільні програми з університетами Польщі, за якими проходять навчання 3 студенти, ще 12 почнуть навчання з весняного семестру.
У 2016/2017 навчальному році планується відкрити ще 3 програми
(табл. 18).
Таблиця 18
Спільні програми підготовки ХНЕУ ім. С. Кузнеця
і провідних вищих навчальних закладів Європи,
що планується відкрити у 2016/2017 навчальному році
Назва програми
Франко-українська програма підготовки магістрів
за спеціальністю "Інноваційний менеджмент"
Шведсько-українська програма підготовки
магістрів за спеціальністю "Менеджмент
та адміністрування"
Сертифікована програма підготовки керівників
підприємств МВА
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Назва університету
Університет м. Страсбург
(Франція)
Шведський технологічний
університет (м. Лулео,
Королівство Швеція)
Гданська фундація менеджменту
(м. Гданськ, Польща), Університет
Прованс (Франція)

3. Академічна мобільність і гранти
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.
Зведена інформація про студентів, що беруть участь у програмах
мобільності, подана в табл. 19, а про програми – в табл. 20.
Таблиця 19
Інформація про участь студентів ХНЕУ ім. С Кузнеця в програмах
академічної мобільності
Країна
Франція
Австрія
Польща
Разом

2015/2016 навч. рік
(весняний семестр)
15
–
2
17

2016/2017 навч. рік
(осінній семестр)
10
2
3
15

2016/2017 навч. рік
(весняний семестр)
25
–
12
37

Таблиця 20
Спільні програми підготовки бакалаврів та магістрів із провідними
вищими навчальними закладами Європи за програмою ERASMUS+
Роки

Програма мобільності

2016 – 2017
(3 семестри)

Мобільність студентів та викладачів до Університету Ліон-2
ім. Люм'єр, Франція

2016 – 2017

Мобільність студентів та викладачів до Вищої школи менеджменту
інформаційних систем ISMA, Рига, Латвія

2016 – 2017

Мобільність студентів та викладачів до Школи економіки
та менеджменту публічного адміністрування "VŠEMvs",
Братислава, Словаччина

2016 – 2017

Мобільність студентів та викладачів до Державної вищої технікоекономічної школа в Ярославі, Польща
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На сьогодні в університеті виконуються проекти в межах наукових
і освітніх програм, які наведені в табл. 21.
Таблиця 21
Міжнародні проекти ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Рік
Напрям
реалізації міжнародної
проекту діяльності
1

2

Назва

Координатор

Сума гранта
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця

3

4

5

2015 –
2017 рр.

ERASMUS+
CBHE

561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2CBHE-JP
Establishing Modern Master-level
Studies in Information Systems
(MASTIS)
Створення сучасної магістерської
програми в галузі інформаційних
систем

Університет
Ліон-2
ім. Люм'єр
(Франція)

58 824 євро

2015 –
2017 рр.

ERASMUS+
CBHE

561536-EPP-1-2015-1- UK-EPPKA2CBHE-JP
Development of a network
infrastructure for youth innovation
entrepreneurship support on fablab
platforms (FABLAB)
Розвиток мережевої
інфраструктури для підтримки
молодіжного інноваційного
підприємництва на платформах
fablab

Бакінгемширський
новий
університет
(Великобританія)

62 225 євро

2016 –
2018 рр.

ERASMUS+
CBHE

574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2CBHE-SP
Structuring cooperation in doctoral
research, transferrable skills training,
and academic writing instruction in
Ukraine's regions (DocHub)
Структуризація співпраці
щодо аспірантських досліджень,
навчання універсальних навичок
та академічного письма
на регіональному рівні України

Вільнюський 130 508 євро
університет
(Литва)
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Продовження табл. 21
1

2

3

4

5

2016 –
2018 рр.

ERASMUS+
CBHE

574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2Французький Бюджет
CBHE-SP
університет уточнюється
Promoting internationalization
у Вірменії
згідно з рекоof research through establishment
мендаціями
and operationalization of Cycle 3
Єврокомісії
Quality Assurance System in line
with the European Integration Agenda
(C3QA)
Сприяння інтернаціоналізації
наукових досліджень шляхом
створення і введення в дію
трициклової системи забезпечення
якості відповідно до правил
Європейської інтеграції

2016 –
2017 рр.
(3 семестри)

ERASMUS+
KA1

Мобільність студентів
та викладачів до Університету
Ліон-2 ім. Люм'єр (Франція)
2016 – 2017 рр. – 70 мобільностей
(по 35 на рік) заплановано для
студентів.
2016 – 2017 рр. – 19 мобільностей
для викладачів

Університет
Ліон-2
ім. Люм'єр
(Франція)

2016 –
2017 рр.

ERASMUS+
KA1

Мобільність студентів
та викладачів до Вищої школи
менеджменту інформаційних
систем (ISMA)

Вища школа Бюджет
менеджменту уточнюється
інформаційних систем
(м. Рига,
Латвія)

2016 –
2017 рр.

ERASMUS+
KA1

Мобільність студентів
та викладачів до Школи економіки
та менеджменту публічного
адміністрування "VŠEMvs"

Школа
Бюджет
економіки
уточнюється
та менеджменту публічного адміністрування
(м. Братислава, Словаччина)

2016 –
2018 рр.

Horizon 2020 Планування гендерної рівності
у наукових дослідженнях у галузі
інформаційних наук та технологій
(EQUAL-IST)
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ViLabs OE
(Греція)

Бюджет
встановлюється
щосеместру

123 500 євро

Закінчення табл. 21
1
2014 –
2016 рр.

2
AUF

3 – 4 лис- AUF
топада
2016 р.

Вересень AUF
2016 р. –
вересень
2017 р.

Жовтень AUF
2013 р. –
жовтень
2016 р.
Із 2013 р. Linnaeus –
Palme
Foundation
2015 –
2016 рр.

2016 р.

2016 р.

3
Master (Informatique
Décisionnelle&Statistique pour le
Management) (Master IDSM)
Магістерська програма "Бізнесінформатика"
Les études institutionnelles et la
planification au service de l'efficacité de
la gouvernance universitaire et de
l'amélioration la qualité
Інституційні дослідження
і планування ефективності
управління університетами
і поліпшення якості
Optimisation des services d'assurance
qualité dans les universités membres
(OptiQua)
Оптимізація структур забезпечення
якості в університетах-членах
консорціуму
Centre des réussites universitaires
(CRU)
Центр університетської успішності

Грант Лінеуса – Палма: обмін
викладачами, підготовка програми
подвійного диплома з Технологічним
університетом м. Лулео (Швеція)
Active Citizen World Around Us (WAU)
Надає молоді можливість легко
знаходити та обирати бажані
міжнародні програми, поліпшити
комунікацію та обмін досвідом
між молоддю України та інших країн
Літні школи Мовна школа для студентів
університету Ліон-2 ім. Люм'єр,
Франція (8 учасників)
Літні школи "Демократизація в постмайданній
Україні: децентралізація, декомунізація, деолігархізація" спільно
з Національним університетом
"Києво-Могилянська академія"
(10 учасників з Німеччини,
Нідерландів, України)
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4
Університет
Ліон-2
ім. Люм'єр
(Франція)

5
15 000 євро

Французький 10 000 євро
університет
у Вірменії

ХНЕУ
ім. С. Кузнеця

10 000 євро

ХНЕУ
ім. С. Кузнеця

15 000 євро

Технологічний 148 260
університет шв. крон
(м. Лулео)
British
Council

ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
Національний
університет
"КиєвоМогилянська
академія"

8 750 грн

–

–

У межах окремих проектів у 2016 році проводилися такі заходи.
1. Із 22 травня до 10 червня 2016 року завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Т. А. Борова брала участь у міжнародному семінарі "ІСТ Education for Science and Technology", який проходив на базі
"A.OFRI" міжнародного тренінгового освітнього центру MASHAV при Міністерстві іноземних справ в Ієрусалимі, загальною кількістю 170 академічних годин за підтримки гранта міжнародного тренінгового освітнього центру MASHAV. За результатами семінару було укладено домовленість
щодо проведення таких семінарів іноземними фахівцями на базі нашого
університету або в "A.OFRI" центрі в Ієрусалимі.
2. У грудні 2015 року завершився проект Бюро країн Центральної
та Східної Європи (БКЦСЄ) Університетської агенції франкофонії "Підтримка університетів у здійсненні внутрішніх заходів із забезпечення
якості управління (UNIQA)" з розміром гранта 16 500,00 євро. Координатором Консорціуму європейських ВНЗ став ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Проект був
спрямований на вдосконалення процедур оцінювання і забезпечення якості
та став пріоритетним напрямом діяльності для університетів Консорціуму.
3. У 2013 році Бюро країн Центральної та Східної Європи AUF
надало Центру університетської успішності у ХНЕУ ім. C. Кузнеця грант
у розмірі 15 000 євро для популяризації французької мови в університеті,
розповсюдження інформації, що надходить з AUF та інших франкомовних джерел, допомоги кафедрам та іншим підрозділам університету
в налагодженні ділових стосунків із франкомовними університетами –
членами AUF, підвищення кваліфікації викладачів французької мови,
організації та проведення франкомовних культурно-освітніх і спортивних
заходів спільно з громадською організацією "Альянс Франсез" у м. Харків та БКЦСЄ. 2016 рік є заключним, після чого, за умовами грантової
угоди, все обладнання перейде до власності університету.
4. У 2014 році програма "Бізнес-інформатика" з Університетом Ліон-2
ім. Люм'єр отримала фінансовий грант на педагогічну мобільність і активно велася робота з AUF у межах додаткового фінансування, в основному
пов'язана з мобільністю.
У межах програми Європейського Союзу у 2015 році розпочав
роботу ERASMUS+. Серед проектів, що отримали фінансування,
потрібно назвати такі:
5. З лютого 2016 року почала діяти програма ERASMUS+ Мобільність Ліон-2 ім. Люм'єр – ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У межах програми сту82

денти ХНЕУ ім. С. Кузнеця матимуть можливість навчатися у Франції
та отримувати стипендію.
6. З кінця 2015 року почала діяти програма 561592-EPP-1-2015-1FR-EPPKA2-CBHE-JP Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems MASTIS (2015 – 2018) "Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем". Основна мета проекту полягає в покращенні магістерської програми в галузі інформаційних
систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості
університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та в освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про різні профілі робочих місць у галузі інформаційних
систем для забезпечення можливості працевлаштування.
7. З початку 2016 року почала діяти програма 561536-ЕРР-12015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP FABLAB "Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформах FABLAB".
Метою проекту є створення середовища на базі мережевих платформ FABLAB у співробітництві бізнесу та університетів, яке стимулюватиме креативність, інновації, підприємницьку діяльність і сприятиме працевлаштуванню молоді.
8. У межах міжнародного проекту "Підтримка молоді як імпульс для
зміцнення демократії та громадянського суспільства в Україні" в Австрійському центрі ХНЕУ ім. С. Кузнеця 25 та 26 жовтня 2016 року відбувся
інтерактивний Workshop "Від 0 до 1. Змінюй та впливай!", у якому взяли
участь студенти та школярі міста Харкова. Учасники воркшопу ознайомилися з програмами і проектами молодіжної політики в ЄС, а також
мали змогу розробити власні соціальні проекти, пройшовши шлях
від генерації ідеї та створення мінімального шаблону проекту MVP
до пошуку партнерів, фінансів і реалізації проекту. Захід проводився
з ініціативи та підтримки Міжнародного фонду "Відродження", громадської організації "Європейський обмін" (Берлін) та фундації "Відкритий
діалог" (Варшава – Київ).
9. З 12 до 14 жовтня 2016 року в Женеві (Швейцарія) проводилася
ІІ Міжнародна конференція "Якість у вищих навчальних закладах", організована групою G3 за підтримки Університетської агенції франкофонії (AUF), Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Швейцарської
агенції акредитації та забезпечення якості (AAQ). У межах конференції
83

доцент кафедри туризму М. М. Колісник обговорив результати проекту
UniQua з Жан-Полем де Годемаром та виступив із доповіддю щодо методики внутрішньої самооцінки, розробленої міжнародним консорціумом
європейських університетів у 2013 – 2015 рр.
10. За підтримки Університетської агенції франкофонії (AUF) та Французького університету у Вірменії (UFAR) 3 – 4 листопада 2016 року у ХНЕУ
ім. С. Кузнеця проводився міжнародний семінар на тему: "Інституційні
дослідження для ефективного управління університетами і якістю освіти".
Викладачі університетів України, Арменії, Китаю, Румунії, Молдови, Болгарії разом із міжнародними експертами обговорювали проблеми проведення інституційних досліджень і планування: використання інституційних даних у якості підтримки прийняття рішень, управління університетами, забезпечення якості та стратегічного планування.
11. За підтримки Університетської агенції франкофонії (AUF) 14 – 18 листопада 2016 року у ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводився міжнародний семінар "Забезпечення якості та інструменти самооцінки" в межах проекту
"Оптимізація структур забезпечення якості в університетах-членах консорціуму". Представники університетів України, Румунії, Молдови, Латвії,
Бельгії разом із міжнародним експертом з Лотаринзького університету
у Франції обговорили проблеми розвитку інструментарію для забезпечення процесу внутрішнього оцінювання в університетах.
4. Центри міжнародного співробітництва ХНЕУ ім. С. Кузнеця
На сьогодні в університеті успішно працюють 6 міжнародних центрів
і Французький клуб.
 Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений на базі
нашого університету 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 інформації про свою діяльність та відкритого
доступу до документів.
Послуги Центру інноваційних знань Світового банку в Україні безкоштовні. Відвідувачі мають змогу користуватися електронними ресурсами Групи Світового банку і мають доступ до публікацій Банку та інших
матеріалів із питань розвитку. У 2016 році на базі Центру проведено сім
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заходів, пов'язаних із безпосередньою діяльністю Представництва Світового банку в Україні.
 Start-up центр, відкритий у межах проекту Tempus SUCSID y 2013 році
з метою створення середовища, що стимулює розвиток бізнесу. Діяльність Start-up центру спрямована на стимулювання креативності та інновацій, на підтримку студентів на шляху перетворення власної бізнес-ідеї
в життєздатний бізнес-проект і далі у стабільне та успішне підприємство.
 Інформаційний центр Європейського Союзу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який було створено у 2009 році. Центр активно функціонує. На базі
Центру проводяться численні міжнародні заходи: конференції, відеоконференції, зустрічі, круглі столи тощо. Зокрема, у 2016 році Центром активно проводились інтелектуальні ігри між університетами міста у ХНЕУ
ім. С. Кузнеця та в школах Харківщини з метою популяризації історії,
економіки, політики і культури Європейського Союзу й особливостей
європейського співробітництва та ефективної профорієнтації. Усього відбулося понад 40 заходів за участю майже 300 осіб, до яких було залучено також 500 школярів. Особливо слід відзначити такі заходи:
у квітні 2016 року Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця
взяв участь у роботі V Міжнародної наукової конференції "Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії", яку організували
кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян спільно
з кафедрою філософії та політології ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У конференції
взяли участь 86 науковців із 16 вищих навчальних закладів України,
а також Росії, Туреччини, Нідерландів, Австралії тощо;
26 квітня 2016 року Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця
взяв участь у дискусії "Які можливості для навчання і стажування відкриває ЄС для молоді Харкова?", що проводилася для студентів Харкова.
До дискусії були залучені експерти з питань ЄС та євроінтеграції. Учасники ознайомилися з можливостями та перспективами навчання в Європі,
відмінностями між європейськими та національною системами освіти,
можливостями користування академічною мобільністю в Україні;
6 червня 2016 року в Інформаційному центрі ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводився конкурс дитячої художньої творчості "Європейський
простір України", організаторами якого були профком ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Конкурс було проведено в межах Року англійської мови в Україні, присвячено Дню Європи
в Україні та Міжнародному дню захисту дітей. Його метою було залучення
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й заохочення талановитих дітей і підлітків до творчості, поглиблення
знань молоді про Європу, формування європейського світогляду, сприяння більш глибокому усвідомленню європейської ідентичності України.
Автори найкращих робіт були нагороджені грамотами та отримали призи
від профкому ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Представництва ЄС в Україні,
а також можливість експонувати свої твори в Інформаційному центрі ЄС,
де з ними змогли ознайомитися всі охочі.
Слід зазначити, що Інформаційний центр відкритий для всіх бажаючих. 9 червня 2016 року Інформаційний центр ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця
відвідали учні 160-ї середньої школи міста Харкова. Вони ознайомилися
з виставкою видань ЄС, експозицією творів переможців конкурсу дитячої
художньої творчості "Європейський простір України", із зацікавленням
слухали про спільні проекти і програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), який було відкрито у ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2013 році і з яким
на сьогодні ведеться активна співпраця. Завдяки плідному співробітництву стала можливою участь представників нашого університету в міжнародному конгресі "Покоління У + Гендерна демократія сьогодення = Економіка завтра", що проходив у Європарламенті (м. Страсбург, Республіка
Франція).
Постійно проводяться відеоконференції стосовно транскордонного
співробітництва з різними міжнародними громадськими організаціями,
представництвом Європейського Союзу в Україні.
У лютому 2016 року було підписано важливу Угоду про розвиток
транскордонного та міжрегіонального співробітництва між Харківською
обласною радою, ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Асоціацією органів місцевого
самоврядування Харківської області. Операторами виконання цієї Угоди
є Інформаційний центр АЄПР та Центр розвитку місцевого самоврядування Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.
4 березня відбулася зустріч адміністрації університету з Генеральним
секретарем Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи паном
Андреасом Кіфером, який був присутній на загальних зборах уповноважених представників – членів Асоціації органів місцевого самоврядування.
У квітні 2016 року в Генеральному консульстві Республіки Польща
в м. Харків консул Володимир Лещинський провів зустріч із представниками нашого університету з питань розвитку українсько-польського
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транскордонного співробітництва. Постійною є співпраця з Генеральним
секретарем Асоціації Європейських прикордонних регіонів Мартіном Гільєрмо Рамірезом та керівником Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів
Йоханнесом Моїссіо (участь у відео- і скайп-конференціях, на яких обговорюються питання співпраці в галузі транскордонного співробітництва
між українськими прикордонними регіонами).
12 червня 2016 року директор Інформаційного центру АЄПР у ХНЕУ
ім. С. Кузнеця Едуард Сиромолот виступив із доповіддю на парламентських слуханнях на тему "Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України".
23 – 24 серпня 2016 року відбулося засідання Цільової групи АЄПР
із зовнішніх кордонів за участю Генерального секретаря АЄПР Мартіна
Гільєрмо Раміреза, голови Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів
Йоханесса Моїссіо та голови Ради регіонів Південної Карелії (Фінляндія)
Матті Віілаінена.
Інформаційний центр АЄПР та Інформаційний центр Європейського
Союзу стали партнерами і, як результат, значно зросла ефективність
їхньої роботи.
 Центр університетської успішності (ЦУУ) є простором для освіти
і вивчення французької мови для франкомовних студентів і викладачів.
Центр був створений за фінансової підтримки з боку Університетської
агенції франкофонії і оснащений усім необхідним обладнанням. Центр
активно функціонує, постійно проводяться зустрічі, конференції, лекції
тощо.
 Австрійський центр, який відкритий у 2006 році і функціонує в межах
співпраці та за підтримки Посольства Австрії в Україні на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
На сьогодні він надає викладачам та студентам університету такі можливості: отримувати 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 сертифікат; підвищити кваліфікацію зі знання та викладання
німецької мови з отриманням відповідного сертифіката. В Австрійському
центрі сформовано бібліотеку австрійської наукової та художньої літератури. Також, за бажанням, можна скористатися літературою Австрійської бібліотеки міста Харкова, яка є партнером Австрійського центру.
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Завдяки підтримці Австрійського культурного форуму Австрійський центр
дає можливість узяти участь у культурних заходах, таких, наприклад,
як тижні австрійського кіно тощо.
 Французький клуб, відкритий 26 жовтня 2016 року. На відкритті
Французького клубу були присутні високоповажні гості: аташе з питань
наукового та університетського співробітництва Посольства Франції Сільвен Ріголе; президент "Альянс Франсез" у м. Харків Володимир Пономаренко; директор "Альянс Франсез" у м. Харків Тімоте де Майар;
професори Університету Ліон-2 ім. Люм'єр Жан-Юг Шоша і Жером Дармон; а також випускники та студенти франко-українських програм подвійних дипломів; представники компаній України і Франції; викладачі університетів Харкова; представники преси та телебачення Харкова. Ініціатива
створення клубу підтримана "Альянс Франсез" у м. Харків і Почесним
консулом Франції в Харкові Сергієм Політучим. На базі Франуцзького
клубу проводяться зустрічі, круглі столи, обговорення подій, пов'язаних
із французькою літературою, культурою, історією.
Характер діяльності міжнародних центрів університету активно висвітлюється у ЗМІ та на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки
України, Харківської обласної державної адміністрації і в соціальних мережах.
5. Навчання іноземними мовами
З метою забезпечення студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця достатніми
ресурсами для вивчення та набуття практичних навичок у спілкуванні
іноземними мовами в університеті постійно організовуються Літні мовні
школи. Також створено декілька програм рівня бакалавра, де викладання
дисциплін здійснюється англійською мовою. Із 2015 року започатковано
амбіційний проект, єдиний в Україні, коли навчання на всіх напрямах підготовки є доступним англійською мовою як для українських, так і для іноземних студентів. Це, до речі, може у складних політичних умовах
сприяти збільшенню іноземного контингенту.
Із 2002 року ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно співпрацює з громадською
організацією "Альянс Франсез", яку було створено в результаті реорганізації Французького інституту в м. Харків і президентом якої з 2015 року
є ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця В. С. Пономаренко. Посольство Франції
в Україні всебічно підтримує франкомовний напрям діяльності університету, насамперед функціонування франко-українських магістерських
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програм спільно з Університетом Ліон-2 ім. Люм'єр. За весь період роботи
програм Посольство Франції неодноразово виділяло короткострокові
та довгострокові стипендії студентам і викладачам ХНЕУ ім. С. Кузнеця
на навчання, стажування або проведення наукових досліджень у Франції.
У межах співпраці між Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця та Університетом Ліон-2 ім. Люм'єр (м. Ліон,
Франція) за підтримки Посольства Франції в Україні в липні 2016 року
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця успішно проведена вже 5-та Літня школа російської мови для студентів Університету Ліон-2 ім. Люм'єр. Проживання
в українських родинах, спілкування зі студентами і заняття з висококваліфікованими викладачами, а також екскурсії Харковом та областю надали
можливість французьким студентам підвищити свій рівень знання мови,
подолати мовний бар'єр та ознайомитись і поринути в українську культуру. Цього року в Літній школі взяли участь 8 осіб. Також із липня
до кінця вересня в нашому університеті викладач французької мови, стажер із Франції Сесіль Морель проводить заняття з усіма бажаючими студентами та школярами.
6. Візити іноземних делегацій до ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Минулий рік був дуже плідним у плані візитів до ХНЕУ ім. С. Кузнеця делегацій, що свідчить про визнання нашого університету на міжнародному рівні.
10 листопада 2016 року у ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся візит
Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Узбекистан в Україні
Абдуалієва Алішера Хабібуллаєвича та консула Азіза Аброровича Насірова. Під час зустрічі було обговорено спільні дії, спрямовані на створення сприятливих умов для навчання студентів Республіки Узбекистан
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У рамках візиту відбулася зустріч зі студентами
Республіки Узбекистан, що навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
13 грудня 2016 року в межах офіційного візиту до Харківської області ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідав посол ЄС в Україні пан Хюг Мінгареллі.
У складі делегації університет відвідали також пан Юргіс Вільчинкас – керівник відділу преси та інформації, пан Танель Тан – фахівець із питань політики, та перекладач пані Людмила Щербанюк. Делегація відвідала Start-up
центр "First Capital". Пан посол ЄС зустрівся зі студентами і випускниками програм академічної мобільності харківських університетів. Також
посол ЄС в Україні пан Хюг Мінгареллі виступив із лекцією-дискусією
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"Харків: Destination Europe", в якій зосередив увагу на підтримці України
з боку ЄС, допомозі внутрішньопереміщеним особам, сприянні розвитку
підприємництва і налагодженню зв'язків із бізнес-партнерами в ЄС, підтримці участі українських університетів в європейських проектах та програмах мобільності, підкреслив їх роль у реалізації суспільних реформ.
23 серпня 2016 року ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідав Генеральний
секретар Асоціації Європейських прикордонних регіонів (AЄПР) пан Мартін Гільєрмо Рамірез.
24 серпня 2016 року відбувся візит голови Ради регіонів Південної
Карелії (Фінляндія) Матті Віілаінена і голови Цільової групи АЄПР із зовнішніх кордонів Йоханнеса Моїссіо.
7 жовтня 2016 року університет відвідали директор Австрійського
культурного форуму Андреас Карабачек і австрійська письменниця
Сюзанна Шолль. Гості ознайомились із діяльністю Австрійського центру
і зустрілися з викладачами та студентами.
10 жовтня 2016 року університет відвідав Перший секретар відділу
торгівлі і економіки Представництва Європейського Союзу в Україні пан
Жослін Гітон. В Інформаційному центрі ЄС ХНЕУ ім. С. Кузнеця він провів лекцію на тему: "Торговельно-економічні відносини між Україною і ЄС:
поточний стан справ" для студентів та викладачів університету. Після
лекції пан Жослін Гітон відповів на численні запитання студентів стосовно
стану та подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС.
18 листопада 2016 року відбувся робочий візит віце-президента з міжнародної діяльності університету Ліон-2 ім. Люм'єр Джима Уолкера. У ході
зустрічі було обговорено результати співпраці та розглянуто перспективи
подальшого співробітництва між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та університетом
Ліон-2 ім. Люм'єр. Під час дискусії, що відбулася із представниками обох
університетів та студентами, а саме з випускниками спільних програм
"Бізнес-інформатика" та "Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля", були
обговорені напрями подальшої співпраці.
9 грудня 2016 року університет відвідав Президент товариства
зі сприяння прикордонному співробітництву (Gesellschaft zur Förderung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – GFGZ) у Швейцарії, Флоріан
Шмід, який ознайомився з діяльністю Інформаційного центру АЄПР, його
взаємодією з органами місцевої та центральної влади, проектними ініціативами розвитку співробітництва.
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Також 9 грудня 2016 відбувся візит до ХНЕУ ім. С. Кузнеця Алексі
Струве, торгового радника Посольства Франції в Україні, директора Бізнес Франс Україна, та Фредеріка Андре, Другого секретаря Посольства
Франції. У ході зустрічі гості відвідали Start-up центр "First Capital", Французький клуб та обговорили перспективи економічного франко-українського співробітництва, підготовку та проведення ІТ-форуму в Харкові,
можливості реалізації підприємницьких проектів.
7. Навчання іноземних громадян
Одним із пріоритетних напрямів діяльності університету, згідно зі стратегією розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, є підготовка висококваліфікованих
кадрів, у тому числі й для інших країн світу. Залучення до навчання
іноземних студентів стає однією з важливих складових формування контингенту і сприяє підвищенню авторитету університету не тільки в Україні
(7-ме місце в рейтингу за кількістю іноземних студентів у 2016 році),
а й за кордоном.
На сьогодні університет має ліцензію на: підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади (підготовче відділення) і за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями); підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями); перепідготовку
спеціалістів із наданням другої вищої освіти; навчання в аспірантурі
та докторантурі.
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 увійшли кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних
громадян, природничих наук і технології, фізичного виховання і спорту,
а також підготовче відділення.
У ХНЕУ ім. С. Кузнеця, починаючи з 1949 року, здійснюється підготовка фахівців для зарубіжних країн. За цей час підготовлено 4 568 іноземних громадян для 91 країни світу, в тому числі: докторів філософії
і економіки – 77, слухачів вищої школи міжнародного бізнесу – 6, стажистів – 118, магістрів – 1 610, бакалаврів (з 1999 р.) – 1 886, підготовлено до вступу у вищі навчальні заклади України (підготовче відділення,
з 1993 р.) – 894.
Динаміку показників чисельності іноземних студентів як по ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, так і по Україні наведено в табл. 22.
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Таблиця 22
Динаміка показників чисельності іноземних студентів по Україні
і Харківському національному економічному університету
імені Семена Кузнеця
Навчальний рік
Об'єкт
Україна
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

60 480
2 668

69 969
3 314

63 172
2 652

63 906
2 096

* Дані по Україні взято із сайта Українського державного центру міжнародної
освіти www.intered.com.ua.

Дані щодо прийому іноземних громадян у 2015/2016 і 2016/2017 навчальних роках за формами навчання наведено в табл. 23. Слід відзначити позитивну динаміку набору на І курс бакалаврату і 1-й рік навчання
в магістратурі (на денну форму навчання), проте суттєво зменшився набір
на заочну форму навчання і кількість студентів, поновлених на старших
курсах.
Таблиця 23
Динаміка показників прийому іноземних студентів до Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця
у 2015/2016 і 2016/2017 навчальних роках

Курс (рік
навчання)/відділення
1
І курс бакалаврату
1-й рік навчання
в магістратурі
Підготовче
відділення
Аспірантура
Усього зараховано

2015/2016 навчальний рік
2016/2017 навчальний рік
Денна
Заочна
Денна
Заочна
форма
форма
Разом
форма
форма
Разом
навчання навчання
навчання навчання
2
3
4
5
6
7
Зараховано
92
143
235
118
51
169
51

6

57

83

5

88

19

0

19

39

0

39

0
162

0
149

0
311

3
243

1
57

4
300
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Закінчення табл. 23
1

2

ІІ курс бакалаврату
ІІІ курс бакалаврату
ІV курс бакалаврату
V курс бакалаврату
2-й рік навчання
в магістратурі
Усього поновлено
Разом

3
Поновлено
11
8
4
4

16
32
27
0

4

5

6

7

27
40
31
4

7
5
7
0

6
7
1
1

13
12
8
1

0

0

0

0

0

0

75
237

27
176

102
413

19
262

15
72

34
334

Стосовно контингенту іноземних громадян у ХНЕУ ім. С. Кузнеця
(табл. 24 і 25), слід зауважити, що його динаміка, на жаль, має негативну
тенденцію. Це пов'язано як із політичним становищем в Україні, так і зі зміною політики закордонного 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.
Таблиця 24
Дані щодо контингенту іноземних студентів
в аспекті курсів і форм навчання у 2016/2017 навчальному році
Курс/рік навчання

Кількість осіб

1

2
Денна форма навчання

Слухачі підготовчого відділення

39

I курс бакалаврату

118

ІІ курс бакалаврату

84

ІІІ курс бакалаврату

77

ІV курс бакалаврату

270

1-й рік навчання в магістратурі

83

2-й рік навчання в магістратурі

40

Аспіранти

4

Усього

715

93

Закінчення табл. 24
1

2
Заочна форма навчання

I курс бакалаврату

51

ІІ курс бакалаврату

123

ІІІ курс бакалаврату

97

ІV курс бакалаврату

251

V курс бакалаврату

289

1-й рік навчання в магістратурі

5

2-й рік навчання в магістратурі

6

Аспіранти

1

Усього

823

Разом

1 538

Примітка. В університеті 6 іноземних студентів проходять стажування з формування навичок бізнес-комунікації.

Таблиця 25
Динаміка розподілу контингенту
іноземних громадян між спеціалізаціями факультетів/відділень
Навчальний рік
Назва
факультету/відділення

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Факультет економіки і права

69

65

53

45

43

Факультет економічної
інформатики

65

70

72

52

38

Факультет менеджменту
і маркетингу

398

489

409

279

196

Факультет міжнародних
економічних відносин

252

255

195

142

101

Факультет консалтингу
і міжнародного бізнесу

302

335

362

296

193

Фінансовий факультет

121

127

123

95

101

Підготовче відділення

62

89

11

19

39

Аспірантура

1

1

1

0

5

Заочне відділення

1 333

1 540

1 278

1 163

822

Разом

2 604

2 973

2 504

2 096

1 538
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Станом на 01.12.2016 р. в університеті навчалося 1 538 іноземних
громадян із 43 країн світу. Прогнозований випуск іноземних громадян
за освітніми ступенями "бакалавр" і "магістр" у 2016/2017 навчальному
році становить:
бакалаврів – 631 особа;
магістрів – 41 особа.
Також слід зазначити, що на ліцензованих програмах підготовки
докторів філософії навчається 5 аспірантів із Японії, Лівії, Марокко, Нігерії і Монголії.
Поточні завдання
1. Подати не менш як 10 програм для участі в конкурсах у межах
освітніх європейських програм ERASMUS+, "Horizon 2020" та ін.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), помічник ректора з міжнародних проектів.
Термін – лютий 2017 року.
2. Відкрити дві спільні міжнародні програми підготовки магістрів.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник відділу міжнародних зв'язків.
Термін – березень 2017 року.
3. Провести відеоконференції, вебінари за участю європейських
інституцій та університетів.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник відділу міжнародних зв'язків.
Термін контролю – червень і листопад 2017 року.
4. Організувати та провести літні мовні школи за участю студентів
європейських університетів та коледжів на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник відділу міжнародних зв'язків.
Термін контролю – травень 2017 року.
95

5. Більш активно залучати іноземних викладачів до навчального
процесу університету (у тому числі в дистанційній формі).
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник відділу міжнародних зв'язків.
Термін контролю – червень і листопад 2017 року.
6. Удосконалити структуру та наповнення інтернет-сторінки з міжнародної діяльності відповідно до вимог міжнародних рейтингових
агентств.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), начальник відділу міжнародних зв'язків, керівник ЦІТ.
Термін контролю – лютий 2017 року.
7. Брати участь у заходах з набору іноземних громадян на навчання
у вищих навчальних закладах на державному та місцевому рівнях через
раду проректорів з міжнародних зв'язків та Український державний центр
міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України.
Керівництво – ректор.
Відповідальний – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Термін – постійно.
8. Постійно підтримувати зв'язок з випускниками ХНЕУ ім. С. Кузнеця та асоціаціями випускників університету.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – декан факультету підготовки іноземних громадян,
начальник відділу міжнародних зв'язків.
Термін – постійно.
9. Упровадити для спеціальності "Економіка" підготовку англійською
мовою.
Керівництво – ректор.
Відповідальний – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Термін – почати з 2017/2018 навчального року.
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ВИХОВНА РОБОТА
Стратегічні завдання
1. Необхідно покласти в основу навчального процесу виховний підхід, 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 усвідомлення власних недоліків, продовжується усвідомленням своєї причетності 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 сформувати у студента:
потребу постійно навчатися, вдосконалювати свою майстерність,
саморозвиватися, намагаючись об'єктивно оцінювати свій професійний
рівень;
розуміння того, що майбутнє кожного залежить від його власної наполегливої 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
відбуватися 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 багатогранного духовного та фізичного розвитку викладачів і студентів, що можливо через широку підтримку художньої самодіяльності, культурно-масової 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
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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 сьогодні діють: міська громадська молодіжна організація, профспілкова організація студентів, рада молодих учених, наукове товариство 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, студентський загін "Правопорядок ХНЕУ ім. С. Кузнеця",
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 керівництва студентським колективом задля вирішення молодіжних питань.
Саме тому студентському самоврядуванню в нашому університеті приділяється значна увага. Розроблено положення, яке регулює цей напрям
роботи. Усі органи студентського самоврядування мають чіткі цілі, завдання, 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 студентськими мерами Харкова, є членами обласної
та міської студентських рад.
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",
"Кращий гуртожиток ХНЕУ ім. С. Кузнеця " та "Краща студрада гуртожитку" з преміями для придбання спортінвентарю для студентів гуртожитків.
3. У 2016 році відзначено студентів університету на різних рівнях:
Стипендію Президента України отримали 2 студенти;
Стипендію Верховної Ради України – 2 студенти;
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Стипендію Кабінету Міністрів України – 1 студент;
Стипендію ім. Вадима Гетьмана – 1 студент;
Стипендію міського голови "Обдарованість" – 1 студент;
Стипендію Фонду В. Пінчука "Завтра.UA" – 2 студенти;
Стипендію ОК Профспілки працівників освіти і науки – 1 студент;
Золотим знаком ХНЕУ ім. С. Кузнеця нагороджено 6 студентів.
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 адміністрації, Харківською обласною студентською радою, Українською асоціацією студентського самоврядування, Всеукраїнськими молодіжними
громадськими 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 2016 року головою Молодіжної організації обрано Лисицьку Дар'ю Дмитрівну. Члени МО провели ребрендинг корпоративного
стилю, зробили реорганізацію структури підрозділів та почали займатися
новими напрямами. Для дотримання корпоративного стилю університету
розроблено новий логотип організації та створено три нові підрозділи
в самій організації, які відповідають за підтримку іміджу як МО, так і університету в цілому, рекламу та комунікації щодо інформування студентів
про всі новини університету й міста, завдяки якому значно підвищилась
ефективність донесення інформації до студентів через соціальні мережі.
Підрозділи МО займаються організаційною діяльністю, проведенням заходів, починаючи від соціального напряму до наукового. Протягом
вересня – грудня поточного року організовано конференції та майстеркласи на теми командоутворення, тайм-менеджменту, проджект-планування
підприємцями та представниками адміністрації міста, такими, як Іван
Федоренко та Чубаров Олексій, які є випускниками нашого університету
і вже досягли значних висот у бізнесі, роботі на керівних посадах і подають
гарний приклад студентам. Проведено такі соціальні заходи: акція "Дай
лапу" з метою збирання допомоги для безпритульних тварин та відвідування командою МО притулку для тварин; проведення екоакції щодо збирання макулатури, гроші від здавання якої акумулюються для придбання
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та подальшого висаджування навесні у внутрішньому дворі університету
іменних дерев із табличками від кожного факультету та адміністрації.
Організовано поїздки до дитячих будинків № 3 та "Родина" до Дня Святого Миколая та новорічних свят; проведено акцію до Міжнародного
дня боротьби зі СНІДом. Щодо розважальних заходів, це квест "Хеллоуїн"
для наших студентів, конкурс на кращі фотороботи на теми "Подорож"
та "Осінь", які прикрашали стіни нашого університету. Проведено конкурс на кращу корпоративну новорічну листівку від ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Щодо освітніх проектів, то регулярно проводяться засідання "Speaking
Club" для вдосконалення знання іноземних мов нашими студентами,
презентації та оргробота зі стипендіальною програмою Фонду Віктора
Пінчука "Завтра.UA", конференції та масштабні заходи разом із Молодіжною радою міста Харкова, такі, як Другий молодіжний форум у секціях
"Бізнес та підприємництво" і "Громадська діяльність" на базі нашого університету, вечори чемпіонів із видатними спортсменами країни, тестування молодіжних проектів на базі нашого університету тощо.
Один із підрозділів МО займається підтриманням партнерських
відносин між навчальними закладами та роботодавцями. Наші студенти
активно співпрацюють із маркетинговим відділом і відділом працевлаштування у питаннях організації Ярмарків вакансій та Днів відкритих
дверей в університеті. Триває співпраця з кафедрами щодо постійної
профорієнтаційної роботи на базі нашого університету для абітурієнтів, зокрема проведено заходи "Find yourself" (листопад) та "Дівчата
S.T.E.M." (грудень).
У МО з'явилась команда, яка займається працевлаштуванням студентів та організацією екскурсій до великих успішних компаній, таких,
як NIX-Solution та ін.
З вересня 2016 року у складі Молодіжної організації створено ініціативну команду, яка разом із викладачами кафедри управління соціальними комунікаціями відновила щоденну роботу радіовузла університету,
і відтепер на великих перервах лунають актуальні новини, анонси заходів, що відбудуться в університеті та місті, вітання з міжнародними та професійними святами.
Створено команду "ХНЕУ ТВ", завданням якої є відвідування заходів, 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.
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Команда "ХНЕУ ТВ" першою в Харкові взяла участь у всесвітньому молодіжному флешмобі "#MannequinChallenge у ХНЕУ ім. С. Кузнеця", учасниками якого були студенти та викладачі університету. Також проведено
"Новорічний флешмоб", у якому студенти університету в образах новорічних персонажів вітали адміністрацію, викладачів та студентів із новорічними 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: "Фестиваль соціальних ініціатив і нової музики PLAN B"; міському проекті "Школа волонтерів"; "День донора" серед наших студентів;
співорганізація міського соціального проекту "День однієї вулиці", що
проводився на вулиці Університетській. Крім того, члени штабу брали
безпосередню участь у роботі волонтерами в таких масштабних міських
проектах, як "Відкриття Молодіжного форуму", який налічує 1 000 учасників, та у волонтерській діяльності на площі міста, приуроченій до новорічних
свят. З метою підтримки волонтерського руху та діяльності волонтерських
організацій, спрямованої на підтримання єдності України, патріотичної
шефської роботи з членами сімей військовослужбовців, які захищають
мир у зоні АТО, команда Волонтерського штабу 1 листопада 2016 року
взяла участь в організації волонтерської роботи Другого молодіжного
форуму Харкова, мета якого – залучення молоді до обговорення проблем
міста Харкова, розроблення та реалізація корисних для міста ініціатив.
Члени Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця провели 12 засідань
та тренінгів для учасників клубу, організували та провели дебатний турнір
"Кубок Президента", внутрішній дебатний турнір для першокурсників.
Командою Дебатного клубу організовано "Stand Up розважальне шоу"
(жовтень) та "Літературний вечір" (листопад).
Відновлено роботу Літературного клубу, який запрошує всіх поціновувачів літератури поділитись власними віршами та розвиває культуру
спілкування в наших студентів.
Молодіжна організація університету плідно співпрацює зі студентськими радами в гуртожитках у питаннях забезпечення прав студентів
на отримання якісних послуг та дотримання студентами "Правил проживання 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 з пропозицією щодо більш актив101

ної та дієвої економії енерго- і водних ресурсів, особливо в семи гуртожитках.
Великий внесок у різнобарвність студентського життя університету
вносить шоу-театр "Кузнеці", учасники якого в масштабах Харкова організували постійно діючу програму студентських ініціатив "Платформа 77",
випустили спектакль "Запіканка по-турецьки", прем'єрні покази якого
зібрали близько 1 000 осіб за 3 дні в актовій залі університету. Командою
театру побито два рекорди України (за кількістю учасників) проведенням
масштабних заходів "До дня закоханих" та "Гра у шахи". Також вони організували та підтримали міський проект з командоутворення "UnLimited",
у якому взяли участь близько 400 представників молоді.
Молодіжна організація регулярно проводить анкетування та соціальні опитування серед студентів у соціальних мережах, щоб зрозуміти
й виявити те, які очікування покладають студенти на Молодіжну організацію, 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 Молодіжна організація склала план
заходів та окреслила напрями праці на наступний календарний рік, а також
поставила перед собою чіткі цілі й завдання для досягнення мети.
5. Планом роботи на 2016 рік для Наукового товариства студентів,
аспірантів і докторантів (НТ САД) передбачене сприяння інформуванню
та залученню студентів до наукових заходів, що відбуваються в університеті, Харкові та Україні в цілому. Поставлені завдання були виконано,
і результатами діяльності НТ САД ХНЕУ ім. С. Кузнеця протягом 2016 року
стали:
• проведення 19.03.2016 р. ІІ студентського турніру економістів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Цей етап турніру є відбірковим та підготовчим для
участі команди від ХНЕУ ім. С. Кузнеця у міському турнірі економістів.
Перемогу здобула збірна команда факультетів менеджменту і маркетингу
та економіки і права;
• допомога в організації та участь усього складу НТ САД ХНЕУ
ім. С. Кузнеця у міському конкурсі бізнес-проектів "Харків – місто молодіжних ініціатив", який проводився з квітня до липня 2016 року. Члени
НТ САД сприяли організації роботи секції "Харків – територія успішної
кар'єри" і стали членами журі в секції "Харків – місто відкрите, творче,
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толерантне". 9 проектів студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця посіли призові місця
та отримали призові нагороди в сумі від 5 до 15 тис. грн;
• допомога в організації та проведенні Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих учених та студентів "Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти"
(22.04.2016 р.). Організація роботи секції конференції "Життя сучасної
молоді: волонтерство, соціальне забезпечення, проблеми працевлаштування";
• участь у круглому столі представників ХНЕУ ім. С. Кузнеця
та роботодавців у межах ІХ Ярмарку вакансій. У процесі засідання круглого столу було встановлено робочі стосунки та підписано договір
"Про співпрацю" між НТ САД і компанією "AB InBev";
• оформлення документів 10 студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця
для участі в конкурсі на отримання стипендії Харківського міського
голови "Обдарованість" (3 студенти стали лауреатами конкурсу);
• організація та проведення ІІ міського турніру економістів (22.10.2016 р.),
участь у якому взяли 15 команд із 12 ВНЗ міста Харкова. 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", "Vodafone Україна",
юридичних фірм та ін. У результаті змагань почесне I місце вибороли
студенти Харківського гуманітарного університету "Народна українська
академія", II місце отримала команда ХНЕУ ім. С. Кузнеця (капітан
команди – Гурба Олег), III місце поділили між собою студенти ХНЕУ
ім. С. Кузнеця (капітан команди – Дудніков Микита) та команда Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
Запланованими на 2017 рік завданнями НТ САД є:
• проведення науково-популярних заходів щодо створення привабливого іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця та НТ САД серед студентів університету і міста Харкова;
• проведення заходів для абітурієнтів у межах профорієнтаційної
роботи;
• створення привабливого іміджу НТ САД у соціальних мережах
та залучення студентів до лав товариства;
• організація і проведення ІІІ студентського та міського турнірів
економістів;
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• 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".
6. Університетом продовжено співпрацю з Харківським 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. 26).
Таблиця 26
Кількість студентів денної форми навчання, які проходять
підготовку як офіцери запасу на базі ВНЗ-партнерів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

ХУПС
ім. І. Кожедуба

НТУ "ХПІ"

Національна
академія
Національної
гвардії України

Харківський
національний
університет
внутрішніх справ

І курс –
22 студенти

І курс – 7 студентів

І курс – 2 студенти

І курс – 2 студенти

ІІ курс –
39 студентів

ІІ курс –
13 студентів

ІІ курс –
10 студентів

ІІ курс – 4 студенти

Усього: 61 студент

Усього: 20 студентів

Усього: 12 студентів

Усього: 6 студентів

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.
2 листопада 2016 року в Харківському національному економічному
університеті імені Семена Кузнеця проведено І етап (університетський)
VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учасниками якого стали 24 сту104

денти, і І етап (університетський) XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, учасниками якого стали 33 студенти різних
факультетів університету. За результатами конкурсів визначено шістьох
переможців.
8. З метою залучення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова та Харківської області до вищої економічної освіти на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця організовано і проведено
Зимову та Літні школи.
Робота Зимової школи тривала з 23 до 31 січня і проводилася в два
етапи.
Діагностичний етап проводився 23 – 24 січня 2016 року, в ньому
взяли участь 43 учні з навчальних закладів міста Харкова та Харківської
області. Під час цього етапу учасники Зимової школи ХНЕУ ім. С. Кузнеця в режимі онлайн мали можливість пройти тестування рівнів: розвитку емоційного інтелекту, комунікабельності, відповідальності.
Тренінговий етап проводився 29 – 31 січня 2016 року, в ньому
взяли участь 37 учнів, із них: 21 учень 11-х класів, 16 учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова та Харківської області.
Під час тренінгового етапу учасники відвідали тренінгові заняття з емоційного інтелекту, комунікабельності та самоменеджменту.
З метою вивчення вражень та покращення якісної складової організації Зимової школи проведено вихідне анкетування, в якому взяли
участь 29 осіб. Загальні результати анкетування показали, що переважна
кількість учасників Зимової школи задоволені навчанням, вони отримали
корисні знання та навички, цікаві та позитивні враження під час проведення тренінгів. Майже кожен респондент написав свій відгук або побажання щодо роботи Зимової школи.
У грудні поточного навчального року вже проведено Зимову школу
факультету міжнародних економічних відносин (27 школярів).
З 30 травня до 25 червня 2016 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" (30 учасників);
факультет міжнародних економічних відносин: "Разом до міжнародного успіху" (40 учасників) і "Обери платформу для майбутнього бізнесу"
(31 учасник);
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факультет консалтингу і міжнародного бізнесу – "Управляй грошима –
управляй майбутнім" (90 учасників);
фінансовий факультет – "Школа фінансового успіху" (26 учасників);
факультет менеджменту і маркетингу – "Школа молодого мільйонера" (57 учасників);
факультет економічної інформатики:
"First Capital: IT-start UP" (13 учасників);
"Інтелектуальні технології аналізу бізнес-процесів" (12 учасників);
"Сучасний бізнес-аналітик" (13 учасників);
"Школа молодих програмістів" (32 учасники);
"Світ мультимедіа" (35 учасників).
Усього в Літніх школах 2016 року взяли участь 379 учнів із 69 загальноосвітніх навчальних закладів 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 університет, факультети, викладачів та студентів. Майже
кожен учень написав свій відгук у кінці анкети і висловив свою вдячність.
У межах профорієнтаційної роботи з молоддю відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку були проведені тестування учнів старших класів, а саме:
• "Ніч науки – 2016" – на професійну спрямованість особистості,
у якому взяли участь 122 особи, та на визначення рівня IQ, у якому взяли
участь 77 осіб;
• "День відкритих дверей – 2016" – тестування учнів на професійну
спрямованість особистості, яке пройшли 148 осіб.
Отримані результати тестів були розіслані респондентам на їхню
електронну пошту.
9. У березні 2014 року наказом ректора створено соціально-психологічну службу (СПС) університету. Основною метою діяльності служби
є соціально-психологічне забезпечення, підвищення ефективності навчального та наукового процесу, особистісний розвиток, захист психічного здоров'я, соціального благополуччя студентів, викладачів, наукових
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та інших працівників нашого університету. На базі СПС функціонують
телефон, електронна пошта та скринька довіри.
Протягом року соціально-психологічною службою ХНЕУ ім. С. Кузнеця надавались індивідуальні консультації студентам, студенти також
отримували консультації через телефон довіри і скриньку довіри. Проведено психологічні тренінги для студентів перших курсів з метою їх адаптації до університету; проведено просвітницькі акції із профілактики СНІДу;
проінформовано студентів та працівників університету щодо протидії
торгівлі людьми в Україні (інформацію було розміщено на сайті ХНЕУ
ім. С. Кузнеця); проведено бесіди в групах із виховання культури міжнаціональних відносин для студентів; проведено роботу із залучення студентів до участі в науково-практичних і звітних гуртках художньої самодіяльності, інтелектуальних іграх Дебатного клубу ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
до участі в спортивних секціях для підтримання здорового способу життя.
Надано також профілактичну допомогу в межах обговорення питань здорового способу життя, індивідуальні консультації студентам і батькам,
які перебувають у кризовому стані. Було розроблено та затверджено річний план роботи соціально-психологічної служби, поновлено інформацію
зі сторінки СПС на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Також видано з винесенням на сайт університету "Положення про соціально-психологічну службу
ХНЕУ ім. С. Кузнеця".
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 МКЦ посіли чотири перших,
три других та два третіх місця на міському конкурсі студентської самодіяльної творчості "Студентська весна – 2016", забезпечивши університету
місце в трійці кращих ВНЗ Харкова. Народні аматорські колективи "Вокальний ансамбль «Роксолана»" (кер. Л. Авдимирець) та "Вокальна шоу-група
«Новые люди»" (кер. О. Петрова) стали переможцями й володарями Гранпрі всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів "О весне…",
"Kharkiv Song Forum", "Dance Song Fest", "Штурм", "Гармония души",
"Феерия звезд", "Співограй" (м. Київ), "Перлина Кам'янця" (м. Кам'янецьПодільський).
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Вокальна шоу-група "Новые люди" та вокальний ансамбль "Роксолана" цього року підтвердили почесне звання "Народний аматорський
колектив профспілок України".
Упродовж 2016 року МКЦ ХНЕУ ім. С. Кузнеця організував і провів,
а також узяв участь у таких заходах, як:
ушанування пам'яті "Небесної сотні" (лютий);
звітний концерт солістів та колективів Молодіжного центру до свята
8 Березня (березень);
фестиваль народної творчості студентів із Марокко (березень);
міський конкурс студентської самодіяльності "Студентська весна –
2016" (березень);
фестиваль народної творчості студентів різних країн "International
Day" (березень);
міське свято "Масляна" (березень);
фестиваль команд КВК на Кубок ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця (квітень);
Гала-концерт та церемонія нагородження переможців міського конкурсу студентської самодіяльності "Студентська весна – 2016" (квітень);
звітний концерт дитячої музичної школи ім. Л. Бетховена (квітень);
театральний фестиваль "Платформа 77" (квітень);
Харківська відкрита молодіжна ліга КВК (травень);
міське свято "День Європи" (травень);
міське свято "День молоді" (червень);
святкування Дня міста Харкова та Дня Незалежності України
(серпень);
фестиваль студентської самодіяльної творчості "Дебют першокурсника" (листопад);
звітний концерт Народного аматорського колективу "Вокального
ансамблю «Роксолана»" (грудень);
міські новорічні свята (грудень);
міські новорічні благодійні акції для дітей-сиріт (грудень).
11. На якісно новому рівні в університеті працює оновлений склад
ради молодих учених (РМУ) (голова – доцент Л. О. Чаговець).
За звітний період план роботи РМУ повністю виконано і звіт викладено на сайті університету.
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Зокрема, відповідно до плану проведення наукових заходів з активізації наукової діяльності молоді у вересні 2016 року проведено Х міський
турнір юних економістів для учнів 10 – 11 класів. Молоді вчені й викладачі університету сім років поспіль беруть активну участь у роботі
журі турніру, відборі кращих команд міста та їх підготовці до Всеукраїнського турніру.
У роботі турніру – 2016 узяли участь 12 збірних команд із навчальних закладів міста Харкова та міської мережі, а це понад 140 осіб, серед
яких 60 членів команд та їхніх керівників. У складі членів журі ІХ міського
турніру були викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця: Л. О. Чаговець, Н. С. Маркова, О. В. Лебідь, Ю. В. Ус, О. М. Штаєр, А. В. Котлик, М. Ю. Серпухов,
Ю. В. Фадєєва.
Застосування новітніх підходів до проведення конференцій активізує зацікавленість студентів науковою роботою. Молоді вчені та студенти
взяли участь в організації та проведенні 24 – 26 березня кафедрою економічної кібернетики Всеукраїнської науково-практичної конференції "Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем",
яка мала формат інтернет-конференції. На інтернет-платформі конференції
в онлайн-режимі проведено жваві дискусії щодо нагальних питань та сучасних проблем у сфері моделювання соціально-економічних макро-, мезота мікросистем. Метою проведення конференції стало обговорення науково-прикладних проблем моделювання соціально-економічних процесів
та систем. Загальна кількість переглядів матеріалів склала понад 200,
і налічується понад 250 звернень. Під час проведення дискусії опубліковано 54 коментарі доповідей.
22 квітня 2016 року організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та аспірантів "Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти"
(понад 750 учасників із 40 ВНЗ, науково-дослідних центрів та організацій
Харкова, Києва, Львова, Полтави, Сум, Кременчука, Херсона, Сєвєродонецька за участю партнерів РМУ з Луцька, Чернівців, Тернополя).
До участі залучено молодих учених із Великої Британії, Польщі, Індії,
Норвегії, Австралії. До розгляду організаційному комітету було подано
понад 800 реєстрацій учасників.
Члени ради у складі робочої групи взяли участь у семінарі-зустрічі
4 – 7 липня 2016 року в межах проекту "Державні та місцеві фінанси ЄС",
яка відбулась в Університеті Хуманітас, м. Сосновець (Польща). Серед
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основних результатів проекту – розгляд механізмів формування дохідної
частини місцевих бюджетів і забезпечення збалансованого розвитку бюджетних систем. Матеріали проекту презентовано професором Л. С. Гур'яновою, доцентом С. В. Прокопович, доцентом Л. О. Чаговець. Обговорено можливість проведення спільних міжнародних науково-практичних
конференцій молодих учених, організації на постійній основі літніх шкіл
для співробітників органів місцевого самоврядування, науково-дослідних
центрів і викладачів.
Також члени РМУ взяли активну участь у роботі низки конференцій
та міжнародних семінарів, серед них:
• ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
"Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми
та перспективи вирішення" в Інституті економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" (15 квітня 2016 року,
м. Львів);
• Міжнародна науково-практична конференція "Українська наука:
проблеми сьогодення та перспективи розвитку" (29 – 30 липня 2016 року,
м. Одеса);
• The Summer Science Symposium "Science and Policy – Dialogue
in Europe" (1 – 3 серпня 2016 року, м. Таллінн);
• "The First IEEE International Conference on Data Stream Mining
& Processing" (23 – 27 серпня 2016 року, м. Львів);
• International Scientific-Practical Conference "From Baltic to Black
Sea: National Models of Economic Systems" (серпень 2016 року, м. Рига);
• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов
інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика" (6 – 8 жовтня
2016 року, м. Кам'янець-Подільський);
• International Scientific Conference "Economy and Society: Modern
Foundation for Human Development" (31 жовтня 2016 року, м. Лейпциг).
Здійснюється 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;
• ІIІ Міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Кредитнобанківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку" –
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2 роботи рекомендовані до участі у ІІ турі конкурсу, керівник – канд. екон.
наук, доцент кафедри управління фінансовими послугами В. М. Остапенко;
• ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Управління персоналом та економіка праці", за результатами якого 2-ге місце посіла студентка Топорова Людмила (м. Вінниця, ДонНУ) (керівник – канд. екон. наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Н. С. Маркова);
• ІІ тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Економічна
кібернетика", у якому 3-тє командне місце посіли студенти IV курсу
Кулик Родіон і Полянський Владислав (м. Львів, Львівський навчальнонауковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"), керівник –
д-р екон. наук, професор кафедри економічної кібернетики Л. С. Гур'янова);
• X Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук за економічним напрямом
(квітень 2016 року);
• районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України (у Шевченківському районі) на базі 47-ї і 88-ї шкіл Чугуївського НВК № 6.
Члени ради є представниками ХНЕУ ім. С. Кузнеця в Харківській
обласній раді молодих учених і спеціалістів. У межах організації міжрегіональної та міждисциплінарної співпраці молодих учених, спільно з Радою
молодих учених ІНЕМ Львівської політехніки 15.04.2016 р. взято участь
у круглому столі голів рад молодих учених, присвяченому актуальним
питанням опублікування статей у виданнях, що входять у наукометричні
бази даних, особливостям оцінювання наукового рівня вченого на основі
показників наукометричних баз.
12. Фізичному вихованню та спорту в університеті приділяється
значна увага, проводяться спортивні заходи, учасниками яких є студенти
та випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У 2016 році було організовано майже
100 спортивно-оздоровчих заходів.
Викладачі та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь у таких
міжнародних змаганнях, як:
ІІІ Міжнародний харківський марафон (9 квітня);
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ХХХІ Міжнародний традиційний марафон "Визволення" у м. Харків
(21 серпня);
відкритий чемпіонат України з кікбоксингу (квітень).
Викладачі та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця також узяли участь
у 68 змаганнях (естафетах) міста Харкова та Харківської області.
Фізичному вихованню та спорту в університеті приділяється значна
увага, проводяться спортивні заходи, учасниками яких є викладачі,
співробітники, студенти та випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
У 2016 році організовано такі спортивно-оздоровчі заходи:
зимове спортивне свято "100 хвилин здоров'я" серед викладачів
та працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця (лютий);
турнір з волейболу "Весняний букет" серед жіночих команд (березень);
спортивне свято "Тиждень спорту та здоров'я" для викладачів
та працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця (27 травня – 1 червня);
турнір із настільного тенісу, приурочений до Всеукраїнського Олімпійського дня (12 червня);
чемпіонат профспілки студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця з настільного
тенісу (21 жовтня);
турнір з настільного тенісу, приурочений до Дня відкритих дверей
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (5 листопада);
спортивне свято "Тиждень спорту та здоров'я" для викладачів
та працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця (16 – 23 листопада);
фітнес-фестиваль з аеробіки (грудень).
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;
спартакіада ВНЗ міста Харкова з лижних перегонів (лютий);
спартакіада ВНЗ міста Харкова з гандболу серед жіночих та чоловічих команд (лютий);
спартакіада ВНЗ міста Харкова з кікбоксингу, тхеквондо, фехтування, аеробіки (березень);
спартакіада ВНЗ міста Харкова з плавання, баскетболу серед
чоловічих команд, легкої атлетики, шахів, тенісу, черлідингу, дзюдо,
боксу, спортивної гімнастики, художньої гімнастики (квітень);
спартакіада ВНЗ міста Харкова з греко-римської боротьби, скелелазіння, спортивного орієнтування, пляжного волейболу, туризму (травень);
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змагання з військово-прикладних видів спорту серед студентів ВНЗ,
присвячені Дню захисника України, чемпіонат Харківської області з боксу
серед молоді (жовтень);
спартакіада ВНЗ міста Харкова з бадмінтону (листопад);
спартакіада ВНЗ міста Харкова з армспорту, чемпіонат Харківської
області з класичного пауерліфтингу (грудень).
У ХНЕУ ім. С. Кузнеця проведено такі внутрішні змагання, як спартакіади з футзалу, з баскетболу серед чоловічих команд, із шахів
та шашок, зі стрітболу, з аеробіки, з пауерліфтингу, з гирьового спорту,
з петанку, з бадмінтону.
Викладачі кафедри фізичного виховання та спорту на запрошення
Федерацій різних видів спорту взяли участь у суддівстві 14 змагань
обласного та державного рівнів, зокрема таких, як:
Кубок Харкова з волейболу серед чоловічих та жіночих команд
(січень);
чемпіонат міста Харкова з волейболу (січень – травень);
чемпіонат міста Києва зі стріт-аеробіки (січень);
чемпіонат Харківської області з боксу серед школярів (жовтень);
чемпіонат Харківської області з боксу серед юніорів (листопад)
та ін.
13. Відповідно до Плану основних заходів підготовки цивільного
захисту (ЦЗ) університету протягом 2016 року в повному обсязі виконано
всі заплановані заходи.
Заходи підготовки цивільного захисту висвітлюються на сайті університету в розділі "Цивільний захист".
Підготовка ЦЗ ХНЕУ ім. С. Кузнеця до виконання завдань протягом
2016 року здійснювалась відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту
України від 02.10.2012 р. № 5403-VI, постанов Уряду України з питань цивільного 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 надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру", інших нормативноправових документів, які діють у сфері цивільного захисту.
В університеті працює постійна комісія з питань надзвичайних ситуацій, яку очолює заступник керівника (проректор з науково-педагогічної
роботи). На засіданнях комісії розглянуто питання про стан об'єктової
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системи оповіщення; про проведення основних заходів підготовки ЦЗ
у першому півріччі 2016 року; про стан забезпечення керівного, начальницького складу, особового складу формувань ЦЗ, працівників і студентів
університету до укриття працівників і студентів; про підготовку університету до спеціального об'єктового тренування ЦЗ; про стан пожежної безпеки університету і виконання 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 з цивільного захисту; про підготовку структурних підрозділів
і об'єктів університету до сталого функціонування і дій в умовах можливих екстремальних ситуацій осінньо-зимового періоду 2016 – 2017 років.
В університеті працює комісія з питань евакуації, яку очолює заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи). За звітний період
проведено 4 засідання комісії, на яких розглянуто питання відповідно
до плану роботи в повному обсязі. Згідно з Планом основних заходів
підготовки цивільного захисту університету у травні 2016 року з особовим
складом комісії з питань евакуації проведено навчально-методичні збори
з питань планування і проведення заходів щодо евакуації в разі загрози
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Протягом першого півріччя 2016 року перевірено підвальні приміщення університету з метою визначення ступеня готовності до укриття
працівників і студентів університету. Підвальні приміщення університету
пристосовані до укриття і можуть бути використані як засоби колективного захисту. З нагоди Дня рятівника 19 вересня 2016 року було проведено урочисті збори за участю керівного складу університету.
Відповідно до наказу ректора університету від 07.06.2016 р. № 94
"Про заходи, пов'язані з ідентифікацією та декларуванням безпеки гуртожитків університету", 21 – 22 вересня 2016 року проведено комплексне
обстеження гуртожитків університету з таких питань, як:
• ідентифікація безпеки гуртожитків відповідно до вимог Постанови
Уряду України від 11.07.2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";
• виконання вимог наказу ректора університету від 24.02.2015 р.
№ 47 "Про приведення підвальних приміщень у гуртожитках університету
в готовність до використання як засобів колективного захисту";
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• виконання заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки
і захисту мешканців та персоналу гуртожитків.
Відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 11.09.2014 р. № 934 "Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту" в університеті 13 жовтня 2016 року було проведено спеціальне
об'єктове тренування на тему: "Організація охорони громадського порядку
на об'єктах університету в умовах надзвичайних ситуацій" тривалістю
8 годин. До тренування були залучені органи управління, служби і формування цивільного захисту, кафедра технології, екології та безпеки життєдіяльності, кафедра фізичного виховання та спорту, фінансовий факультет. Під час тренування з особовим складом групи охорони громадського
порядку та іншими учасниками практично відпрацьовані завдання щодо охорони громадського порядку в надзвичайних ситуаціях.
Під час спеціального об'єктового тренування проведено навчальнометодичні збори з посадовими особами комісії з питань евакуації
на тему: "Організація і проведення заходів з евакуації працівників і студентів університету у разі загрози виникнення або виникнення терористичного акту", 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.
Кафедрою піротехнічної та спеціальної підготовки Академії цивільного захисту 20 жовтня 2016 року проведено практичне заняття з працівниками і студентами університету на тему: "Правила поводження з вибухонебезпечними предметами" з демонстрацією навчального фільму,
показом муляжів вибухонебезпечних предметів і практичним відпрацюванням правил поводження з ними.
Штаб цивільного захисту (ЦЗ), постійна комісія з питань надзвичайних 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 захисту. У повному обсязі виконано вимоги керівних документів стосовно
організації в університеті радіаційного та хімічного спостереження.
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Штабом ЦЗ ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Департаментом ЦЗ ХОДА видано
"Методичні рекомендації з питань організації і ведення ЦЗ у ВНЗ".
У жовтні 2016 року авторським колективом штабу ЦЗ ХНЕУ ім. С. Кузнеця
під загальною редакцією ректора університету, професора В. С. Пономаренка підготовлено і внесено до плану видання наукової і навчальнометодичної літератури у 2017 році методичні рекомендації щодо виконання вимог організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного
захисту у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Із завдань, затверджених членами КТК університету, виконано такі:
виконано пункти кошторису, передбаченого на потреби органів студентського самоврядування у 2016 році (затверджено на засіданні вченої
ради у грудні 2015 року);
проведено організаційну роботу щодо відзначення працівників університету на державному, обласному, міському, районному рівнях тощо
та отримання працівниками університету відомчих нагород, почесних грамот (відзнаки в поточному році отримали понад 70 осіб);
проведено організаційну роботу щодо участі провідних викладачів
університету в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини – кращі імена-2016" (перемога в номінації "Завідувач кафедри");
продовжено випуск фотоальбому "Випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця";
за ініціативою органів студентського самоврядування амфітеатрові
аудиторії нового семиповерхового навчального корпусу закріплено за студентськими факультетськими організаціями;
оновлено та перевидано з винесенням на сайт університету Положення про керівника академічної групи з виховної роботи ХНЕУ
ім. С. Кузнеця.
Поточні завдання
1. У здійсненні виховного процесу в університеті незмінно головною
повинна залишатися особистість викладача, педагога-наставника академічної групи. Із цією метою необхідно:
підтримувати престиж інституту кураторства з використанням різних
форм і методів морального та матеріального заохочення їхньої діяльності;
формувати власну стратегію з цього питання, забезпечивши обов'язкове призначення керівника академічної групи на І – ІІІ курсах.
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Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи, декани факультетів, заступники деканів факультетів.
Термін – постійно.
2. Створювати умови для творчої самореалізації студентів:
виявляти і розвивати таланти та індивідуальні здібності студентів,
залучати їх до наукової, творчої та спортивної діяльності;
створювати та підтримувати діяльність центрів культури і мистецтв,
студентських театрів, інтелектуальних, спортивних і краєзнавчо-туристичних клубів;
проводити конкурси і фестивалі художньої та творчої самодіяльності.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи, директор молодіжного культурного центру,
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, начальник відділу
молодіжної політики та соціального розвитку.
Термін – постійно.
3. Для посилення ролі студентського самоврядування потрібно:
сприяти виявленню у студентському середовищі потенційних лідерів, організаторів та залучати їх до роботи студентського самоврядування;
створювати умови для консолідації студентського середовища
в питаннях підвищення якості навчання, організації національно-патріотичних заходів та культурного дозвілля;
залучати органи студентського самоврядування до організації та проведення олімпіад, літніх шкіл і конференцій, публічних лекцій та співпраці
студентів різних вищих навчальних закладів, ярмарок вакансій, відвідування культурних закладів;
сприяти розвитку різних форм волонтерського руху як способу виховання у студентів гуманізму і почуття відповідальності;
підвищувати відповідальність студентських рад гуртожитків у питаннях поселення та проживання студентів, збереження матеріальної
бази, організації дозвілля, економії енерго- і водних ресурсів тощо;
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сприяти підтриманню цілісної системи правового та екологічного
виховання студентів усіх форм навчання.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань
та проведення виховної роботи, декани факультетів, заступники
деканів факультетів, молодіжна та студентська профспілкова організації.
Термін – постійно.
4. У повному обсязі виконати пункти кошторису (затвердженого на засіданні вченої ради університету від 21.12.2016 р.), пов'язані з потребами
органів студентського самоврядування.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи, головний бухгалтер, лідери органів студентського самоврядування.
Термін – грудень 2017 року.
5. Провести роботу з організації своєчасної безкоштовної вакцинації та медичного обстеження викладачів, працівників і студентів.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – завідувач медпункту, начальник відділу молодіжної
політики та соціального розвитку, заступники деканів факультетів.
Термін – грудень 2017 року.
6. Ввести в дію літній спортивний майданчик на території ФОКу
університету.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за АГЧ та будівельно-реконструкційні
роботи.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи, головний інженер, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту.
Термін – серпень 2017 року.
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7. Проводити правороз'яснювальну роботу щодо недопущення тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів на території університету та в гуртожитках.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – директор студмістечка, заступники деканів факультетів, керівники академгруп з виховної роботи, старости академгруп,
студради гуртожитків.
Термін контролю – квітень і жовтень 2017 року.
8. Органам студентського самоврядування гуртожитків за окремим
графіком проводити агітаційну та просвітницьку роботу серед студентів,
які проживають у гуртожитках, спрямовану на попередження появи шкідливих звичок у студентської молоді.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – директор студмістечка, заступники деканів факультетів, керівники академгруп з виховної роботи, студради гуртожитків.
Термін – постійно.
9. Ввести в дію приміщення музею університету (ауд. 206).
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за АГЧ та будівельно-реконструкційні
роботи.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи, головний інженер, директор музею.
Термін – серпень 2017 року.
10. Постійно підтримувати волонтерський рух та діяльність волонтерських організацій, спрямовану на підтримання єдності України, патріотичну шефську роботу з членами сімей військовослужбовців, які захищають мир у зоні АТО.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань
та проведення виховної роботи, декани факультетів, начальник відділу
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молодіжної політики та соціального розвитку, профспілкова та молодіжна організації.
Термін – постійно.
11. Моніторити питання змін у законодавстві щодо студентських
пільг (стипендій) та негайно реагувати на внесення змін, що спричиняють
невідповідність або недієвість окремих постанов (актів) щодо права
студентів на пільги, які не передбачені іншими законодавчими документами на рівні Міністерства освіти і науки України, та ін.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – юрисконсульт, заступники деканів факультетів.
Термін – постійно.
12. Організувати роботу Зимових профорієнтаційних шкіл університету.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, керівник відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями, заступники деканів факультетів, практичний психолог,
органи студентського самоврядування.
Термін – січень 2017 року.
13. Організувати роботу Літніх профорієнтаційних шкіл університету.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, керівник відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями, заступники деканів факультетів, практичний психолог,
органи студентського самоврядування.
Термін – червень 2017 року.
14. Постійно підтримувати роботу і оновлення сторінки на сайті університету, де починаючи з 2016 року наводяться матеріали щодо всіх
лауреатів Нобелівскої премії з економіки, які перелічені в амфітеатрі
університету "Лауреати Нобелівських премій", та авторів економічних
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теорій, бюстами яких оснащено амфітеатр університету "Аудиторія економічних теорій".
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – завідувач кафедри політекономії, директор музею.
Термін – постійно.
15. З метою забезпечення нормального та високоморального соціально-психологічного клімату навчального процесу, підвищення ефективності навчального і наукового процесу, особистісного розвитку, захисту
психічного здоров'я, соціального благополуччя студентів, викладачів, наукових та інших працівників університету організувати подальше функціонування та ефективну щоденну роботу соціально-психологічної служби
університету, телефону довіри та скриньки довіри.
Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та проведення виховної роботи.
Відповідальні – керівник відділу молодіжної політики та соціального розвитку, керівник відділу профорієнтації та роботи з обдарованими
учнями, заступники деканів факультетів, практичний психолог, органи
студентського самоврядування.
Термін – постійно.

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА
Виконання завдань
У звітному періоді велася ґрунтовна робота з розвитку матеріальної
бази університету. Протягом 2016 року проведено заходи щодо капітального та поточного ремонту навчальних корпусів, гуртожитків і благоустрою прилеглих територій.
Постійно проводяться ремонтні роботи в приміщеннях навчальних
корпусів. Після розроблення документації на конкурсні торги та проведення процедури конкурсних торгів було виконано роботи з ремонту
фасаду головного навчального корпусу. Проведено роботи з утеплення
та оздоблення 1 680 м2 площі на суму 2 413,8 тис. грн. Проведено заміну
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45 старих дерев'яних вікон на металопластикові. Завершено роботи з капітального ремонту першого поверху першого навчального корпусу. Виконано роботи зі встановлення голосового оповіщення і пропускної системи
в першому навчальному корпусі. Роботи виконані на суму 757,1 тис. грн.
Після закінчення зимового періоду проводилися роботи з ремонту
покрівель навчальних корпусів. Виконуються роботи з ремонту системи
тепло-, електро- та водопостачання.
Ведуться роботи з капітального ремонту 8-го поверху гуртожитку
№ 1. У гуртожитку № 2 виконано роботи з поточного ремонту покрівлі.
Постійно здійснюється поточний ремонт електромереж та не допускається експлуатація тимчасової електропроводки.
Проведено перевірку технічного стану теплових мереж навчальних
корпусів та гуртожитків до зимового періоду 2016/2017 навчального року.
Роботи з ремонту індивідуальних теплових пунктів та бойлерів виконано
на всіх об'єктах. У навчальних корпусах та гуртожитках до початку опалювального сезону виконано роботи щодо: промивання устаткування,
трубопроводів та систем теплоспоживання; ремонтно-профілактичного
обслуговування внутрішньобудинкових систем; відновлення теплової
ізоляції; випробування теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, ремонту приладів обліку та їх повірки. На сьогодні на всіх об'єктах
університету опалювальний період проходить в нормальному режимі.
У сучасних умовах, коли конкуренція на ринку освітніх послуг суттєво зросла, значну увагу приділено підвищенню комфортності проведення навчального процесу, що обумовлено результатами опитування
абітурієнтів та їхніх батьків. Згідно з цим опитуванням на одному з перших місць серед причин обрання нашого університету є комфортність
навчання. З метою інтенсифікації навчального процесу та підвищення
його якості впродовж останніх років за рішенням ученої ради університету та органів студентського самоврядування витрачались значні кошти
на комп'ютери, комп'ютерні мережі, сервери, мультимедійні проектори,
меблі, програмні продукти, Інтернет, літературу, принтери, папір тощо. Крім
того, за поданням органів студентського самоврядування значні кошти
спрямовуються на покращення побутових умов проживання в гуртожитках.
У зв'язку зі значним підвищенням тарифів на комунальні послуги
в університеті витрачаються кошти на заходи з енергозбереження. Динаміку та структуру цих витрат подано в табл. 27.
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Таблиця 27
Заходи з енергозбереження, тис. грн
Роки
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2004 2005
Показники
1
2
3
1. Установлення
лічильників
7,4
–
обліку тепла
2. Заміна
приладів обліку
електроенергії
та ремонт елект- 88,6
–
ричної проводки
і системи освітлення
3. Ремонт
–
–
покрівлі
4. Заміна старих
дерев'яних вікон
на металопласти296,4 89,3
кові (встановлення
металопластикових вікон)
5. Ремонт водопроводу, радіа–
–
торів і сантехніки

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

Усього

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

–

–

–

29,1

–

93,1

–

–

6,997

12

35,9

184,497

–

–

–

–

127,9

40,5

42,5 139,2 435,808 444,717

47,6

1 366,825

622,4 220,5 45,6

–

93

86,4

56,2

164

33,8

3 483,894

397,1

17

–

196,9

234

75,1

–

94,496

645,3

2 081,596

–

–

121,1 181,2 139,6

31

234,1 71,2

70,706 174,027

119,6

1 142,533

36

96,004 2 065,99

–

Закінчення табл. 27
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6. Ремонт
зовнішніх мереж
–
–
384
44,1 43,8
–
196,6 44,8 45,4 111,4 9,022 65,505
водопостачання
та опалення
7. Роботи з ремонту теплових
рамок навчаль–
–
34
20
64,8
41 102,8
59
149,7 97,7 97,02
79,9
них корпусів
і гуртожитків
8. Проведення
робіт із гази–
–
–
9,8
–
108,1
–
–
–
–
–
–
фікації
9. Утеплення
–
–
–
–
–
–
–
679,9
–
–
–
2 039,61
фасадів
10. Гідродинамічне пневматичне прочи–
–
–
–
–
–
–
–
35 47,7
–
–
щення системи
опалення
Усього за роками 392,4 89,3 1 437,5 311,4 311,3 359,4 856,8 1 268,7 638 631,2 715,557 4 976,25

14

15

–

944,627

82,3

828,22

–

117,9

2 254,7

4 974,21

–

82,7

3 219,2

15 207,002

Робота щодо розвитку і покращення матеріальної бази університету
впродовж останніх 15-ти років була спрямована на суттєве поліпшення
умов як для навчання, так і для проживання студентів у гуртожитках. Зі схеми на рис. 13 видно, що за ці роки площа гуртожитків зросла з 22 412 м2
до 40 784 м2, а площа навчальних корпусів збільшилася на 18 353 м2,
а саме з 13 212 м2 до 31 565 м2.
СХЕМА КОРПУСІВ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
2

Г-к № 3 "IT", 1967 р. (6 075 м )
Г-к № 4 "Міжнародний",
1969 р.
2
(3 966 м )
Г-к № 6 "Синергія",
1978 р.
2
(6 541,1 м )
Г-к № 7 "Академічний",
2003 р.
2
(4 851,7 м )
2
Г-к № 2 "Полюс", 2007 р. (5 806,1 м )
2

Г-к № 1 "Геліос", 2008 р. (7 714,3 м )
2

ФОК, 2003 р. (1 143 м )
2

Навч. корпус № 3, 2006 р. (4 924 м )
Зростання загальної площі
будівель:
2
2001 рік: 35 624,2 м
2
2015 рік: 72 384,7 м

Навчальний
корпус № 2,
1953 р. (2 471,2 м2)

Загальна площа
навчальних
приміщень
(25 398,6 м2)

Будівлі університету до 2001 року

вул. Серпова

Перехід, 2004 р.

Прибудова до
головного корпусу,
1958 р. (2 309 м2)

Головний корпус,
1938 р. (4 751 м2)

Лекційний
корпус, 2001 р.
(3 988,9 м2)
Навчальний
корпус № 1,
1961 р. (3 681 м2)
Новий корпус, 2015 р.
пров. Інженерний
(2 082,8 м2)
НавчальноГуртожиток № 5
бібліотечний
1987 р. корпус, 2002 р.
"П'ятірочка"
(5 829,9 м2) (6 213,7 м2)

Будівлі, побудовані або придбані у 2001 – 2015 роках

Рис. 13. Схема корпусів
Подальшим кроком до підвищення рівня матеріальної бази, як передбачено стратегією розвитку університету, стане будівництво критого переходу з першого навчального корпусу до навчально-бібліотечного корпусу
через гуртожиток "П'ятірочка".
Поточні завдання
1. Завершити капітальний ремонт 8-го поверху в гуртожитку № 1.
Керівництво – ректор.
Відповідальний – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Термін – травень 2017 року.

2. Завершити ремонт фасаду головного корпусу.
Керівництво – ректор.
Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), головний інженер.
Термін – грудень 2017 року.
3. Провести тендер та укласти угоду на проектування критого переходу з головного до навчально-бібліотечного корпусу.
Керівництво – ректор.
Відповідальний – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи).
Термін – вересень 2017 року.

ФІНАНСИ
За звітний період фінансовий стан університету, незважаючи на економічну 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. 14 і 15).

93 %

93 %

93 %

96 %

94 %

Рис. 14. 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 – 95 %
він використовується на заробітну плату та соціальні трансферти. На поточні витрати та на розвиток університету коштів не передбачено.

Рис. 15. Динаміка зміни спецфонду, млн грн
За звітний період відбулось зростання фонду заробітної плати
(рис. 16).

Рис. 16. Динаміка фонду заробітної плати, млн грн

За останні роки фонд оплати праці збільшився, причому переважно
за рахунок коштів спецфонду. У 2016 році фонд оплати праці без нарахувань дорівнював 65 млн 209 тис. грн, з них 29,9 млн грн за загальним
фондом та 35,3 млн грн за спеціальним фондом.
Витрати на доплати, надбавки, матеріальну допомогу, премії
у 2016 році склали 18 млн 971 тис. грн (відповідно 7 088 + 7 839 + 2 179 +
+ 1 865 тис. грн).
У 2016 році науково-педагогічним працівникам виплачувались усі
запроваджені урядовими актами виплати, а саме:
надбавка за вислугу років – 4 595 тис. грн;
доплати за вчені звання та наукові ступені – 7 088 тис. грн.
Аналіз динаміки доплат, які мають мотиваційний характер, свідчить
про їх скорочення. У поточному році було витрачено майже 4,4 млн грн
(рис. 17).

12,7 %

13,6 %

12 %

9,7 %

6,7 %

Рис. 17. Динаміка обсягів мотиваційних доплат до заробітної плати
(надбавок, премій, матеріальної допомоги),
млн грн із відсотками від фонду заробітної плати без нарахувань
Середня заробітна плата професорсько-викладацького складу
за 2016 рік була такою:
у професора (доктора наук) – 12 406 грн;
у доцента (кандидата наук) – 7 487 грн;
у викладача – 4 278 грн.
Крім того, практично повністю поточні витрати університету (на канцтовари, рекламу, літературу, поточний ремонт, матеріали для поточного
ремонту, комунальні послуги, відрядження, зв'язок, комп'ютерні мережі
тощо) здійснюються на рахунок спеціального фонду (рис. 18).

29,7 %
26 %
24 %

20,4%

25 %

Рис. 18. 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 практично всі капітальні витрати здійснюються
за рахунок спеціального фонду. Динаміка змін витрат на розвиток (обладнання – 1,1 млн грн, капітальний ремонт – 3,98 млн грн тощо) подано
на рис. 19 і 20.

27 %

24 %

27 %

12 %
7,4 %

Рис. 19. Витрати на розвиток, млн грн із зазначенням відсотків
від загальної суми витрат за спеціальним фондом

Рис. 20. Витрати на капітальний ремонт та будівництво
навчальних корпусів за останні 6 років, млн грн
Упродовж звітного року порушень фінансової дисципліни університет не мав. Затримок із виплатою заробітної плати та стипендій
не було.
Студентам, аспірантам та докторантам університету систематично
виплачуються стипендії, які за 2016 рік склали 18 860 тис. грн.
Студентам та аспірантам за успіхи в навчанні, участь у науковій,
спортивній та громадській діяльності виплачено премії в розмірі
23,5 тис. грн.
Студентам-сиротам за 2016 рік виплачено 703,2 тис. грн – на харчування, 76,7 тис. грн – на придбання навчальної літератури, 21,5 тис. грн –
на придбання одягу, 60,5 тис. грн – матеріальної допомоги випускникамсиротам у разі працевлаштування.
Витрати на відрядження склали 347,7 тис. грн.
Реалізується план рекламних заходів, спрямованих на покращення
іміджу університету. Витрати на рекламу у 2016 році склали 119,6 тис. грн.
Постійно ведеться робота щодо зміцнення матеріальної бази університету.
У 2016 році було оплачено загальнобудівельних, проектних, сантехнічних, електромонтажних робіт на суму 4 467,0 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 затвердження в Міністерство освіти і науки України.
У табл. 28 і 29 для порівняння наведено планові та фактичні дані
за 2015 – 2016 фінансові роки.
Таблиця 28
Фінансовий план за загальним фондом

Показники

Фактичне
Фактичне
План на виконання План на виконання
КЕКВ 2015 рік,
плану
2016 рік,
плану
тис. грн у 2015 році, тис. грн у 2016 році,
тис. грн
тис. грн

Надходження

58 555,6

58 555,6

59 729,3

59 729,3

Заробітна плата

2111 24 326,5

24 326,5

29 944,9

29 944,9

Нарахування на оплату праці

2120

8 868,7

8 868,7

6 607,0

6 607,0

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

2210

23,2

23,2

21,5

21,5

Продукти харчування
(для сиріт)

2230

808,2

808,2

646,9

646,9

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

оплата теплопостачання

2271

1 370,4

1 370,4

2 139,0

2 139,0

оплата водопостачання
і водовідведення

2272

44,8

44,8

60,0

60,0

оплата електроенергії

2273

1 162,8

1 162,8

1 290,0

1 290,0

оплата природного газу

2274

–

–

–

–

Стипендії

2720 21 772,3

21 772,3

18 882,8

18 882,8

Інші виплати населенню
(сиротам)

2730

178,7

137,2

137,2

Видатки

178,7

Таблиця 29
Фінансовий план за спеціальним фондом

Показники

1

Виконання
Виконання
План на
План на
плану
плану
КЕКВ 2015 рік,
2016 рік,
у 2015 році,
у 2016 році,
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
2

3

4

5

6

Надходження – усього

99 175,0

61 929,4

78 339,0

58 960,8

За послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю

70 508,7

53 128,0

57 296,0

47 883,7

Від додаткової (господарської)
діяльності

8 760,1

8 760,1

11 403,8

11 036,0

Від оренди майна бюджетних
установ

42,5

41,3

41,1

41,1

Фінансування (залишок)

19 863,7

–

9 598,1

–

Касові видатки – усього

99 175,0

79 796,8

78 339,0

68 667,7

Заробітна плата

2111 29 620,0

29 505,9

35 450,0

35 264,3

Нарахування на оплату праці

2120 10 792,1

10 787,7

7 864,0

7 860,3

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

2210

5 309,5

3 375,6

2 187,7

1 429,4

Медикаменти
та перев'язувальні матеріали

2220

65,4

5,3

31,5

8,8

Продукти харчування

2230

2 114,6

1 128,6

1 561,0

1 028,3

Оплата послуг
(окрім комунальних)

2240

8 874,9

5 818,7

7 111,0

5 458,0

Видатки на відрядження

2250

402,3

316,0

970,1

347,7

Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв,
у тому числі:

2270

9 487,1

9 128,1

13 523,0

11 492,3

оплата теплопостачання

2271

5 396,5

5 289,3

6 980,9

6 956,6

оплата водопостачання
і водовідведення

2272

2 009,8

1 899,5

2 597,3

2 077,3

оплата електроенергії

2273

1 630,8

1 513,6

3 204,2

2 022,4

оплата природного газу

2274

450,0

425,7

740,6

436,0

Дослідження і розробки, окремі
заходи щодо реалізації держав- 2280
них (регіональних) програм

872,8

393,0

405,6

265,0

Закінчення табл. 29
1

2

Соціальне забезпечення

3

4

5

6

4,6

4,6

5,1

5,1

Інші виплати

2730

4,6

4,6

5,1

5,1

Інші поточні видатки

2800

805,1

297,1

760,0

376,1

Придбання обладнання
і предметів довгострокового
користування

3110

7 049,9

2 678,8

2 200,0

1 152,1

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

Капітальний ремонт інших
об'єктів

3132

9 993,0

6 685,5

4 300,0

3 174,1

Реконструкція та реставрація
інших об'єктів

3142

–

–

–

–

Придбання землі
та нематеріальних активів

3160

440,0

351,9

–

–

Капітальні видатки

Аналіз наведених даних показує, що загалом фінансовий план розвитку університету виконано. Студентське самоврядування профінансовано в повному обсязі. Динаміка витрат на забезпечення потреб студентів за поданням студентського самоврядування наведена на рис. 21.

Рис. 21. Динаміка витрат за кошторисами студентського самоврядування

Згідно із запитами органів студентського самоврядування щорічно
затверджується звіт про виконання кошторису на розвиток та задоволення потреб студентства за поточний рік і затверджується кошторис
на наступний календарний рік. У табл. 30 наведено заплановане та фактичне виконання кошторису студентського самоврядування. Крім того,
на засіданні вченої ради було прийнято проект кошторису на 2017 рік,
що спрямований на зміцнення органу студентського самоврядування в нашому університеті.
Таблиця 30
Виконання кошторису студентського самоврядування
ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2016 році

Статті витрат

1
1. Витрати на придбання лікарських
препаратів
2. Витрати на придбання спортивного
інвентарю
3. Витрати на прання постільної
білизни студентів у гуртожитках
4. Витрати на придбання меблів
та господарського інвентарю
для гуртожитків
5. Придбання електричних плит
для їдальні
6. Витрати на мийні засоби
7. Витрати на індивідуальні засоби
цивільного захисту
8. Витрати на відрядження студентів
9. Витрати на будівництво
та обладнання спортивного
майданчика гуртожитку № 7
"Академічний"
10. Капітальний ремонт гуртожитків
№ 1 "Геліос" і № 2 "Полюс"

Планові
витрати
на 2016 рік,
грн
2

Фактичні
витрати
за 2016 рік,
грн
3

Планові
витрати
на 2017 рік,
грн
4

8 800

8 800

10 000

100 000

17 500

100 000

120 000

120 000

110 000

340 000

7 140

–

81 500

81 500

–

19 000

19 000

10 000

20 000

–

10 000

70 000

60 000

70 000

200 000

–

–

806 000

806 000

–

Закінчення табл. 30
1
11. Витрати на будівництво
та обладнання сучасної велопарковки
у внутрішньому дворі університету
12. Поточний ремонт гуртожитків
13. Витрати на дизайн, будівництво
та обладнання приміщення музею
14. Витрати на будівництво
та обладнання спортивних залів

Разом, грн

2

3

4

35 000

–

30 000

–

125 000

–

–

–

100 000

–

–

200 000

1 296 300
(що перевищує 0,5 %
від обсягу
надходжень)

1 244 940
(що перевищує 0,5 %
від обсягу
надходжень)

640 000
(що перевищує 0,5 %
від обсягу
надходжень)

