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ЗАТВЕРДЖЕНО 
протокол конференції 
трудового колективу УМСФ 
від 18.12.2019 № 2 

ЗВІТ 
ректора Університету митної справи та фінансів Бочарова Д.О. 

за 2019 рік про виконання умов контракту з Міністерством освіти 
та науки України від 08.06.2019 № 1-130, виконання положень статуту 

Університету, показників ефективності використання державного 
майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних 
кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, 

посібників, науково-методичної літератури та дотримання 
законодавства у сфері діяльності Університету 

Упродовж 2019 року ректор забезпечував виконання завдань відповідно 
до умов контракту № 1-130 від 08.06.2019, укладеного з Міністерством освіти 
і науки України, керуючись у роботі наступними нормативними актами: 
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», постановами Кабінету Міністрів України, іншими 
нормативно-правовими актами та розпорядчими документами у сфері вищої 
освіти, стандартами вищої освіти, навчальними та робочими навчальними 
планамив підготовки фахівців, Стратегією розвитку Університету на 2015-
2020 роки, планами роботи Університету, та орієнтуючись на сучасні 
тенденції розвитку вищої освіти та пріоритетні завдання розвитку 
Університету. 

1. Освітня діяльність 

1.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями 
«бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» згідно зі 

стандартами вищої освіти 

У звітному періоді Університет здійснював освітню діяльність з: 
- підготовки фахівців за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та 

«доктор філософії» (спеціальності наведено в табл.1, 2, 3); 
- підвищення кваліфікації працівників державних службовців за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»; 
- підготовки до вступу до вищих навчальних закладів громадян України. 

Провадження Університетом освітньої діяльності регламентується 



2 

сертифікатами про акредитацію спеціальностей та відомостями щодо 
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, згідно до Наказу МОН від 
09.06.2017 №122-л «Про переоформлення ліцензій». 

Таблиця 1 
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітнім ступенем «бакалавр» 

з/п 

* 

Код та назва спеціальностей підготовки фахівців у 2019 році 

з/п 
Код Назва 

1. 081 Право 
2. 056 Міжнародні економічні відносини 
3. 292 Міжнародні економічні відносини 
4. 051 Економіка 
5. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
6. 071 Облік і оподаткування 
7. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
8. 073 Менеджмент 
9. 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
10. 122 Комп'ютерні науки 
11. 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 
12. 125 Кібербезпека 
13. 232 Соціальне забезпечення 
14. 121 Інженерія програмного забезпечення 
15. 242 Туризм 
16. 293 Міжнародне право 
17. 281 Публічне управління та адміністрування 
18. 075 Маркетинг 
19. 035 Філологія 
20. 113 Прикладна математика 
21. 053 , Психологія 
22. 061 Журналістика 
23. 241 Готельно-ресторанна справа 
24. 262 Правоохоронна діяльність 
25. 032 Історія та археологія 

26. 291 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Таблиця 2 
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за 

освітнім ступенем «магістр» 

з/п 

Код та назва спеціальностей підготовки фахівців у 2019 році 

з/п 
Код Назва 

1. 081 Право 
2. 292 Міжнародні економічні відносини 
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3. 051 Економіка 
4. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
5. 071 Облік і оподаткування 
6. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
7. 073 Менеджмент 
8. 122 Комп'ютерні науки 
9. 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 
10. 121 Інженерія програмного забезпечення 
11. 281 Публічне управління та адміністрування 
12. 262 Правоохоронна діяльність 

Таблиця З 
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка докторів філософії 

з/п 

Код та назва спеціальностей підготовки докорів філософії у 2019 
році 

з/п 
Код Назва 

1 081 Право 
2 051 Економіка 
3 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
4 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
5 073 Менеджмент 
6 281 Публічне управління та адміністрування 
7 074 Публічне управління та адміністрування 

У звітному періоді було здійснено певні організаційні заходи, зокрема: 
розроблені та введені в навчальний процес нові навчальні плани на 

2018-2019 навчальний рік з підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр», 
«магістр» та «доктор філософії»; 

вченою радою Університету затверджено внесення змін до Положення 
про організацію освітнього процессу; Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти в Університеті митної справи та фінансів; 
Положення про порядок і умови обрання студентами дисциплін за вибором, у 
зв'язку зі змінами у нормативно-правових актах, що регулюють освітню 
діяльність в Україні. 

Проведено значну і за обсягами і за своїми наслідками роботу з акредитації 
та ліцензування щодо започаткування надання освітніх послуг за новими 
спеціальностями. 

А саме у 2019 р. започатковано: 
• 262 «Правоохоронна діяльність» за освітнім ступенем «бакалавр» та 

«магістр»; 

г? 
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•121 «Інженерія програмного забезпечення» за освітнім ступенем 
«бакалавр» та «магістр»; 

• 241 «Готельно-ресторанна справа» за освітнім ступенем «бакалавр»; 
• 032 «Історія та археологія» за освітнім ступенем «бакалавр». 

Проведено акредитацію за освітнім рівнем «бакалавр» спеціальності 
«Кібербезпека». 

Відкрито кафедру військової підготовки за 4-ма військово-обліковими 
спеціальностями та здійснено перший набір на навчання й підготовку офіцерів 
запасу. 

У зв'язку зі зміною Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, в 
Університеті постійно здійснюється організаційна робота щодо приведення у 
відповідність показників кадрового складу УМСФ кадровим вимогам 
«Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (згідно з ПКМУ від 
10.05.2018 №347); 

Також, з метою розробки єдиного підходу (стандарту) до підготовки 
фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за всіма спеціальностями, 
ліцензованими в УМСФ було успішно завершено роботу щодо розробки 
єдиного університетського стандарту освітніх програм для освітнього ступеня 
«бакалавр». 

У звітному періоді контингент Університету було поповнено в період 
вступної кампанії за всіма напрямами підготовки та спеціальностями (табл.4 та 
табл. 5) 

Таблиця 4 
Показники прийому на навчання до Університету митної справи та 

фінансів на освітній ступінь бакалавра у 2019 році за рахунок коштів 
державного бюджету й за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб 

Код Спеціальність Кількість 
зарахованих % заповнення ліцензії 

072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 123 91 

073 Менеджмент 98 98 

061 Журналістика 60 100 

281 Публічне управління та 
адміністрування 58 97 

071 Облік і оподаткування 55 100 

081 Право 110 100 

262 Правоохоронна діяльність 60 100 

053 Психологія 60 100 
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293 Міжнародне право 46 77 

032 Історія та археологія 37 62 

241 Готельно-ресторанна справа 80 100 

122 Комп'ютерні науки 66 88 

125 Кібербезпека 30 100 

275 Транспортні технології 76 76 

121 
Інженерія програмного 
забезпечення 41 82 

113 Прикладна математика 8 27 

242 Туризм 60 100 

291 
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

60 100 

075 Маркетинг 60 100 

035 Філологія 60 100 

292 Міжнародні економічні 
відносини 60 100 

232 Соціальне забезпечення 56 93 

051 Економіка 46 92 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

30 100 

Таблиця 5 
Показники прийому на навчання до Університету митної справи та 

фінансів на освітній ступінь магістра у 2019 році за рахунок коштів 
державного бюджету й за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб 

Код Спеціальність Кількість 
зарахованих % заповнення ліцензії 

051 Економіка 14 47 

071 Облік і оподаткування 12 40 

072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 53 41 

073 Менеджмент 21 60 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

12 40 

081 Право 28 43 

122 Комп'ютерні науки 23 92 

262 Правоохоронна діяльність 25 100 
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275 Транспортні технології 35 100 

281 Публічне управління та 
адміністрування 21 38 

Заочна форма навчання освітній ступінь магістр 

071 Облік і оподаткування 9 45 

072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 23 31 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 5 25 

081 Право 19 54 

262 Правоохоронна діяльність 26 87 

281 Публічне управління та 
адміністрування 29 64 

При цьому слід зазначити, що загальний результат вступної кампанії 2019 
року став найкращим за роки функціонування Університету митної справи та 
фінансів. Підсумкові результати виглядають наступним чином: 

•Бакалаврат (вступ на 1 курс) - 1 508 осіб: 
Денна форма - 1452 особи (173 місця держзамовлення) 
Заочна форма - 56 осіб 
•Бакалаврат (вступ на 2-3 курс) - 44 особи: 
Денна форма - 34 особи 
Заочна форма - 10 осіб 
•Магістратура - 370 осіб 

Денна форма - 259 осіб (172 місця держзамовлення) 
Заочна форма - 111 осіб (4 місця держзамовлення) 
Така динаміка свідчить про якість освітніх послуг, що надаються 

Університетом, та наявність попиту з боку споживачів освітніх послуг. Це одна 
з конкурентних переваг освітнього потенціалу нашого університету. 

Упродовж звітного періоду здійснювався контроль навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу. Неодноразово перевірялися навчально-
методичні комплекси навчальних дисциплін. 

Питання про дотримання ліцензійних умов та акредитаційних вимог щодо 
кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного 
забезпечення підготовки фахівців кафедрами Університету та актуальні 
питання нормативного та навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу в Університеті у контексті імплементації Закону України «Про вищу 
освіту» обговорювалися на засіданні вченої ради Університету та ректорату. 
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Важливою умовою забезпечення якості підготовки фахівців, їх 
конкурентоспроможності на ринку праці, а отже й конкурентоспроможності 
Університету на освітньому ринку, є практична підготовка студентів. В 
Університеті постійно провадиться робота з удосконалення організації та змісту 
усіх видів практик студентів. Упродовж звітного року здійснювалася робота 
щодо якісного програмного та методичного забезпечення усіх видів практик, 
узгодження з потенційними роботодавцями обсягів і видів практичної 
підготовки студентів, відборі відповідних баз практик та укладанні з ними угод, 
охороні праці та дотриманні техніки безпеки на виробництві на час практики 
тощо. 

За звітний період Університетом були переукладені договори з 
потенційними роботодавцями, головними замовниками фахівців - базами 
практик, а також укладено понад 100 договорів із базами - державними 
підприємствами та установами, банківськими установами та комерційними 
підприємства як в регіоні, так і по країні в цілому. Навчально-методичне 
забезпечення практик відповідає нормативним вимогам. 

З метою налагодження тісної взаємодії студентів з потенційними 
роботодавцями на базі УМСФ діють профільні центри - Регіональний центр 
інноваційного розвитку банківської системи України, Центр журналістики та 
медіа комунікацій, Центр правової освіти, Центр розвитку підприємництва та 
Центр фінансової освіти. У 2019 році відкрито Центр розвитку туризму та 
гостинності, Центр розвитку аудиту, Центр інформаційних технологій тощо. 

У звітному періоді здійснювався комплекс заходів зі сприяння 
працевлаштуванню випускників Університету. З цією метою Університет 
активно співпрацював з Головним управлінням ДФС в Дніпропетровській 
області, Головним., територіальним управлінням юстиції в Дніпропетровській 
області, Дніпропетровською облдержадміністрацією, КБ «Приватбанк», 
Державною фіскальною службою України, банківськими установами 
Дніпропетровського регіону, а також підприємствами та установами на 
регіональному рівні. 

Крім того, з метою підвищення фахової готовності студентів в 
Університеті діють профільні освітні курси: курси підготовки осіб, 
уповноважених на декларування (декларантів, митних брокерів), курси 
приватних виконавців, «1-С: Підприємництво 8.2», іноземних мов тощо. 

Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за 
результатами літньої екзаменаційної сесії засвідчує її відповідність державним 
вимогам, зокрема динаміка успішності наведена у таблиці 6. 
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Таблиця 6 
Динаміка успішності та якості підготовки у 2018-2019 н. р. (літня сесія) 

Факультет Успішність % Якість % 
Управління 92 51 
Фінансовий 96 54 
Інноваційних технологій 90 52 
ННІ Права та МПВ • 91 51 

ЕБМВ 92 51 

Важливим етапом підготовки фахівців є атестація здобувачів вищої освіти, 
яка здійснюється для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 
вищої освіти. Організація та проведення атестації здобувачів вищої освіти в 
Університеті здійснювалася відповідно до Положення про порядок створення 
та організацію роботи екзаменаційної комісії в Університеті. Упродовж 
звітного періоду працювало 28 екзаменаційних комісій, роботу яких очолили 
провідні фахівці університету, інших вищих навчальних закладів та установ. 
Екзаменаційні комісії засвідчили відповідність підготовки випускників 
нормативним вимогам. 

На виконання ст.7 Закону України «Про вищу освіту» було здійснено 
низку управлінських заходів щодо забезпечення своєчасного замовлення та 
вручення випускникам Університету дипломів про вищу освіту та додатків до 
них. Головний результат підготовки фахівців з вищої освіти - це випуск 
магістрів та бакалаврів: 521 магістрів у лютому 2019 p.; 553 бакалаврів у червні 
2019 р. З метою забезпечення замовлення документів про вищу освіту 
випускників Університету було призначено відповідальних за формування в 
Єдиній державній електронній базі з питань освіти замовлень на отримання 
інформації для документів про вищу освіту; на виконання наказу МОН від 
02.07.2015 № 705 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах» накази про завершення навчання студентами 
Університету в установлені терміни сформовано в ЄДЕБО. 

1.2. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов'язань 
навчального закладу 

Упродовж звітного року уважно контролювалося виконання державного 
замовлення та інших договірних зобов'язань Університету. Зокрема, 
виконанню державного замовлення на підготовку фахівців сприяла робота з 
потенційними роботодавцями, а також профорієнтаційна робота. Виконання 
обсягів державного замовлення у 2019 році (випуск 2019 року) за всіма 
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напрямами підготовки та спеціальностями наведено у таблиці 7. 
Державне замовлення Університетом митної справи та фінансів 

виконується в повній мірі, в тому числі за рахунок переведення найкращих 
студентів на вакантні бюджетні місця на конкурсній основі відповідно до 
Порядку переведення, відрахування, переривання навчання та поновлення 
студентів Університету митної справи та фінансів. 

Таблиця 7 
Виконання обсягів державного замовлення Університетом митної 

справи та фінансів у 2019 році за денною формою навчання 

Назва спеціальностей Назви освітніх 
ступенів 

Коди 
спеціальностей 

Кількість осіб, які здобули певний 
освітній ступінь 

Назва спеціальностей Назви освітніх 
ступенів 

Коди 
спеціальностей усього 3 них за рахунок 

коштів державного 
бюджету 

Правознавство Бакалавр 6.030401 63 13 
Міжнародна економіка Бакалавр 6.030503 25 9 
Економіка 
підприємства Бакалавр 6.030504 23 15 

Управління персоналом 
та економіка праці Бакалавр 6.030505 23 

10 
Фінанси і кредит Бакалавр 6.030508 120 80 
Облік і аудит Бакалавр 6.030509 30 16 
Менеджмент Бакалавр 6.030601 29 25 
Комп'ютерні науки Бакалавр 6.050101 42 42 
Транспортні технології Бакалавр 6.070101 47 46 
Управління 
інформаційною 
безпекою 

Бакалавр 6.170103 11 3 

Економіка Магістр 051 19 14 
Облік і оподаткування Магістр 071 30 19 
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Магістр 072 
102 

77 

Менеджмент Магістр 073 22 7 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Магістр 076 19 10 

Право Магістр 081 68 40 
Комп'ютерні науки Магістр 122 21 20 
Транспортні технології 
(275.03 на 
автомобільному 
транспорті) 

Магістр 275.03 24 22 

Публічне управління та 
адміністрування Магістр 

281 
23 -

Міжнародні економічні 
відносини 

Магістр 292 14 
10 
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1.3. Дотримання університетом Ліцензійних умов надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти 

Здійснюється постійний контроль за дотриманням Університетом 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою 
Кабінету міністрів України від 30.12.2015 з а № 1187 (зі змінами). 

Кадрове забезпечення. Важливою умовою виконання Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти є належний рівень кадрового 
забезпечення освітнього процесу. Упродовж навчального року заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників здійснювалося відповідно 
до чинного законодавства та Положення про обрання наукових та науково-
педагогічних працівників Університету митної справи та фінансів. 

Звітний період характеризується позитивними тенденціями в кадровому 
забезпеченні підготовки фахівців із вищою освітою відповідних освітніх 
ступенів. Освітній процес в університеті забезпечує 206 осіб, з них 52 доктори 
наук, професори, та 154 кандидати наук, доценти, а також 7 осіб за 
сумісництвом. 

Серед науково-педагогічних працівників Університету, які працюють на 
постійній основі, 2 - заслужені діячі науки і техніки, 1 - нагороджений знаком 
«Відмінник освіти України» та 1 - заслужений тренер України. 

Матеріально-технічне забезпечення. В Університеті створено належні 
умови для навчального процесу, проживання та всебічного розвитку студентів. 
Відповідно до санітарного паспорта, виданого органами державного 
санітарного нагляду, приміщення відповідають вимогам санітарних правил, 
державних будівельних норм і нормативних документів, які регламентують 
порядок провадження освітньої діяльності. 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу підготовки 
фахівців здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів 
Державного бюджету України. 

Комплекс Університету складається з 6 навчальних корпусів і розвиненої 
соціальної інфраструктури: 4 гуртожитків, 3 актових залів, бібліотеки з З 
читальними залами, тиру, плавального басейну, спортзалів та тренажерних 
залів, тенісного корту, волейбольного та баскетбольного майданчиків, 
медпункту, їдалень та буфетів, гаражів, котелень і трансформаторної підстанції. 

Усі будівлі органічно об'єднують умови для навчання, підвищення 
наукового, культурного рівня й інтелектуального розвитку, відпочинку, занять 
спортом студентів і співробітників. Стан споруд, будівель та інженерних мереж 
відповідає паспортним даним і санітарно-технічним нормам. В Університеті 
забезпечується стабільне електро-, водо-, газо-, теплопостачання, телефонний 
зв'язок. 
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Кожна кафедра має приміщення для професорсько-викладацького складу, 
закріплені аудиторії, лабораторії. 

Усі кафедри навчального закладу забезпечені комп'ютерною технікою, 
багатофункціональними пристроями для друкування, ксерокопіювання, 
сканування та розпізнавання інформації; кожна кафедра має комп'ютери для 
роботи науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного 
персоналу. 

Усі комп'ютери об'єднані у локальну-обчислювальну мережу, яка має 
вихід у Глобальну мережу Інтернет. 

Комп'ютери працюють під управлінням операційних систем сімейства 
Linux, Microsoft Windows, сервера на базі платформи Linux. 

Кафедри, і закріплені за ними аудиторії, оснащено сучасною аудіо-, відео-
мультимедійною технікою, ПЕОМ, що повністю відповідає вимогам 
навчальних програм щодо використання технічних засобів навчання. 

У бібліотеці та гуртожитках Університету забезпечено доступ студентів до 
мережі Інтернет за бездротовою технологією (Wi-Fi). 

Організована робота з інформаційними ресурсами мережі Internet, 
використовується Internet-версія законодавчої системи «Liga-Online». З метою 
забезпечення більш повного і якісного доступу до нормативно-законодавчої 
бази в навчальному закладі додатково використовується інформаційна система 
«Ліга Закон». Усі комп'ютери лабораторій і комп'ютери підрозділів об'єднані в 
локальну мережу. 

Технічний стан обладнання, приладів задовільний. Технічне забезпечення 
в повному обсязі задовольняє освітній процес. 

Бібліотека Університету з 3 читальними залами, що розраховані на 200 
посадкових місць. Приміщення бібліотеки (книгосховища, абонемент) 
забезпечені системою кондиціювання та вентиляції, системою опалення, мають 
штучне та природне освітлення. 

До послуг читачів також створюються проблемно-орієнтовані бази даних, 
база повнотекстових документів, віртуальні довідки до навчальних модулів і 
індивідуальних завдань. Бібліотека використовує програмне забезпечення 
«Ірбіс 64» та «УФД», які дозволяють автоматизувати майже всі бібліотечні 
процеси. Результатами автоматизації є створення багатофункціонального 
електронного каталогу. 

Також на базі бібліотеки працює 1 комп'ютерний клас, де окрім 
підключення до мережі Internet, можна працювати з електронними каталогами 
«Ірбіс». 
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Технічні можливості редакційно-видавничого відділу дозволяють 
організувати випуск навчальних посібників, монографій, збірників наукових 
праць і забезпечувати навчальний процес навчально-методичною літературою. 

Комп'ютерний парк Університету становить 862 одиниці сучасної техніки, 
що розміщена в ректораті, деканатах, кафедрах, комп'ютерних класах, 
лабораторіях та всіх структурних підрозділах. 

В Університеті оснащено 9 комп'ютерних лабораторій, до складу яких 
входять 25 комп'ютерних класів. Загальна кількість комп'ютерів 
369 одиниць (Celeron 2.8 Ghz, ASUS P5VD2-MX, Intel Core2 Duo E8500 тощо). 

Усі лабораторії об'єднані в загальну академічну мережу, яка охоплює усі 
структурні підрозділи. 

У клієнт-серверному режимі працюють програми Інспектор 2006, 
MDOffice, QDPro, 1С:Підприємство, Баланс, Кадри, Канцелярія та ін. 

Університет понад 50% аудиторій, обладнаних сучасними комплексами 
мультимедійної техніки (проектор, комп'ютер, електронна дошка, плазмові 
панелі), також у наявності 5 переносних мультимедійних комплексів. 

На базі стрілецького тиру працює комп'ютерний комплекс «СКАТ», за 
допомогою якого проводяться заняття з дисципліни «Спеціальна підготовка». 
Комплекс «СКАТ» дає змогу здобувати навички з кульової стрільби у 
віртуальному режимі. 

Університет має власний веб-сайт у домені dp.ua за адресою 
http://umsf.dp.ua, адреса поштової скриньки Університету 
university.msf@gmail.com. 

На балансі Університету знаходиться 4 гуртожитки, що повністю 
забезпечує потребу навчального закладу в розміщенні студентів з інших 
регіонів України ..та віддалених сільських районів Дніпропетровської області. 
Усі гуртожитки забезпечено гарячим і холодним централізованим 
водопостачанням та опаленням. Розташування їх компактне, два з них 
розміщуються на території студентського містечка. Поселення студентів 
здійснюється по факультетам, за кожним із факультетів закріплено окрему 
будівлю. 

З метою зменшення витрат на енергоносії гуртожитки № 1, 2, З 
опалюються власними автономними котельнями. 

В усіх гуртожитках створено належні умови мешканцям для навчання та 
відпочинку. Зокрема до всіх гуртожитків заведено мережу «Internet». 

Університет має 3 їдальні на 380 посадкових місць та 2 буфети на 
70 місць. 

Спортивна база Університету включає: 9 спортивних залів, 3 тренажерні 
зали, тир, плавальний басейн відкритого типу, тенісний корт, волейбольний та 

http://umsf.dp.ua
mailto:university.msf@gmail.com
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баскетбольний майданчики, медичний пункт та забезпечує умови для 
виконання навчальних планів. 

У звітному періоді продовжено роботи з пристосування матеріально-
технічної бази Університету для використання особами з особливими 
потребами. Замовлені розсувні пандуси та парти для осіб із особливими 
потребами, провадяться роботи із переобладнання санвузлів у навчальному 
корпусі № 1, до початку нового навчального року заплановане переобладнання 
санвузлу в навчальному корпусі № 3 та аудиторії з місцями для осіб із 
особливими потребами (навчальний корпус № 3, перший поверх). 

Навчально-методичне забезпечення. В Університеті митної справи та 
фінансів планування, організація і контроль освітнього процесу здійснюються 
відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Положення 
про організацію освітнього процесу в Університеті митної справи та фінансів, 
що відповідає чинним нормативно-правовим документам МОН України. 

В Університеті розроблені та впроваджені локальні організаційно-
розпорядчі документи, що регламентують освітній процес, планування та 
організація якого відповідає державним стандартам освіти. 

На основі Стандартів в Університеті розроблено та впроваджено навчальні 
та робочі навчальні плани підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», 
«магістр». При розробці навчальних планів ураховано рекомендацію МОН 
щодо обсягів навчальних дисциплін та практик, зокрема навчальні дисципліни 
та практики заплановані, як правило, в обсязі трьох і більше кредитів ЄКТС, а 
їх кількість на навчальний рік не перевищує шістнадцяти. 

Навчальний процес в Університеті митної справи та фінансів у повній 
мірі забезпечений навчально-методичними матеріалами до складу якого 
входять: програми навчальних дисциплін; робочі навчальні 
програми;конспекти лекцій; методичні рекомендації до практичних 
(лабораторних) занять; методичні рекомендації до самостійної 
роботи;індивідуальні завдання та методичні рекомендації до них; завдання для 
поточного контролю;завдання до підсумкового контролю; критерії оцінки 
знань, вмінь та навичок студентів; наочні навчальні посібники (слайди, опорні 
схеми);тематика та методичні рекомендації до курсових робіт; тематика та 
методичні рекомендації з написання дипломних робіт (проектів); наскрізні 
програма практики та ін. 

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

У звітному періоді було забезпечено умови для науково-дослідної роботи 
студентів, яка є важливою складовою підготовки фахівців; зокрема, 
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акцентувалася увага науково-педагогічних працівників, керівників науково-
дослідних робіт на необхідності активнішого залучення до наукової роботи 
обдарованої студентської молоді. Основними формами цієї роботи в 
університеті є: 

- робота в наукових гуртках; 
- участь у наукових і науково-практичних конференціях; 
- участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах тощо. 
Такі заходи спрямовані на залучення студентів до активної наукової 

діяльності. 

1.5. Забезпечення виконання навчальних планів і програм 
Упродовж звітного періоду здійснювався контроль забезпечення 

виконання навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей Університету 
та програм навчальних дисциплін. Для конкретизації планування навчального 
процесу в університеті розроблено робочі навчальні плани підготовки фахівців 
спеціальностей Університету на 2019-2020 навчальний рік, які в установленому 
порядку затверджено ректором. 

Упродовж звітного періоду ректор акцентував увагу завідувачів кафедр 
на необхідності дотримання нормативних вимог при проведенні розрахунків 
навчального навантаження. 

2. Наукова діяльність 
У 2019 р. науково-дослідна робота виконувалась за 21 темою, що 

зареєстровані в УкрІНТЕІ та реалізуються на кафедрах у межах робочого часу 
викладачів. 

З метою отримання бюджетного фінансування для здійснення НДР 
науковці Університету підготували та подали до МОН 2 проекти наукових 
досліджень (керівники проектів: к.е.н., доц. Горященко 10. Г., к.е.н. 
Григораш О. В.). 

Продовжують свою роботу наукові школи: «Історія митних процесів» під 
керівництвом д.і.н., д.держ.упр., проф. Ченцова В. В. та «Вплив фінансової 
політики на соціально-економічний розвиток України» під керівництвом д.е.н., 
проф. Лисяк Л. В. 

У звітному періоді опубліковано 51 стаття в журналах, що входять до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН України, з яких 28 - до Scopus і 23 
- до Web of Science, понад 350 статей у наукових фахових виданнях України, 
опубліковано та взято участь у написанні 34 монографій, з яких 9 - за 
кордоном, та 28 підручників і навчальних посібників. 
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За звітний період на базі Університету було проведено 4 науково-
комунікативних заходи, що мають статус міжнародних конференцій, які були 
внесені до відповідних Планів МОН України, з яких: 

- міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
економіки, управління та фінансів» (19.04.2019), 

- міжнародна науково-практична конференція «Український правовий 
вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики» (17.05.2019), 

- ХІИміжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та 
мита» (24-25.10.2019), 

- міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові та 
управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд» (01.11.2019). 

На конференціях були представлені вищі навчальні заклади та установи 
Білорусі, Болгарії, Казахстану, Канади, Молдови, Німеччини, Польщі, 
Словаччини, Угорщини. 

Також в Університеті за ініціативи науково-педагогічних представників 
кафедр відбулись такі наукові заходи: 

- Міжнародна інтернет-конференція «Україна - Білорусь: маловідомі 
сторінки культури нашого краю» (кафедра гуманітарної, психологічної 
підготовки та митної ідентифікації культурних цінностей);' 

- II Міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів 
«Шляхи до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів» 
(кафедра гуманітарної, психологічної підготовки та митної ідентифікації 
культурних цінностей); 

- IV кафедральна студентська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (кафедра правоохоронної 
діяльності та кримінально-правових дисциплін) 

- Міжнародна науково-практична конференція «Математичні проблеми 
технічної механіки 

Продовжувалася і інноваційна діяльність в Університеті. У 2019 році 
подано до заявку на отримання патенту України на корисну модель (автори: 
д.б.н., с.н.с. Лихолат Н. А. та к.х.н., доц. Вишнікіна О. В.). Проект 
«Розговорити та домовитися АБО Формування медійних компетентностей 
публічних службовців протягом 90 годин методами медіації та альтернативного 
вирішення спорів як інструмент забезпечення громадянської злагоди» (автор 
д.пед.н., проф. Павленко О.О.) увійшов у пя'тірку кращих проектів конкурсу 
проектів і стартапів InnoDnipro і отримав грошову винагороду. Проект 
«Створення механізму сприятливого бізнес-середовища для розвитку МСП в контексті 
децентралізації, на прикладі Томаківської ОТГ» (автор к.е.н. Котко О.К.) переміг в 
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обласному конкурсі проектів фундаментального та прикладного напряму 
«Молоді вчені - Дніпропетровщині». 

У звітному періоді продовжувалась освітня діяльність на третьому 
освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії. 

Станом на грудень 2019 р. в аспірантурі Університету навчається 89 
аспірантів, із яких «31 - денники та 57 - аспірантів-заочників. 49 аспірантів 
навчаються за рахунок коштів юридичних/фізичних осіб (із них 5 - іноземні 
громадяни). 

Таблиця 8 
Обсяги державного замовлення на підготовку науково-педагогічних 

кадрів через аспірантуру УМСФ на 2020 н.р. 

Наукова спеціальність 

2020 рік прийому 

Наукова спеціальність 
показники прийому за формами 

навчання 
Наукова спеціальність 

денна заочна (вечірня) 
Галузь знань «05 Соціальні та поведінкові науки» 

051 Економіка 1 1 
Галузь знань «07 Управління та адміністрування» 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

1 1 

073 Менеджмент - -

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

2 -

Галузь знань «08 Право» 
081 Право 1 3 

Галузь знань «28 Публічне управління та адміністрування» 
281 Публічне- управління та 

адміністрування 
1 

ВСЬОГО: 11 5 6 
Через докторантуру 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

1 1 

У 2019 р. четверо аспірантів Університету достроково захистили 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, зокрема двоє за 
спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством 
(наукові керівники: д.е.н., проф. Чириченко Ю. В. та к.е.н., доц. Коляда С. П.) і 
двоє - за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління (науковий 
керівник д.держ.упр., проф. Борисенко О.П.). За цією ж спеціальністю 
захистилася ст. викладач кафедри публічного управління та митного 
адміністрування Кийда JI.I. (наук, керівник д.держ.упр., проф. Івашова J1.M). 
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Також Кидонь В.В., старший викладач кафедри фізичного виховання та 
спеціальної підготовки, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 -
олімпійський та професійний спорт 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності) захистила Фесенко В. В. (науковий керівник: д.е.н., 
проф. Вакульчик О. М.). 

Одним з найвагоміших результатів у науковій діяльності в Університеті за 
звітний період є відкриття спеціалізованої вченої ради К 08.893.03 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право» строком до 31 грудня 2020 року 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326), у якій 
відбулося 17 захистів 

Активно працювали і інші спеціалізовані вчені ради: 
- Д 08.893.01 (спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності) - 6 захистів; 

- К 08.893.02 (спеціальність 25.00.02 «Механізми державного 
управління») - 4 захисти. 

Протягом звітного періоду молодь Університету брала активну участь у 
науковій діяльності, за результатами якої 2 науковців отримують стипендії 
Кабінету Міністрів України для молодих учених(д.ю.н., проф. Легеза Є.О., 
д.держж.упр., проф. Міщенко Д. А.), 1 науковець отримує іменну стипендію 
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (д.держ.упр., 
проф. Міщенко Д. А.). 

За результатами обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» 
Легеза Є. О., д.ю.н., проф. став переможцем за гуманітарним напрямом. 

Щодо студентів, то вони брали активну участь у роботі студентських 
наукових гуртків, конкурсах наукових робіт та наукових олімпіадах різного 
рівня проведення. Працює 51 студентський науковий гурток. 

У Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних 
закладів освіти студенти Університету посіли два І місця (спеціальність 
«Економіка», науковий керівник к.е.н., доц. Бикова А.Л. та спеціалізація 
«Економіка підприємства», науковий керівник д.е.н., проф. Жадько К. С.), одне 
II місце (спеціальність «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», 
науковий керівник д.е.н., проф. Чириченко Ю. В.). 
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У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт один студент 
став переможцем зі спеціальності «Фінанси і кредит» (науковий керівник д.е.н., 
проф. Лисяк Л. В.). Також студенти стали призерами конкурсу зі 
спеціальностей «Транспортні технології (за видами транспорту)» (науковий 
керівник к.ф.-м.н., доц. Трофімов О. В.), «Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право» (д.ю.н., доц. Доненко В. В.); зі 
спеціалізацій «Підприємництво» (науковий керівник д.е.н., проф. Жадько К. С.), 
«Страхування» (науковий керівник к.е.н., доц.Терещенко Т. Є.); за напрямами 
«Економіка підприємства» (науковий керівник д.е.н., проф. Жадько К. С.), 
«Банківська справа» (науковий керівник д.е.н. Заруцька О. П.) 

За участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді студенти Університету 
посіли два II місця зі спеціальності «Правознавство» (наукові керівники д.ю.н., 
проф. Приймаченко Д. В. та к.ю.н., доц. Давлатов Ш. Б.;к.ю.н., доц. Ліпинський 
В. В.) та III місця зі спеціальностей «Менеджмент» («Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності») (науковий керівник к.е.н., доц. Коляда С. П.) 
і «Транспортні системи» (науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Трофімов О. В.). 

У рамках підтримки наукового розвитку публікаційної діяльності 
бібліотека УМСФ у грудні 2018 року отримала безкоштовний доступ до 
мужнародної наукометричної бази даних Scopus, а з 1 червня 2019 року -
доступ до Web of Science. На базі бібліотеки проведено цикл семінарів для 
викладачів та аспірантів із отримання практичних навичок роботи з 
наукометричними базами даних. Питання, які піднімались та досліджувались: 
наукометричні показники Science Citation Index (SCI), показник цитованості, h-
індекс Гірша - що ґрунтується на множині найбільш цитованих статей автора, 
коефіцієнт впливовості вагомості журналу та інші. 

У 2019 році, в редакційно-видавничому відділі тривала робота щодо 
науково-методичного забезпечення навчального процесу та сприяння науковій 
діяльності Університету. Згідно з Планом видань наукової та навчально-
методичної літератури за звітний період підготовлено й видано 25 видань 
(табл.9) 

Таблиця 9 
Видання наукової та навчально-методичної літератури УМСФ 

у 2019 році 

Назва Видано 
Заплановано до кінця 

року 
Навчальні посібники 14 5 
Монографії 4 1 
Наукові журнали 3 -

Інше 4 -

Усього 25 6 
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У серії «Митна політика» вийшло 2 видання: 1 монографія та 1 навчальний 
посібник. 

У серії «Бізнес. Економіка. Фінанси» вийшло 5 видань: 2 монографії і З 
навчальні посібники. 

За звітний період продовжено угоди про співпрацю з двома видавництвами 
(ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» та ТОВ 
«Видавничий дім «Гельветика»). Метою договорів є популяризація наукових 
видань Університету та просування їх до провідних міжнародних 
наукометричних баз даних, зокрема Web of Science та Scopus. 

3. Міжнародна діяльність 
Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності Університету за 

звітний період були наступні. 
Крім співробітництва в рамках раніше укладених Угод та Договорів, у 

2019 році укладені нові договори та меморандуми про співробітництво, а саме: 
1. Меморандум про взаємопорозуміння з Schmalkhalden Univeristy of 

Applied Sciences (Німеччина) 
2. Меморандум про взаємопорозуміння з Нахічеванським державним 

Університетом (Азербайджанська Республіка) 
3. Меморандум про взаємопорозуміння з Kunsan National University, 

Республіка Корея 
4. Меморандум про взаємопорозуміння з Jeonju University, Республіка 

Корея 
5. Меморандум про взаємопорозуміння з Woosuk University, Республіка 

Корея 
6. Меморандум про співпрацю з Charity Organization Hwarang 
7. Меморандум про взаємопорозуміння з Білоруським Державним 

економічним університетом м. Мінськ 
8. Меморандум про взаємопорозуміння з Collegium Hummanum 

Варшавським університетом менеджменту 
9. Меморандум про взаємопорозуміння з Тбіліським Державним 

Університетом ім. Іване Джавахішвілі, Грузія. 
У рамках виконання укладених міжнародних угод за звітній період було 

організовано три міжнародні науково-практичні конференції, в яких узяли 
участь представники Польщі, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Лівії, Італії, 
КНР, Німеччини, Республіки Корея, Грузії та США. Крім того, викладачі та 
студенти Університету взяли участь у 25 міжнародних заходах, які проводились 
в Україні та за кордоном (Королівство Іспанія, Азербайджанська Республіка, 
Російська Федерація, Республіка Польща, Французька Республіка, Чеська 
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Республіка, Швейцарія, Литва, Португальська Республіка, Болгарія, Греція, 
Угорщина). 

8 візитів за кордон здійснили понад 10 осіб до іноземних вишів та 
урядових організацій таких країн: Республіка Польща, Німеччина, Бельгія, 
Угорщина, Туреччина, Індія, Туніс,. 

21-22 листопада 2018 року в Будапешті відбулась Міжнародна науково-
професійна конференція «Security, Service and Development - New Directions in 
the Operation of Revenue Administrations», присвячена кращим практикам 
обміну інформацією та успішному використанню новітніх технологій у системі 
електронної митниці (e-customs). Університет митної справи та фінансів гідно 
презентували на міжнародному рівні делегати нашого Університету на чолі з 
Гармашем Є.В. - проректором з навчальної роботи. 

Завідувач кафедри оподаткування та соціального забезпечення 
Баранник Л.Б. брала участь у XI міжнародній науково-практичній конференції 
«Економічне зростання Республіки Білорусь: глобалізація, інноваційність, 
стійкість», що проходила у м. Мінськ 

Проректор з навчальної роботи Гармаш Є.В., доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін Коросташова І.М. та студенти Університету 
прийняли участь у семінарі "Співпраця між митним представництвами ЄС і 
України з питань запобігання та протидії корупції", який організовувався 
Національною податковою і митною адміністрацією Угорщини (м. Будапешт). 

Доцент кафедри транспортних систем і технологій Халіпова Н.В. 
прийняла участь у стажуванні, що проводилось на базі Фундації "Інститут та 
міжнародної та академічної наукової співпраці" (м. Жешув). 

Викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки Бе 
Джі Йон прийняла.участь у конференціях з корейський студій, яка проходила у 
м. Стамбул. 

Завідувач кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів 
Фролов С.М. взяв участь у науково-практичній конференції "Корпоративні 
фінанси", яку організовувала Trasco GMBH у м. Бремен. 

Доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів 
Григораш О.В. взяла участь у стажуванні "Обмін досвідом в організації 
навчального процесу з економіки, менеджменту права (активні методи 
навчання)", що проходила у м. Краков. 

Начальник відділу міжнародних зв'язків Разживін В.М. взяв участь у 
проведенні профорієнтаційної роботи в Індії з 3 по 20 червня із відвідуванням 
штатів Таміл-Наду та Керала. 

20-28 жовтня 2019 року делегація УМСФ в особі першого проректора, 
проф. Ченцова В.В., проректора з навчальної роботи, доц. Гармаша Є.В. та 
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начальника відділу міжнародних зв'язків Разживіна В.М. здійснили робочу 
поїздку до профільного митного закладу вищої освіти Шанхайського митного 
коледжу для підписання меморандуму про взаєморозуміння та активізації 
академічної мобільності. Окрім ознайомчого візиту представники Університету 
мали честь провести Лекції для іноземних студентів, які приїхали за програмою 
обміну На теми: «Українська Митниця на шляху до міжнародних стандартів», 
«Механізм залучення інвестицій для розвитку митної інфраструктури» та 
«Шляхи виявлення різних типів контрабанди». 

З 5 по 7 листопада делегація Університету митної справи та фінансів на 
чолі з першим проректором проф. Ченцовим В.В. відвідала з робочим візитом 
Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвіллі (м. Тбілісі, Грузія). 
Окрім головного візиту до Університету, делегація мала офіційну зустріч із 
представниками Посольства України в Грузії. 

Активно долучаються до міжнародної діяльності і студенти УМСФ. 
2 студенти із юридичного факультету та факультету управління наразі 

пройшли навчання у рамках програми Erasmus+ у Лодзькому університеті 
протягом осіннього семестру 2019 р. (жовтень-січень 2019-2020). 

За програмою ступеневої (академічної) мобільності за кордоном у 
Південній Кореї навчаються 2 студенти. На осінній семестр 2019-2020 років 2 
студентів УМСФ зможуть проходити навчання в університеті KOREATECH. 

Досягнуто домовленості з представниками Тбіліського державного 
Університету ім. Іване Джавахішвілі щодо проведення академічної мобільності 
за освітнім ступенем "Магістр" за напрямом «Митна справа». 

3 квітня 2019 року студенти УМСФ мають право навчатися за програмою 
дуальних дипломів з Collegium Hummanum Варшавським університетом 
менеджменту за .освітнім ступенем "Бакалавр" за напрямками підготовки 
«Міжнародний туризм та готельна справа», «Проектний менеджмент», 
«Менеджмент міжнародних правових відносин», за освітнім ступенем 
"Магістр" за спеціалізація ми: «Project Management in IT», «Management of 
Enterprises», «International tourism and hotel business». 

Студентка юридичного факультету УМСФ Катерина Кононюк виборола 2 
місце в конкурсі усних виступів корейською мовою, який було проведено 
Посольством Республіки Корея в Україні. 

Студенти Університету Литвинова М., Липа М., Тржецяк А. та Буренок 
В. прийняли участь у семінарі "Співпраця з митними представництвами СС і 
України з питань запобігання та протидії контрабанді", що відбулася у м. 
Будапешт. 

Студентка технічного факультету Бабенко С. взяла участь у міжнародній 
конференції "Perspektywy Women in Tech Summit", що відбулася у м. Варшава. 
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14-20 жовтня у м. Орадя, Румунія відбулася міжнародна конференція на 
тему «Боротьба та попередження екстремістського насилля», учасниками якої 
виступили студенти дев'яти країн, у тому числі студентка магістратури УМСФ 
факультету управління спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» Фролова А. (ПУ18-1М) за підтримки кафедри іноземних мов 
та професійної мовної підготовки. 

Були подані три заявки на Посольство США для отримання грантів за 
напрямками розбудови ЗМІ в Університеті, для розвитку кібербезпеки серед 
воїнів АТО та для покращення розвитку американського футболу в 
Дніпропетровському регіоні на загальну суму близько 75 тис. долларів США. 

Координатором українсько-корейських відносин поданий грант про 
допомогу для розвитку кореєведення в центральному корейському 
дослідницькому центрі на суму 50 тис. вон щорічно. 

Дві студентки НИ права та міжнародно-правових відносин та фінансового 
факультету отримали запрошення від засновника міжнародної волонтерської 
організації Hwarang Youth Foundation пана Говарда Парка, відвідати щорічний 
Саміт молодих лідерів «Hwarang Youth Foundation», який проводився з 10 по 24 
червня 2019 році на базі штаб-квартири організації, в Лос-Анджелесі, 
Каліфорнія. 

Ще одним напрямом міжнародної діяльності Університету є навчання 
іноземних громадян. З 1 листопада 2016 р. в Університеті відкрито підготовче 
відділення для навчання іноземних громадян та осіб без громадянства. У 2019 
році прийнято 90 іноземних громадян на навчання на підготовчі курси 
університету - Індії, Китаю, Нігерії, Гамбії, Єгипту, Марокко, Лівії та інших 
країн. На сьогодні в Університеті навчається 31 іноземних студентів. 

Окрім зазначеного, активно проходить робота міжнародних центрів: 
1) Українсько-польський центр - успішно працюють курси польської 

мови на базі центру, була активізована діяльність роботи центру та планується 
зустріч із Генеральним консулом Республіки Польща у м. Харків паном 
Янушом Яблонським. 17 слухачів отримали сертифікати про закінчення курсів 
польської мови; 

2) Українсько-бразильський центр - ведеться реновація кабінету центру 
та підготовка до проведення заходів, направлених на покращення взаємодії між 
студентами з ФР Бразилія, які навчаються у м. Дніпро. Наразі 1 представник 
Федеративної Республіки Бразилія навчається в Університеті на підготовчому 
відділенні; 

3) Українсько-арабський центр - завершена реновація кабінетів 
українсько-арабського центру, успішно проведені курси арабської мови; 

4) Українсько-болгарський бізнес-центр - завершена реновація кабінету 
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українсько-болгарського бізнес-центру. Здійснюється робота з туристичними 
фірмами та готелями Болгарії щодо проходження зимової практики для 
студентів спеціальностей «Туризм», «Міжнародні економічні відносини» та 
«Менеджмент». Були проведені курси аніматорів з подальшим 
працевлаштуванням у готелях Республіки Болгарія. На весну 2020 року 
заплановано офіційне відкриття центру за підтримки посольства Республіки 
Болгарія в Україні. • 

Окрім того, на весну 2020 року заплановано також офіційне відкриття 
трьох центрів: українсько-грузинського, українсько-індійського та українсько-
азербайджанського, на базі яких вже діють безкоштовні мовні курси для 
студентів Університету. 

4. Виховна та соціальна робота 
Виховна робота в Університеті здійснюється відповідно до Комплексного 

плану організації виховного процесу в Університеті митної справи та фінансів 
на кожен навчальний рік за напрямами: 1) організаційно-методичний; 
2) національно-патріотичний; 3) правова освіта; 4) культурно-масова робота; 
5) спортивний напрямок. 

Організаційно-методичний напрямок представлений інтитутом 
кураторства та студентського самоврядування. У цілому інститут кураторів, 
незважаючи на непрості умови, працював плідно і організовано відповідно до 
своїх планів роботи кураторів. За підсумками звітного періода знаки 
«Найкращий куратор» отримали: Гомон JI.B., Горб К.М., Чечельницька А.В. 

В Університеті митної справи та фінансів діє орган студентського 
самоврядування - Студентський парламент, склад якого цього року було 
переобрано. Головою Студентського Парламенту УМСФ обрано студентку 5-го 
курсу факультету управління Бондаревську І.Є. Переобрані також Голови 
студентських рад на всіх факультетах і ННІ права та міжнародно-правових 
відносин. Фінансовою основою діяльності Студентського парламенту є 
кошторис витрат, який складає 0,5 відсотка надходжень університету, які 
витрачаються на проведення студентських заходів та покращення 
матеріального оснащення дозвілля студентів. 

Студентський парламент співпрацює із органами місцевого 
самоврядування, бере участь у міських заходах, зокрема у таких як: Битва за 
ВИШ (2 місце), міські студентські спортивні змагання, святкові заходи до Дня 
соборності, Дня захисту дітей, Дня Конституції, Дня незалежності України, Дня 
міста. Більшість членів студентського парламенту входить до складу 
Молодіжної ради Дніпра. 

За 2019 рік 5 студентів УМСФ, які були членами студентського 
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парламенту (у 2017-2019 pp.), отримали іменну стипендію міського голови, що 
свідчить про активну громадську позицію студентів. 

Національно-патріотичне виховання студентів здійснювалося через 
проведення наступних заходів-проектів, як «Мовний патруль», «Говоримо 
правильно українською мовою», Всеукраїнського мовного диктанту серед 
студентів нашого університету. Багато тем кураторських годин були присвячені 
національно-патріотничній тематиці, студенти неодноразово відідували музей-
діораму «Битва за Дніпро» та меморіал «Громадський подвиг мешканців 
м. Дніпро в зоні АТО». Також відбувся концерт, присвячений Дню Захисника 
України, Дню Українського козацтва 14.10.2019 р. 

Важливу роль у даному напрямку відіграє також створена на базі 
університету кафедра військової підготовки. 

Правова освіта забезпечується як підготовкою фахівців за 
спеціальностями ННІ права та міжнародно-правових відносин, так і активною 
роботою, досягненнями та перемогами юридичної кліники Університету 
(керівник Давлатов Ш.Б.) 

У 2019 році були проведені наступні культурно-масові заходи: 
- урочисте посвячення першокурсників у студенти Університету; День 

першокурсника; 
- урочистий випуск бакалаврів та магістрів; 
- міжвузівський конкурс «Студентський кубок гумору»; 
- дні факультетів; 
- фестиваль художньої області «Студентська весна» 
- благодійний захід «Студентський ярмарок»; 
- участь в обласному конкурсі «Студент року»; 
- Міжнародний день студента 
- конкурс «Міс та Містер УМСФ»; 
- день вишиванки; 
- відкриття виставок та центрів на базі Університету; 
- зустрічі з поважними гостями та відомими людьми України: Послом 

Республіки Корея в Україні паном Квон Кі-Чаном, Предстоятелем ПЦУ 
Митрополитом Епіфанієм, мандрівником Сергієм Гордієнко, психологом 
Наталією Холоденко, зірковим журі конкурсу «Кавун», телеведучими Іраклі 
Макацарія, Сергієм Притулок). 

Активну участь в організації цих заходів брало студентське 
самоврядування Університету, яке на сьогодні є важливим фактором розвитку і 
модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, формування 
майбутньої демократичної еліти нації. 

Важливою подією стало і відзначення 40-річчя народного ансамблю 
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фольклорного танцю «Веселка», керівником якого незмінно є засновник 
колективу проректор з організаційно-гуманітарної роботи Жир. С.І. 

Художня самодіяльність Університету вже багато років знаходиться на 
одному з найвищих рівнів якості не тільки в місті, але й в області. Усього в 
університеті працюють 7 гуртків художньої самодіяльності, в яких займається 
понад 350 студентів. За підсумками щорічного міського фестивалю 
«Студентська весна-2019» творчий колектив Університету посів друге місце. 

Спорту і фізичному вихованню студентів в Університеті традиційно 
приділяється багато уваги. Окрім дисципліни «Фізичне виховання», що 
включає змістові модулі з плавання, спеціальної підготовки (рукопашний бій), 
вогневої підготовки та спортивних ігор, кафедрою фізичного виховання та 
спеціальної підготовки протягом року проводились змагання та спортивно-
масові заходи згідно календарного плану, навчально-тренувальні заняття зі 
збірними командами з 10 видів спорту (волейбол, баскетбол, «футзал», теніс 
настільний, дзюдо, легка атлетика, стрільба кульова, плавання, гирьовий спорт, 
естетична гімнастика). 

У змаганнях на рівні Університету цього року взяли участь понад 1000 
студентів. Згідно календарного плану спортивних заходів в УМСФ було 
проведено 21 спортивний захід. 

Збірні команди Університету з семи видів спорту приймали участь у 
восьми змаганнях ФСТ «Динамо»: «футзал», гирьовий спорт, поліатлон, турнір 
з кульової стрільби, шахи, практична стрільба, самбо, легкоатлетичний крос. 
Загалом у змаганнях ФСТ «Динамо» від спортклубу УМСФ взяли участь понад 
50 спортсменів-студентів. Особливо вдалими були виступи стрільців, шахістів 
та самбістів, які в особистому на командному заліках стали переможцями та 
призерами змагань. 

За результатами Універсіади Дніпропетровської області 2019 року збірні 
команди УМСФ взяли участь у змаганнях з 10 видів спорту та впевнено посіли 
II загальнокомандне місце. 

Участь студентів Університету у міжнародних змаганнях протягом 
2019 року: 

- заслужений майстер спорту України з дзюдо Хорава Д. став чемпіоном 
Європи з дзюдо; у складі збірної команди України став переможцем 
командного чемпіонату Світу з дзюдо; 

- майстер спорту України міжнародного класу з гирьового спорту 
Ковалюк В. - чемпіонка та призерка чемпіонату Світу та Європи з гирьового 
спорту; 

- майстер спорту України з дзюдо Сурова А. - чемпіонка Європи з 
«CombatGames» (Світові бойові ігри); 
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- майстер спорту України Перехрест Р. - призерка чемпіонату Світу серед 
юніорів з самбо. 

Важлива увага приділяється в Університеті і соціальній роботі. Права та 
законні інтереси осіб з особливими потребами в Університеті дотримуються на 
виконання чинних нормативно-правових актів. На сьогодні в Університеті 
навчається 34 особи з особливими потребами. З них 14 - за державним 
замовленням. Серед*них 2 особи отримують соціальну стипендію відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045. 

Загалом в університеті соціальну підтримку у вигляді соціальної 
стипендії отримує 83 студента, з них: 37 - сироти, 20 - внутрішньо переміщені 
особи, 17 - діти учасників бойових дій, 6 - діти шахтарів, 3 - діти загиблих в 
АТО/ООС, 2 - особи з інвалідністю. 

Відповідно до змін до постанови КМУ від 23.11.2016 № 975 «Про 
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти» студенти з числа дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових дій, а також дітей, батьки яких загинули в 
АТО/ООС, отримали право на безоплатне проживання в гуртожитку. Крім того 
студенти, які належать до числа внутрішньо переміщених осіб, мають право на 
пільгову оплату за проживання в гуртожитку у вигляді 50% від встановленої 
вартості проживання. Таким правом на безоплатне проживання цього року в 
гуртожитку скористалися 54 студенти, 5 осіб отримали право на пільгову 
оплату 50% вартості проживання в гуртожитку. До того ж безоплатно 
проживають в гуртожитках УМСФ незалежно від форми фінансування 
навчання 25 студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Активну роботу здійснює і у профорієнтаційному напрямку. Комунікація 
із абітурієнтами здійснюється як під час заходів в УМСФ, і за її межами, так і 
через мережу Інтернет (веб-сайт, соціальні мережі). За 2019 рік проведено 12 
Днів відкритих дверей та презентація магістерських програм, профільні школи 
для абітурієнтів («Юний митник», «Юний психолог», «Школа публічного 
управління» та ін.), взято участь у національному профорієнтаційному заході 
«Місто професій» у м. Дніпрі. Налагоджено інтернет-діалог з абітурієнтами 
Дніпропетровської, Миколаївської та Чернігівської областей. Продовжується 
робота по залученню учнів ліцеїв при УМСФ до профорієнтаційних та 
культурно-масових заходів. 

5. Правова діяльність 
У 2019 році діяльність Університету була спрямована на неухильне 

дотримання норм законодавства України. Зокрема, в Університеті 
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дотримуються вимоги законодавства щодо провадження освітньої та наукової 
діяльності, оформлення трудових відносин, використання коштів державного 
бюджету, охорони праці, укладення господарських і цивільних договорів 
тощо. 

Упродовж звітного періоду ректор Університету в межах наданих йому 
повноважень виконував свої обов'язки, передбачені контрактом. 

Питання розвитку Університету, провадження освітньої, наукової, 
інноваційної та фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші питання 
обговорюються колегіально. 

Важливою умовою ефективної діяльності університету є належна 
трудова та виконавська дисципліна працівників, яка регламентується 
Правилами внутрішнього розпорядку Університету та умовами контракту з 
працівниками. Упродовж звітного періоду постійно контролювалися питання 
стану трудової та виконавської дисципліни. 

В університеті діє колективний договір схвалений конференцією 
трудового колективу 16 березня 2018 року, який представляє інтереси як 
працівників та осіб, які навчаються в університеті. Договір діє до 2020 року та 
передбачає цілий ряд додаткових пільг та гарантій для членів колективу з 
питань організації і підвищення ефективності праці; з питань оплати праці та 
виплати стипендій; з питань режиму праці, навчання і відпочинку; з питань 
охорони праці та навчання; соціально-побутових питань, компенсацій та пільг; 
з питань забезпечення зайнятості. Згідно Колективного договору університет 
перераховує на розрахунковий рахунок профкому кошти на культурно-масову, 
фізкультурну та оздоровчу роботу не менше 0,3% з фонду заробітної плати 
згідно ст. 44 Закону України "Про Профспілки, їх права та гарантії діяльності" і 
ст.250 КЗпП України. Протягом звітного року в Університеті проводилася 
системна робота, спрямована на покращення умов праці. В університеті діє 
спільна комісія профспілкової організації і адміністрації з питань соціального 
страхування, яку очолює проректор з організаційно-гуманітарної роботи 
Жир С.І. Члени первинної профспілкової організації Університету мають змогу 
придбати пільгові санаторно-курортні путівки до санаторіїв через 
Всеукраїнську професійну спілку працівників органів державної фіскальної 
служби: 

- Молдова (м. Трускавець, Львівської області) 
- Поділля (м. Хмільник, Вінницької області) 
- Віват (м. Моршин, Львівської області) 
- Поляна (с. Поляна, Закарпатської області) 
- санаторій імені Миколи Гоголя (м. Миргород), 
а також в літніх таборах та базах відпочинку. 
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З метою здешевлення літнього відпочинку членів профспілки та дітей 
членів профспілки Всеукраїнська професійна спілка працівників органів 
державної фіскальної служби здійснює дотацію до вартості путівок у будь-який 
оздоровчий заклад (санаторії, оздоровчі комплекси, бази відпочинку, дитячі 
табори тощо) на території України у літній період 2019 року. 

За маршрутами вихідного дня у 2019 році було організовано поїздки до 
м. Одеса, м. Харків.* Працівники користувались послугами басейну. Своєчасно 
оплачуються всі лікарняні листки, заборгованості немає. Всього за 2019 рік 
здійснено оплату 236 листків непрацездатності. Випадків втрати 
працездатності, пов'язаної з травмами на виробництві протягом 2019 року не 
було. 

Контроль за дотриманням трудового законодавства здійснюється спільно 
з відділом кадрів та юридичним відділом Університету. Працівники, яким 
передбачено колективним договором, використовують можливість отримання 
додаткових оплачуваних відпусток, не допускається перебування у вимушеній 
відпустці без збереження заробітної плати, здійснюються доплати за шкідливі 
умови праці. Щорічно науково-педагогічні та педагогічні працівники 
отримують матеріальну допомогу на оздоровлення. 

Контроль за виконанням умов і зобов'язань за договором здійснює 
спільна робоча комісія представників сторін, котра призначається від 
адміністрації наказом ректора Університету, від профкому - протоколом 
профкому. Контроль виконання колективного договору здійснюють також 
трудові колективи структурних підрозділів Університету, які можуть 
безпосередньо або через виборні органи, керівників звертатись з певних питань 
до робочої комісії. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в 
обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами законодавства, Генеральної, 
галузевих угод і з ініціативи однієї зі сторін після проведення переговорів та 
досягнення згоди; набувають чинності після схвалення конференцією або 
загальними зборами трудового колективу та реєстрації змін до колективного 
договору. 

Університет митної справи та фінансів протягом звітного періоду 
здійснював свою діяльність відповідно до Статутних завдань з урахуванням 
вимог чинного законодавства України. Статут Університету, затверджений 
наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019 року № 819, є 
основним нормативним документом, що регламентує діяльність Університету. 
У Статуті закріплюються основоположні права, обов'язки та гарантії 
Університету, які не можуть бути обмежені чи порушені суб'єктами освітнього 
процесу. Ректор у межах повноважень, визначених Статутом, у звітному році 
організовував діяльність Університету, забезпечував організацію та контроль за 
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вирішенням усіх питань освітньої, фінансово-господарської, інформаційної, 
кадрової, інноваційної діяльності. Відповідно до Статуту визначаються права, 
обов'язки та відповідальність колегіального органу управління Університету -
Вченої ради, робочих, дорадчих органів, структурних підрозділів. Усі виконавчі 
органи та служби Університету діють відповідно до Статуту та затверджених 
Положень про кожен структурний підрозділ, в межах своєї компетентності 
виконують покладені на них завдання та функції, дбають про професійне 
зростання. 

В Університеті реалізується визначене Статутом та законом право 
учасників освітнього процесу на колективне вирішення питань організації та 
забезпечення освітнього процесу, захисту своїх прав та інтересів шляхом 
створення органів громадського самоврядування. 

Відповідно до Статуту найважливіші питання діяльності університету 
вирішуються найвищим органом громадського самоврядування 
Конференцією трудового колективу. У Статуті Університету визначені права 
та інтереси учасників освітнього процесу. Університет забезпечує дотримання 
прав та інтересів здобувачів освіти шляхом створення безпечного освітнього 
середовища, гідних умов освіти та життя, надання можливості наукової, творчої 
самореалізації тощо. Університет дбає про захист прав та інтересів наукових, 
науково-педагогічних працівників, інших працівників, які забезпечують 
освітній процес і діяльність університету шляхом створення безпечних, 
нешкідливих умов праці, надання можливості для наукової, професійної, 
навчальної, творчої самореалізації. Університет відповідно до положень 
Статуту діє відкрито та гласно, проводить інформування громадськості про хід 
вступної кампанії, фінансово-господарську діяльність, рух коштів, виконання 
договорів та ін. Університет відкритий до громадського діалогу, міжнародного 
співробітництва. 

Ректор університету здійснює систематичну роботу, спрямовану на 
виконання положень Статуту, що є обов'язком для усіх учасників освітнього 
процесу, а також для державних установ, підприємств, організацій усіх форм 
власності, фізичних осіб, з якими Університет вступає у правовідносини. У 
2019 році не було зафіксовано порушень вимог Колективного договору, 
Статуту, порушень прав учасників освітнього процесу. 

З метою належної організації обрання наукових та науково-педагогічних 
працівників Університету, відповідно до рішення Вченої ради наказом 
Університету від 05.09.2018 р. №161 затверджено положення про обрання 
наукових та науково-педагогічних працівників Університету митної справи та 
фінансів. 
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З цією ж метою в Університеті створено конкурсну комісію щодо 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Робота комісії 
спрямована на встановлення відповідності претендента умовам оголошеного 
конкурсу, надання усім учасникам конкурсу рівних можливостей на заміщення 
вакантних посад, забезпечує об'єктивний розгляд заяв та документів, поданих 
на конкурс. Конкурсний відбір в Університеті проводиться на засадах 
відкритості, гласноеті, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, 
колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією. 

Також слід відзначити, що в Університеті постійно вживаються заходи 
щодо запобігання проявам корупційних правопорушень. З метою формування 
антикорупційної свідомості підвищення рівня знань студентів у сфері протидії 
корупції на кафедрі адміністративного та митного права для студентів п'ятого 
курсу Університету викладається дисципліна «Протидія корупції», а також два 
рази на рік організовуються науково-методичні й науково-практичні 
конференції, засідання за круглим столом та інші заходи, в тому числі з 
антикорупційної тематики. 

У бібліотеці Університету щорічно проводиться виставка друкованої 
продукції антикорупційного спрямування. 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
Університету є постійним членом приймальної комісії, комісії з поселення до 
гуртожитків, проводить профілактичні бесіди та роз'яснювальну роботу із 
запобігання, виявлення і протидії корупції, здійснює контроль за дотриманням 
вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

Відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту 
інформації в Україні у першому кварталі поточного року режимно-секретним 
відділом отримано Атестат відповідності Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації в Україні, що дозволяє обробку документів з 
обмеженням доступу (ІзОД) до інформації "для службового користування" на 
EOT та відновлено виконання робіт на EOT, пов'язаних з обробкою ІзОД. 

6. Фінансово-господарська діяльність 
Протягом звітного періоду забезпечувалось цільове використання 

державного майна та коштів Університету. 
Із метою стійкого фінансово-економічного стану Університету, 

ефективного управління його майном, збереження та покращення матеріально-
технічної бази структурними підрозділами адміністративно-господарської 
частини Університету було проведено закупівлю товарів, робіт та послуг, 
необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу Університету. 

Виконання показників ефективності використання державного майна, а 
також майнового стану Університету наведено в таблиці 10. 
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Таблиця 10 
Виконання показників ефективності використання державного майна, а 

також майнового стану університету станом на 01.10.2019 (тис. гри.) 
№ 
з/и 

Показники майнового стану 
Фактичне 
виконання 

1. Необоротні активи 
у тому числі: 

295346,42 

Основні засоби ^споруди, комплектуючі та комп'ютерна техніка, 
обладнання) 

284145,82 

Інші необоротні матеріальні активи (меблі, обладнання) 11192,18 
Нематеріальні активи (свідоцтва на авторське право) 8,4 
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 
(проектно-кошторисна документація) 

1250,7 

2. Оборотні активи 
у тому числі: 

43978,5 

Матеріали і продукти харчування (запасні частини, будівельні 
матеріали, ПММ) 

1081,3 

Малоцінні та швидкозношувані предмети (господарчі товари, 
інвентар, миючі засоби, папір) 

2617,1 

Дебіторська заборгованість (по навчанню, лікарняні, оренда, 
спорт база, гуртожиток) 

3835,9 

Рахунки в казначействі спеціального фонду(залишки на 
рахунках) 

36318,1 

Розрахунки за окремими програмами(пільговий кредит) 97,4 
Інші рахунки в казначействі (лікарняні) 28,7 

і J. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду 
(за навчання, гуртожиток, пеня, курси іноземних мов) 

6264,97 

Розрахунки за соціальними виплатами (стипендії) 103,5 
Розрахунки за іншими операціями (лікарняні) 30,7 

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, у 
термін, зазначений у статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України», для контролю за наявністю та ефективним 
використанням майна, достовірністю відображення його в бухгалтерському 
обліку в Університеті станом на 01.11.2019 року проведено інвентаризацію 
основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. 

Університет здає в оренду частину площ навчальних корпусів, які не 
використовуються в навчальному процесі. Передача нерухомого майна 
Університетом проводиться відповідно до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» від 10.04.92 № 2269-ХІІ. Станом на 
01.12.2019 р. в Університеті діють 15 договорів оренди нерухомого майна. 
Своєчасно відшкодовуються комунальні послуги та надходження орендної 
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плати. Університетом щоквартально до Міністерства освіти і науки України 
подається звітність про використання майна, зокрема майна, наданого у 
користування іншим особам. 

Ректор забезпечував своєчасне подання до Міністерства освіти і науки 
України, органів Державної казначейської служби, статистики та інших 
державних органів, яким законодавством України надане право контролю за 
відповідними напрямами діяльності університету, необхідну бухгалтерську та 
статистичну звітність. 

Університетом дотримуються норми законодавства щодо забезпечення 
виконання в установлені строки вимог Міністерства освіти і науки України, а 
також органів Державної аудиторської служби та органів державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності. 

Протягом 2019 року були проведені перевірки Державним 
Дніпровським міським центром зайнятості Дніпропетровського обласного 
центру зайнятості (позапланова); Головним управлінням Пенсійного фонду 
України в Дніпропетровській області. 

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 11.02.2015 № 183-
VII «Про відкритість використання публічних коштів», відповідно до 
Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних 
коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 
№ 694 та на виконання листа Міністерства фінансів від 26.10.2015 №31-
20010-07-14/33146 про розміщення та публікацію інформації про 
використання публічних коштів, в Університеті проводиться робота з 
оприлюднення інформації на єдиному веб-порталі (http://e-data.go\ .ua/). 

Також, виконуючи норми Закону України «Про публічні закупівлі» від 
25.12.2015 №922-VIII Університет проводить процедури закупівлі товарів, 
робіт та послуг на електронному майданчику «PROZORRO». 

Упродовж 11 місяців 2019 р. Університет своєчасно та в повному обсязі 
проводив розрахунки з юридичними та фізичними особами за рахунок коштів 
загального та спеціального фондів. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за розрахунками із 
постачальниками та іншими суб'єктами в Університеті відсутня. 

Упродовж звітного періоду Університет здійснював свою діяльність 
винятково в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, 
планом асигнувань загального фонду бюджету, кошторисних призначень 
спеціального фонду та плану використання бюджетних коштів. 

Першочергово бюджетними коштами забезпечувалися видатки на 
оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендій студентам, забезпечення 
студентів-сиріт та оплату комунальних послуг. 

http://e-data.go/
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Керуючись ст. 48 (п.1, 2) Бюджетного кодексу України, Університет 
бере зобов'язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом 
бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, а за спеціальним фондом 
бюджету - винятково в межах відповідних фактичних надходжень до 
спеціального фонду бюджету, що дає можливість уникнути кредиторської 
заборгованості. 

Перерахування платежів до державного бюджету, Пенсійного фонду 
України та фондів соціального страхування здійснюється вчасно відповідно 
до вимог законодавства. 

Обсяг запланованого фінансування Університету митної справи та 
фінансів на 2019 рік складає 99 945,5 тис. грн., в тому числі загальний фонд -
66722.2 тис.грн., спеціальний фонд - 33223,3 тис.грн. 

Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) 
спрямовуються на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями - 45590,5 тис. грн.; 
- оплату комунальних послуг - 2365,8 тис. грн.; 
- виплату стипендій - 845,2 тис. грн.; 
- забезпечення дітей-сиріт- 1245,3 тис. грн.; 
- інші виплати населенню - 199,9 тис. грн. 
- капітальні видатки - 15000,0 тис.грн. 
- інші поточні видатки - 1475,3 тис. грн. 
Кошти за загальним фондом будуть використані в повному об'ємі. 
Касові видатки за спеціальним фондом за 11 місяців 2019 року становлять 

33223.3 тис. грн. Кошти спеціального фонду спрямовано на: 
- виплату заробітної плати з нарахуваннями - 24754,3 тис. грн, 
- оплату комунальних послуг - 3504,0 тис. грн, 
- відрядження - 93,4 тис. грн, 

придбання товарів і послуг, поточний ремонт та технічне 
обслуговування - 4104,5 тис. грн, 

- інші поточні видатки - 764,7 тис.грн. 
- стипендії - 2,4 тис. грн. 
План за спеціальним фондом виконаний на 119,6%. Кошти 

спрямовуються на забезпечення життєдіяльності Університету. 
Заборгованість з виплати заробітної плати, стипендії, оплати 

комунальних послуг за загальним та спеціальним фондах відсутня. 
Упродовж звітного періоду складання, розгляд, затвердження та 

виконання кошторису Університету здійснювалися відповідно до «Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету 
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Міністрів України від 28.02.2002 № 228, у межах загального та спеціального 
фондів та відповідно до рішень бюджетно-фінансової комісії Університету. 

Не зважаючи на існуючі проблеми, недостатнє фінансування керівництвом 
Університету вживаються всі необхідні заходи спрямовані на утримання в 
належному стані будівель, споруд та приміщень для забезпечення навчального 
процесу. 

Для підготовки Університету до роботи в осінньо-зимовому періоді 
зроблено планово-відновлювальний ремонт котелень, прочистку 
теплообмінників, перевірку контрольно-вимірювальних приладів котелень, 
прочистку димоходів, підготовлені та підписані акти перевірки роботи приладів 
автоматики в котельнях, проведено ремонт та випробування систем опалення з 
оформленням паспортів готовності системи опалення, проводиться 
реконструкція вузлів обліку газу всіх котелень, проведено регламентні роботи в 
електрощитових та ревізія електроарматури навчальних корпусів та 
гуртожитків, проведено навчання та атестація персоналу обслуговуючого 
котельні, проведено огляд та чистка каналізаційних колодязів дворової 
каналізаційної системи, утеплено зовнішні трубопроводи системи опалення. 

Проведено технічне обслуговування та поточний ремонт систем доступу, 
охоронної сигналізації та відеоспостереження. 

Проведено ремонтні роботи в навчальних корпусах та гуртожитках 
загальною площею більше 4 тис.кв.м. У постійному режимі відбувалося 
обслуговування систем водо- та електропостачання. Ведуться роботи щодо 
введення в експлуатацію навчального корпусу №2. Замінені віконні блоки та 
вхідні двері, проведений демонтаж опалення та підготовка до встановлення 
нового обладнання. Проводиться підготовка до внутрішнього ремонту 
приміщень. 

7. Перспективні завдання на 2020 рік. 
З огляду на результати роботи у 2019 році, у 2020 році буде 

продовжуватися робота по виконанню головних завдань Університету на 2019-
2020 н.р., схвалених на серпневій нараді 2019 року. 

З навчальної роботи 
1. Забезпечити відповідність вимогам «Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» (згідно з ПКМУ від 10.05.2018 №347): 
до 01.02.2020 складу груп забезпечення з підготовки фахівців за ОС 

«бакалавр», за спеціальностями які виходять на акредитацію. 
2. Провести аналіз попиту на спеціальності в регіоні з метою визначення 

потреби започаткування освітньої діяльності за новими спеціальностями. 
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3. Забезпечити підготовку до започаткування освітньої діяльності за 
спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» 

4. Забезпечити видання навчально-методичної літератури відповідно до 
Плану видань на рік. 

5. Організувати роботу курсів з підвищення кваліфікації за програмами, 
які пропонуються Центром профільної освіти УМСФ. 

6. Здійснити заходи щодо отримання прав на підготовку співробітників 
служби судової охорони, представників приватних охоронних агентств. 

З наукової роботи 
1. Здійснити роботу щодо визначення можливостей розробки науковцями 

Університету спільних перспективних кафедральних (міжкафедральних) 
проектів НДР, що можуть виконуватись за рахунок коштів державного 
бюджету або інших джерел фінансування. 

2. Організувати й забезпечити участь фахівців Університету в 
міжнародних, національних та регіональних гран гових програмах. 

3. Забезпечити належні умови для діяльності діючих спеціалізованих 
вчених рад Університету. 

4.Розробити План заходів щодо просування наукових видань 
Університету до міжнародних наукометричних баз даних. 

З соціально-гуманітарної та виховної роботи 
1. Реалізувати Комплексний план організації соціально-гуманітарної 

роботи на 2019-2020 н. р. 
2. Розробити та реалізувати комплекс заходів, спрямованих на 

поліпшення умов проживання в гуртожитках УМСФ. 
3. Організувати та провести Форум випускників УМСФ та забезпечити 

подальшу взаємодію з ними. 
З міжнародної діяльності 
1. Забезпечити зростання чисельності іноземних громадян, які навчаються 

в УМСФ 
2. Розвивати співпрацю з міжнародними установами та закордонними 

навчальними закладами. 
3. Взяти участь у нових грантових програмах 
4. Реалізувати план роботи міжнародних центрів, організувати відкриття 

нових міжнародних центрів 
5. Продовжити роботу курсів польської, корейської, арабської мов, 

організувати відкриття курсів хінді, азербайджанської та грузинської мов. 
6. Здійснити заходи щодо відкриття ліцею міжнародних відносин в 

структурі УМСФ. 
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З фінансово-господарської діяльності 
1. Розробити та затвердити план заходів щодо збільшення надходжень від 

надання платних послуг. 
2. Розробити програму розвитку матеріально-технічної бази УМСФ. 
3. Розробити та реалізувати план економії витрат на комунальні послуги 

на 2019-2020 н.р. 
4. Реалізувати*план ефективного використання енергоносіїв на 2019-2020 

н.р. 

5. Реалізувати план поточних ремонтних робіт на 2019-2020 н.р. 
6. Здійснити заходи щодо введення в експлуатацію навчального корпусу 

№ 2, розміщення бібліотеки ЗЕД. 
З кадрової роботи 
1. Продовжити оптимізацію структури і штатного розпису Університету 

митної справи і фінансів. Привести якісні та кількісні показники у відповідність 
до ліцензійних умов Міністерства освіти і науки України. 

2. Проводити підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 
3. Провести конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників. 
4. Оптимізувати розміщення структурних підрозділів для створення 

комфортних умов співробітникам та з метою ефективного вирішення завдань. 
5. Розробити заходи щодо стимулювання праці в Університеті та дієвий 

механізм розподілу преміювального фонду. 
6. Розробити прозорий механізм фінансової підтримки службових 

відряджень. 
7. Розробити разом з профспілковим комітетом план заходів підтримки 

культурно-масових заходів. 
З організаційної роботи 
1. Розробити та реалізувати план профорієнтаційної роботи на 2019-2020 

н. р. 

2. Розробити та реалізувати план іміджевої роботи на 2019-2020 н. р. 
3. Розробити та реалізувати план сприяння працевлаштуванню студентів 

та випускників 
4. Реалізувати плани роботи профільних центрів. 

Ректор Д.О. Бочаров 


