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ЗВІТ
ректора Університету митної справи та фінансів

про виконання у 2016 році умов контракту № І-130 від 19.06.2015

Упродовж 2016 року ректор Університету митної справи та фінансів
(далі – Університет) забезпечував виконання завдань відповідно до умов
контракту № І-130 від 19.06.2015, укладеного з Міністерством освіти і науки
України, керуючись в 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 планами
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.

Освітній процес в Університеті забезпечують два навчально-наукових
інститути, 5 факультетів та 22 кафедри.

На 01.12.2016 штатна чисельність Університету складає 793,66 ставок
(628,73 – бюджет, 164,93 – спецфонд). З них 275,16 одиниць науково-
педагогічних працівників, 356,5 одиниць навчально-допоміжного персоналу,
162 одиниці адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу.

1. Освітня діяльність

1.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за освітніми рівнями
«бакалавр» та «магістр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем

«спеціаліст» згідно зі стандартами вищої освіти

У звітному періоді Університет здійснював освітню діяльність за
наступними напрямами:

- підготовка фахівців освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (спеціальності наведено в табл.1);

- перепідготовка спеціалістів (таблиця 2);
- підвищення кваліфікації працівників Державної фіскальної служби за

спеціальністю «Державна служба»;
- підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України.
Провадження Університетом освітньої діяльності регламентується

ліцензією МОН  серії АЕ № 636092, виданої 10.03.2015, та сертифікатами про
акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей.
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Таблиця 1
Перелік напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка

фахівців за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр», освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

№
з/п

Спеціальності за Переліком галузей знань та спеціальностей 2016 року

Код Найменування

1 081 Право
2 056 Міжнародні економічні відносини
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 та інформаційні технології
9 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)
10 125 Кібербезпека (освітні ступені «бакалавр», «магістр»)

Таблиця 2
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється перепідготовка
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

№з/п Шифр Галузь знань Шифр Напрям підготовки
1 0304 Право 7.03040101 Правознавство
2 0305

Економіка та
підприємництво

7.03050801
Фінанси і кредит (за

спеціалізованими програмами)
3 0305

Економіка та
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит

Також здійснюється підготовка фахівців за освітнім рівнем «магістр» зі
спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» (надалі -
281 «Публічне управління та адміністрування»).

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

на 2016-2017 навчальний рік з підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр»,
«магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;

- вченою радою Університету затверджено 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.

Проведено значну і за обсягами, і за своїми наслідками роботу з
акредитації та ліцензування щодо розширення ліцензійних обсягів. А саме:
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- проведено повторну акредитацію за освітнім рівнем «магістр»
спеціальностей «Економіка (Управління персоналом та економіка праці)»,
«Облік і оподаткування (Облік і аудит)», «Економіка підприємства
(«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), «Державна служба
(«Публічне управління та адміністрування»)»;

- отримано позитивне рішення щодо збільшення ліцензійних обсягів
підготовки за освітнім рівнем «магістр» зі спеціальностей: «Право»,
«Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси,
банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Публічне
управління та адміністрування»;

- отримано ліцензію на підготовку за освітнім рівнем «бакалавр» зі
спеціальності «Соціальне забезпечення» та освітнім рівнем «магістр» зі
спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Підготовлено та направлено до Міністерства освіти та науки ліцензійні
справи на підготовку бакалаврів за новими спеціальностями «Публічне
управління та адміністрування» та «Музеєзнавство, пам’яткознавство».

У звітному періоді контингент Університету було поповнено в період
вступної кампанії за всіма напрямами підготовки та спеціальностями (табл.3)

При цьому слід зазначити, що максимальні обсяги прийому бакалаврів,
доведені Міністерством, Університет не опанував у повному обсязі. Хоча
загальна кількість вступників на перший та п’ятий курси у 2016 році була
більшою, ніж у 2015: збільшилась кількість студентів-контрактників. Це
свідчить, з одного боку, про не самий високий рівень підготовки вступників, а з
другого – про задовільну якість освітянських послуг, що надаються
Університетом (є попит).

Упродовж звітного періоду ректор особливу увагу звертав на оновлення
нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу в
Університеті. Зокрема, вченою радою Університету було затверджено та
введено в дію наказом ректора Положення про організацію освітнього процесу
в Університеті, Положення про надання студентам Університету
індивідуального графіку навчання, Положення про наукову раду Університету,
Положення про академічну мобільність студентів Університету, Положення
про порядок переведення, відрахування, переривання навчання та поновлення
студентів Університету та ін.
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Таблиця 3
Показники прийому на навчання до Університету митної справи та фінансів у 2016 році за рахунок коштів

державного бюджету й за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

№ з/п Напрям/спеціальність
Ліцензія Бюджет Контракт Прийом

(загалом)
денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна

Бакалавр
1 081 Право 100 25 13 0 87 3 100 3

2 056 Міжнародні економічні відносини 50 0 2 0 28 0 30 0

3 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність 45 45 5 7 9 2 14 9

4 051 Економіка 40 40 5 0 10 0 15 0
5 072 Фінанси, банківська справа та страхування 270 195 30 6 39 27 69 33
6 071 Облік і оподаткування 100 20 11 0 13 11 24 11

7 073 Менеджмент 75 50 18 0 24 0 42 0

8 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 75 25 26 0 33 6 59 6

9 275 Транспортні технології (автомобільний
транспорт) 75 25 45 0 19 0 64 0

10 125 Кібербезпека 30 0 3 0 10 0 13 0

Разом: 860 425 158 13 272 49 430 62

Спеціаліст
1 081 Право 70 50* 32 0 35 49 67 49
2 056 Міжнародні економічні відносини 50 0 22 0 0 0 22 0

3 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність 40 40 17 15 0 11 17 26
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· З урахуванням ліцензованого обсягу на перепідготовку за відповідною спеціальністю

4 051 Економіка 40 40 20 13 5 7 25 20

5 072 Фінанси, банківська справа та страхування 148 235 64 55 0 57 64 112

6 071 Облік і оподаткування 70 45* 23 0 3 24 26 24

7 073 Менеджмент 25 30 20 0 0 6 20 6

8 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 50 25 36 0 4 0 40 0

9 275 Транспортні технології (автомобільний
транспорт) 50 25 30 0 1 13 31 13

Разом: 543 395 264 83 48 167 312 250
Магістр

1 081 Право 15 0 15 0 0 0 15 0

2 072 Фінанси, банківська справа та страхування 95 50 43 20 23 30 66 50

3 071 Облік і оподаткування 35 0 20 0 6 0 26 0

4 073 Менеджмент 40 15 20 0 6 12 26 12

5 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 25 0 20 0 2 0 22 0

6 074 Публічне управління 25 20 13 0 2 0 15 0

7 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність 10 10 10 4 0 6 10 10

8 051 Економіка 10 10 10 5 0 5 10 10

9 275 Транспортні технології (автомобільний
транспорт) 25 10 25 0 0 9 25 9

Разом: 280 115 176 29 39 62 215 91
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На виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про вищу освіту», керуючись нормами цього закону та наказами
МОН, упродовж звітного періоду було вжито комплекс заходів щодо
розроблення навчальних планів підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр»,
«магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Зокрема, оновлено
рекомендації з розробки навчальних планів підготовки фахівців. Рішенням
вченої ради Університету були затверджено навчальні плани підготовки
фахівців напрямів та спеціальностей Університету для вступників 2016 року, а
також Стандарти вищої освіти Університету митної справи та фінансів (освітні
програми) за новими спеціальностями.

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.

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 ведеться 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.

За звітний період Університетом були переукладені договори з
потенційними роботодавцями, головними замовниками фахівців – базами
практик, а також укладено понад 800 нових договорів із базами практик такими,
як Головне управління ДФС в Дніпропетровській області, Головне
територіальне управління юстиції в Дніпропетровській області,
Дніпропетровська облдержадміністрація, КБ «Приватбанк» тощо. Навчально-
методичне забезпечення практик відповідає нормативним вимогам.

У звітному періоді здійснювався комплекс заходів зі сприяння
працевлаштуванню випускників Університету. Університет активно
співпрацював з Державною фіскальною службою України, банківськими
установами Дніпропетровського регіону, а також підприємствами та
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установами на регіональному рівні з цією метою. У грудні 2016 року було
підписано оновлений відповідно до змін у законодавстві договір про співпрацю
з Державною фіскальною службою України

Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за
результатами літньої екзаменаційної сесії засвідчує її відповідність державним
вимогам, зокрема якісний показник успішності студентів університету денної
форми навчання складає 51%, абсолютний 68%.

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 23 екзаменаційні комісії, 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, зокрема: на виконання наказу МОН від 12.05.2015 № 525 «Про
затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного
зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» в Університеті
впроваджені форми документів про вищу освіту державного зразка та додатків
до них; відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015
№ 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»
та 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
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потенційними роботодавцями, а також профорієнтаційна робота. Виконання
обсягів державного замовлення у 2016 році (випуск 2016 року) за всіма
напрямами підготовки та спеціальностями наведено у таблиці 4.

Таблиця 4
Виконання обсягів державного замовлення Університетом митної справи та

фінансів у 2016 році за денною формою навчання1

№
з/п

Спеціальності за Переліком галузей знань та
спеціальностей 2016 року Освітній

рівень
бакалавра

ОКР
спеціаліст

Освітній
рівень

магістраКод Найменування

1 081
(6.030401)

Право (Правознавство) 65 32 -

2 056
(6.030503)

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародна економіка)

20 25 -

3 051
(6.030505)

Економіка (Управління персоналом
та економіка праці)

19 17 7

4
076

(6.030504)

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність (Економіка
підприємства)

23 15 7

5 071
(6.030509)

Облік і оподаткування (Облік і
аудит, Оподаткування)

27 20 7

6 072
(6.030508)

Фінанси, банківська справа та
страхування (Фінанси і кредит)

128 39 49

7 073
(6.030601)

Менеджмент (Менеджмент) 40 22 10

8 122
(6.050101)

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології (Комп’ютерні науки)

60 25 10

9 275
(6.010101)

Транспортні технології
(автомобільний транспорт)

55 21 -

10 125
(6.170103)

Кібербезпека (Управління
інформаційною безпекою)

0 - -

11 074
(8.15010002)

Публічне управління та
адміністрування (Державна служба)

- - -

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

1Дані в таблиці 4 відповідають Переліку спеціальностей згідно з Актом узгодження спеціальностей,
погодженого МОН
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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 закладів освіти,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.
№ 1187.

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 рівнів.
Освітній процес в Університеті забезпечує 258 осіб, з них 39 докторів наук,
професорів, та 155 кандидатів наук, доцентів і 64 старших викладачів,
викладачів (без наукового ступеню).

Щодо якісного кадрового складу кафедр, а саме їх забезпеченості
штатними науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями,
вченими званнями, то варто відзначити кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, кримінально-правових дисциплін,
адміністративного та митного права, теорії та історії держави і права (100%),
обліку і аудиту (92%), інформаційних систем та транспортних
технологій (90%). 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 3
читальними залами, тиру, плавального басейну, спортзалів та тренажерних
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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.

Кожна кафедра має приміщення для науково-педагогічних працівників,
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 Microsoft Windows, сервера на базі платформи
Microsoft Server.

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.

Приміщення бібліотеки Університету (книгосховища, абонемент)
забезпечені системою кондиціювання та вентиляції, системою опалення, мають
штучне та природне освітлення. Також на базі бібліотеки працює 1
комп’ютерний клас, де окрім підключення до мережі Internet, можна працювати
з електронними каталогами «Ірбіс».

Технічні можливості редакційно-видавничого відділу дозволяють
організувати випуск навчальних посібників, монографій, збірників наукових
праць і забезпечувати навчальний процес навчально-методичною літературою.
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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 19 комп’ютерних класів. Загальна кількість комп’ютерів -
343 одиниці (Celeron 2.8 Ghz, ASUS P5VD2-MX, Intel Core2 Duo E8500 тощо).

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

Університет має 25 аудиторій, обладнаних сучасними комплексами
мультимедійної техніки (проектор, комп’ютер, електронна дошка, плазмові
панелі) та 5 переносних мультимедійних комплексів. Кафедру іноземних мов
обладнано комп’ютерами на базі процесорів Intel Core2 Duo E8400 та моніторів
Samsung 743M, оснащено аудіо-навушниками, що дозволяє покращити рівень
сприйняття та запам’ятовування матеріалу.

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.
Всі 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, 3
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
баскетбольний майданчики, медичний пункт та забезпечує умови для
виконання навчальних планів.
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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.

З метою забезпечення належного рівня вищої освіти випускників
Університету та досягнення ними встановлених результатів навчання
(компетентностей), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня
вищої освіти, Університетом розроблено Стандарти вищого навчального
закладу, які введено в дію 01.09.2016 року.

На основі Стандартів в Університеті розроблено та впроваджено
навчальні та робочі навчальні плани підготовки фахівців освітніх ступенів
«бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 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
програми практики та ін.

Інформаційне забезпечення. Бібліотека Університету містить 3 читальних
зали, які розраховані на 200 (посадкових) робочих місць, в тому числі зал
електронних каталогів на 20 робочих місць, 4 книгосховища, 5 пунктів видачі
літератури. Бібліотечний фонд нараховує 208726 примірників. Бібліотека
використовує програмне забезпечення «Ірбіс 64» та «УФД», які дозволяють
автоматизувати майже всі бібліотечні процеси: реєстрацію нових надходжень
та періодики, класифікацію та каталогізацію, ретроконверсію, формування баз
даних електронного каталогу тощо. Результатами автоматизації є створення
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багатофункціонального електронного каталогу, в якому відображено:
115734 записів в системи Ірбіс, 37206 - бази даних УФД. Постійно оновлюється
електронна база даних «Митна справа», за 2015/2016 н.р. внесено 941 записів.

З 2015 року успішно функціонує створений відділом інформаційних
технологій Університету проект «Мобільна бібліотека». Одна з найбільш
популярних серед студентів база даних «Навчально-методичний комплекс
дисциплін» завдяки проекту переведена у формат QR–кодів. У залі електронних
каталогів забезпечено постійний онлайновий доступ до безкоштовних
наукометричних баз даних.

Із метою збереження, накопичення, систематизації інформації в
електронному вигляді продуктів інтелектуальної діяльності Університету
наукового, освітнього та методичного призначення та забезпечення
довготривалого, надійного відкритого доступу до них у жовтні 2015 року
розпочав роботу інституційний репозитарій Університету. Репозитарій був
створений за допомогою програмного забезпечення, що підтримує протокол
обміну метаданими ОАІ-РМН (Open Access Initiative Protocol for Metadata
Harvesting). На 01.12.2016 внесено 950 повнотестових документів, URL
репозитарію  http://biblio.amsu/

В Університеті функціонує редакційно-видавничий відділ, основним
завданням якого є редагування, верстка й видання наукової та навчально-
методичної літератури. До складу відділу входять два сектори: сектор
редагування та сектор видавничої справи.

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

У звітному періоді ректор забезпечував створення умов для науково-
дослідної роботи студентів, яка є важливою складовою підготовки фахівців,
зокрема акцентувалася увага науково-педагогічних працівників, керівників
науково-дослідних робіт на необхідності 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.
Студентська наукова рада Університету є ініціатором та учасником

великої кількості наукових заходів, серед яких: всеукраїнські та регіональні
науково-методичні конференції, науково-практичні семінари, круглі столи.
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1.5. Забезпечення виконання навчальних планів і програм
Упродовж звітного періоду ректор контролював забезпечення виконання

навчальних планів підготовки фахівців напрямів і спеціальностей Університету
та програм навчальних дисциплін. Для конкретизації планування навчального
процесу в Університеті розроблено робочі навчальні плани підготовки фахівців
напрямів та спеціальностей Університету на 2016-2017 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
Упродовж 2016 року в Університеті науково-дослідна робота

виконувалась за 22 темами, що зареєстровані в УкрІНТЕІ.
Науковці Університету входять до Наукової ради МОН України: секція

«Право» – Приймаченко Дмитро Володимирович, проректор з наукової роботи,
доктор юридичних наук, професор; секція «Літературознавство, мовознавство,
мистецтвознавство та соціальні комунікації» – Калашникова Ольга Леонідівна,
завідувач кафедри гуманітарної підготовки та митної ідентифікації культурних
цінностей, доктор філологічних наук, професор.

Ураховуючи сучасні освітні інтеграційні процеси, ректор спрямовує
колектив Університету на розвиток міжнародної наукової співпраці.
Університет має офіційні угоди про співпрацю з 23 зарубіжними вищими
навчальними закладами та науковими установами й організаціями. Університет
входить до Міжнародної мережі митних університетів. Відповідно до
укладених угод університет співпрацює з вищими навчальними закладами
Азербайджан, Бельгія, Білорусія, Болгарія, Казахстан, Китай, Латвія, Молдова,
Німеччина, Польща, Російська Федерація, Словаччина, США, Швейцарія,
Судан (Африка), Болгарія, Південна Корея.

Основними напрямами співпраці в рамках угод є: науково-технічна
співпраця; спільні міжнародні освітні програми; академічна мобільність
здобувачів вищої освіти; професорсько-викладацька мобільність; науково-
комунікативні заходи.

Упродовж 2016 року на базі Університету проведено 4 науково-
комунікативні заходи, що мають статус міжнародних конференцій:

- «Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації:
правове, соціально-економічне та інформаційно-технічне забезпечення»
(22.04.2016);

-  «Історія торгівлі, податків та мита» (27-28.10.2016);
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- «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності:
економічні та гуманітарно-технічні аспекти» (25.11.2016);

- «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних
інтеграційних процесів» (25.11.2016).

На цих конференціях були представлені вищі навчальні заклади та
установи Австралії, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Молдови, Німеччини,
Польщі, Росії, Словаччини, Швейцарії.

Крім того, проводилися також науково-комунікативні заходи
регіонального значення: круглі столи «Наука – бізнес» (19 травня 2016 р.),
«Реформи фінансового сектору та їх вплив на регіональну банківську систему»
(26 жовтня 2016 р.),  «Актуальні проблеми розвитку фінансової системи
України» (01 грудня 2016 р.) і конференція «Сучасний стан банківської системи
України та напрямки її інноваційного розвитку» (27 квітня 2016 р.).

Одним із головних критеріїв оцінки наукової діяльності є публікації, які
засвідчують результати наукових досліджень учених Університету. Так, у 2016
році науково-педагогічні працівники опублікували 59 монографій,
6 підручників, 29 навчальних посібників, 3 словників, понад 350 статей, із них у
закордонних виданнях – понад 60.

В Університеті видається 6 фахових журналів, яким як періодичним
виданням присвоєно міжнародний ідентифікаційний код серійного видання
Міжнародного стандартного номера серійного видання (ISSN – International
Standard Serials Number):

1. Правова позиція.
2. Науковий погляд: економіка та управління.
3. Системи та технології.
4. Історія торгівлі, податків та мита.
5. Публічне управління та адміністрування.
6. Філософія. Культура. Життя.

Публікується також міжнародний митний журнал «Customs Scientific
Journal CUSTOMS», який індексується в міжнародній наукометричній базі
Index Copernicus.

Упродовж звітного періоду ректор забезпечував створення умов для
науково-дослідної роботи студентів, яка є важливою складовою підготовки
фахівців. Акцентувалася увага науково-педагогічних працівників, керівників
науково-дослідних робіт на необхідності залучення до наукової роботи
обдарованої студентської молоді. Основними формами цієї роботи в
Університеті є: робота в наукових гуртках; залучення до науково-дослідної
роботи; участь у науково-практичних конференціях; участь у конкурсах
наукових робіт та олімпіадах.
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Так, в Університеті діє 29 студентських наукових гуртків, у роботі яких у
2016 році взяли участь понад 500 студентів. Студенти Університету беруть
активну участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах.  Так, у 2016 році
студенти Університету посіли переможні місця у таких конкурсах
міжнародного рівня – у міжнародному конкурсі наукових робіт
«Regions economie innovatice» в Університеті Пуатьє (Франція), у Щорічному
міжнародному конкурсі «Економіка майбутнього» (м. Тамбов, Росія).

Дев’ятеро студентів Університету стали призерами Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук: двоє нагороджені дипломами І ступеня, троє – дипломами ІІ
ступеня і четверо – дипломами ІІІ ступеня. За участь у Всеукраїнській
студентській олімпіаді двоє студент відзначені дипломами ІІ ступеню, п’ятеро –
дипломами ІІІ ступеня. Семеро студенів стали призерами міського конкурсу на
кращу науково-практичну розробку «Інтелект-Творчість-Успіх»: чотири
студента нагороджені дипломами І ступеня, двоє студентів – дипломами ІІ
ступеня і один студент – дипломом ІІІ ступеня.

Студенти Університету беруть участь у Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти. Для участі у
конкурсі у 2016 році було направлено 6 дипломних робіт.

Відповідно до ч. 6 ст. 69 Закону України «Про вищу освіту» та з метою
стимулювання студентів-випускників усіх форм навчання за освітнім рівнем
«магістр» до самостійного виконання дипломних робіт та реалізації принципу
академічної доброчесності, Університетом запроваджується «Системи
виявлення збігів/ідентичності/схожості (Система «Unplag»)».

Продовжує здійснюватися підготовка аспірантів за спеціальностями, що
були відкриті в аспірантурі у попередній період, зокрема: 05.13.06 –
Інформаційні технології; 05.22.01 – Транспортні системи; 08.00.05 – Розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
12.00.07 – Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне
право; 21.04.01 – Економічна безпека держави; 25.00.02 – Механізми
державного управління; 25.00.03 – Державна служба.

У червні 2016 року відбулося ліцензування аспірантури за новими
спеціальностями, прийом за якими вперше проведено у вересні 2016 року.
Згідно із Наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771
Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому
освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у таких галузях знань:

- галузь знань «05 Соціальні та поведінкові науки» - спеціальність
051 «Економіка»;
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- галузь знань 07 «Управління та адміністрування»: спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 074 «Публічне управління та
адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

- галузь знань 08 «Право» -  спеціальність 081 «Право».
Станом на 01.12.2016 в Університеті навчається 55 аспірантів і

2 здобувача наукового ступеня кандидата наук. У тому числі: 28 аспірантів з
відривом від виробництва та 27 аспірантів без відриву від виробництва. У 2016
році для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії було прийнято 13
осіб (7 – з відривом від виробництва, 6 – без відриву).

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, у першу чергу, кандидатів
наук через аспірантуру, є і завжди була однією з основних задач вищих
навчальних закладів IV рівня акредитації. Ефективність аспірантури є
інтегральним показником діяльності ВНЗ, його наукового потенціалу та
здійснення науково-дослідної роботи (НДР), та визначається як відношення
кількості випускників аспірантури, які вчасно захистили або подали у
спеціалізовані вчені ради свої кандидатські дисертації, до загальної кількості
цих випускників. Цей показник – один із основних показників, по якому
аналізувалась успішна діяльність ВНЗ.

Ефективність діяльності аспірантури за останні роки у системі Міносвіти
і науки складає 18  %,  докторантури -  10  %.  Із 9  аспірантів Університету,  які
закінчили навчання у 2016 році, 1 особа захистила кандидатську дисертацію та
три подали роботу до спецради. Таким чином загальна ефективність
аспірантури у 2016 році становить 25%, у 2015 році він становив 23,53%.

Усього  науково-педагогічними працівниками Університету у 2016 році
захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій.  За цей же період 2
співробітники отримали вчене звання професора, 4 – вчене звання доцента.

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників проводилось відповідно до графіка. У 2016 році 64 науково-
педагогічних працівників Університету пройшли стажування у вищих
навчальних закладах Дніпра, Кам’янська, Полтави.

3. Міжнародна діяльність
Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності Академії за звітний

період були наступні.
Продовжувався розвиток співробітництва із Всесвітньою митною

організацією (далі – ВМО) та розширення співпраці із закордонними ВНЗ.
Зокрема, було видано 2 номери міжнародного митного журналу «CUSTOMS»,
який представлено у наукометричних базах та бібліотеках Index Copernicus,
WorldCat, USA, Google Scholar, USA, Journal Seeker Research Bible; ojs.

http://www.worldcat.org/search?q=on%3ADGCNT+tmn+UAKRN&qt=results_page
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WUUZufQAAAAJ
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Троє студентів Університету взяли участь у ІІІ Міжнародній молодіжній
конференції «i-Customs», м. Санкт-Петербург (20 – 21 травня 2016 р.). Доповідь
одного зі студентів визнана найкращою на конференції.

Двоє студентів Університету взяли участь у Міжнародній студентській
конференції «Диалог молодежи – институциональное развитие посредством
укрепления международного таможенного сотрудничества», Азербайджанська
Республіка (29 червня – 01 липня 2016 р.).

Також у червні 2016 р. створено національну групу Міжнародної митної
студентської асоціації, головою якої став студент з Анголи Хамілтон Бранко.

У конференції ВМО ПІКАРД у вересні 2016 р. взяли очну участь
1 студент Університету та 2 представили стендові доповіді (м. Маніли,
Філіппіни).

Представники Університету узяли у заході Регіонального навчального
центру Всесвітньої Митної Організації – семінарі «Співпраця між  митними
представництвами ЄС і України у контексті запобігання та боротьби з
контрабандою», організований Національною податковою і митною
адміністрацією Угорщини у період з 07 по 11 листопада 2016 року у
м. Будапешт (Угорщина).

Крім співробітництва в рамках раніше укладених Угод та Договорів, у
2016 році укладені нові договори та меморандуми про співробітництво, а саме:
з Національною академією митних наук і технологій в м. Хартум (Судан,
Африка), з Економічним університетом-Варна (Болгарія), з Лодзьким
університетом (Польща), з Cross-Border Research Association (Швейцарія), з
Beijing Recode Trade Security and Facilitation Research Center (Китай).

У рамках виконання укладених міжнародних угод за звітній період було
організовано три міжнародні науково-практичні конференції, в яких узяли
участь представники Великобританії, Польщі, Німеччини, Болгарії, Нігерії,
Зімбабве та Словаччини. 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 Республіка, Швейцарія,
Литва, Португальська Республіка, Болгарія, Греція, Угорщина).

З метою обміну досвідом та розширення наукової співпраці у 2016 році з
офіційними візитами Університет відвідали почесні гості.

Лекції для студентів юридичного факультету прочитав адвокат, депутат,
проф. Мачей Раковський (Республіка Польща).

Відкриті лекції для студентів усіх факультетів двох Інститутів прочитали
2 професори Гарі Літ (Сінгапур) навесні 2016 р. та Лотар Геллерт (Німеччина)
восени 2016.
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Науково-педагогічні працівники Університету також активно
долучаються до можливостей наукової та академічної мобільності.

Доцент кафедри теорії та історії держави і права Дячок Олег
Олександрович прочитав лекції студентам юридичного факультету Лодзького
Університету (Республіка Польща) навесні 2016 року.

Декан економічного факультету Університету Даценко Вікторія
Володимирівна та завідувач кафедри іноземних мов та професійної мовної
підготовки Університету Павленко Олена Олександрівна у якості тренерів
провели серію лекцій для службовців митниці та викладачів Митного
навчального центру Митного департаменту при Міністерстві фінансів
Литовської Республіки у м. Вільнюс (Литовська Республіка) восени 2016 року.

Представники кафедри публічного управління та митного
адміністрування під час стажування у Греції вивчали досвід підготовки
державних службовців (восени 2016).

Крім того, начальник відділу міжнародних зв’язків Барабаш Ю.В. взяла
участь у семінарі з розвитку міжнародного співробітництва вищих навчальних
закладів «Міжнародний відділ університету: кращі практики», організованому
Британською радою в Україні (восени 2016 р.).

Розвивається в Університеті і грантова робота. Викладачем кафедри
економіки підприємства Корнецьким Артемом Олеговичем отримано грант у
розмірі 1 900 дол. США за програмою Fulbright для розробки та підготовки
курсу «Соціальне підприємництво» у термін з листопада 2015 р. до серпня
2016 р. Доцент кафедри міжнародної економіки Навроцька Наталя Анатоліївна
отримала грант на стажування протягом року у Швеції за сприянням
Стокгольмської школи економіки. Студент 4 курсу УМСФ спеціальності
транспортні системи Євген Зубко виборов грант на участь у програмі
Посольства Республіки Корея, яка відбулася в липні 2016 р.

Студенти Університету також беруть участь у програмі ступеневої
(академічної) мобільності за кордоном (у Республіці Польща – 12 студентів, у
Словаччині – 1 студент) та у програмі Польський Еразмус для України
(3 студенти).

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 2016 р. прийнято 18 іноземних громадян на навчання –  Нігерії, Росії,
Румунії, Азербайджану, Зімбабве, Лівану, Ефіопії, Єгипту. На сьогодні в
Університеті навчається 28 іноземних студентів.

До 20-річчя Академії митної служби проведено перший в
Дніпропетровській області інтернаціональний фестиваль «Дружба без

https://www.facebook.com/agitueva
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кордонів» за участю  іноземних студентів вишів Дніпра (УМСФ, Металургійна
академія, Гірничий Університет, ДНУ ім. Гончара, УМСФ, Медична академія),
представників азербайджанської та туркменської общин у Дніпропетровській
області та фірми-агента – партнера УМСФ «Пані-Маас».

Українсько-польським центром було продовжено співпрацю з
дипломатичними установами Республіки Польща на території України:
Посольством Республіки Польща в Україні, Генеральним Консульством
Республіки Польща у Харкові, Польським Інститутом у Києві. Також на базі
Українсько-польського центру щорічно проводяться курси з польської мови та
культури. Студенти Університету взяли участь у зимових та літніх мовних
школах у Республіці Польщі.

Реалізовано спільний українсько-польський проект «Заочна магістратура
у Польщі» для студентів Університету (Вища Школа Бізнесу – національний
Університет Луїса, м. Новий Сонч, Республіка Польща, та Українсько-
польський центр).

Завдяки підтримці Посольства Республіки Корея та Школи корейської
мови №1 (м. Дніпропетровськ)  розпочато курси корейської мови при кафедрі
іноземних мов та професійної мовної підготовки. У 2016 році навчання на
курсах пройшли 24 особи.

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

плану організації виховного процесу в Університеті митної справи та фінансів
на 2016 – 2017 навчальний рік.

У 2016 році були проведені наступні культурно-масові заходи:
- урочисте посвячення першокурсників у студенти Університету; День

першокурсника;
- фестиваль гітарної музики Amsu Guitar fest - 2016 «Гітара заради

миру»;
- урочистий випуск спеціалістів та магістрів;
- міжвузівський конкурс «Караоке біля фонтану»;
- дні факультетів;
- брейн-ринг юридичної тематики;
- благодійний ярмарок «Студентський ярмарок - 2016»;
- участь в обласному конкурсі «Студент року»;
- Міжнародний день студента
- конкурс «Міс Університету митної справи та фінансів»;
- відвідування дитячих будинків м. Дніпра.
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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. Так, студентський парламент традиційно
займався організацією та проведенням Студентської весни-2016, днів посвяти в
студенти та днів факультетів, брав участь у Днях абітурієнта,  благодійних
акціях та волонтерських заходах із збору коштів на лікування  студентів  та для
вимушених переселенців із зони АТО, на допомогу дітям-сиротам, в організації
збору теплих речей для воїнів у зоні АТО.

За активну участь у студентському та громадському житті протягом 2016
року 2 студенти Університету отримували стипендію Президента України, 2 –
стипендію Верховної Ради України, 2 – Академічну стипендію
ім. М.С.Грушевського, 2 – стипендії обласної ради.

Художня самодіяльність Університету вже багато років знаходиться на
одному з найвищих рівнів якості не тільки в місті,  але й в області.  На
сьогоднішній день у стінах університету працюють 10 гуртків художньої
самодіяльності, в яких займається понад 200 студентів.

За підсумками щорічного міського фестивалю «Студентська весна-2016»
творчий колектив Університету посів Гран-прі фестивалю.

У вищеназваних заходах протягом року взяло участь близько 700 наших
студентів. Високий якісний рівень художньої самодіяльності є невід’ємною
іміджевою складовою нашого Університету не тільки на всеукраїнському, але й
на міжнародному рівнях. Так, наприклад, народний ансамбль фольклорного
танцю «Веселка» (керівник Жир С.І.) завоював "Гран-Прі" Всеукраїнського
фестивалю дітей та творчості «Березень! Канікули!!», став лауреатом
XVII Всеукраїнського фестивалю мистецтв "Зі Злагодою в серці!", і, в цілому,
цей колектив виступив на 56 різних концертах перед глядачами Університету,
міста, області, України і за кордоном, що, без сумніву, сприяло підвищенню
авторитету нашого навчального закладу.

Спорту і фізичному вихованню студентів у нашому Університеті завжди
приділялося багато уваги. Протягом 2016 року були проведені Чемпіонати
університету серед студентів з 7 видів спорту (футзал, теніс настільний,
бадмінтон, волейбол, баскетбол, кульова стрільба), також проводились окремі
турніри, матчеві зустрічі та інші спортивні заходи, в тому числі спільно зі
студентським парламентом, а саме:

1. спортивно-розважальне шоу «Козацькі розваги» ;
2. турнір з кульової стрільби на тренажерному комплексі «Скат» між

працівниками Університету;
3. турнір з фут залу, присвячений Дню працівника фізичної культури;
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4. турнір з кульової стрільби на тренажерному комплексі «Скат» між
студентами УМСФ, присвячений Дню Перемоги;

5. традиційний турнір з міні-футболу пам’яті першого ректора АМСУ
Падуна П.П.

Разом з виконавчим комітетом Амур-нижньодніпровського району
м. Дніпра було проведено турнір з волейболу, присвячений Міжнародному дню
студента.

У всіх цих спортивних заходах прийняло участь близько 600 студентів
Університету.

11 збірних команд УМСФ у 2016 року взяли участь у ІV Студентських
спортивних іграх серед команд ВНЗ III-IV рівня акредитації,за підсумком яких
університет посів І загальнокомандне місце.

У 2016 році в обласних комплексних змаганнях «Динаміада-2016» серед
збірних команд правоохоронних органів та рятувальних служб УМСФ посів І
місце.

Кращі спортсмени та команди Університету виступали на
всеукраїнських змаганнях, перемагали та виборювали призові місця. Так, збірна
команда з гирьового спорту виборола І командне місце у Чемпіонаті України
серед студентів. В особистому заліку переможцями та призерами стали майстри
спорту Гулівець Сергій, Сердюк Іван, Бортник Мар’яна та кандидати в майстри
спорту - Сомченко Андрій, Ведмідь Богдан, Ведмідь Ігор, Вінтіш Роман,
Ковалюк Вікторія.

Студенти Університету майстри спорту з плавання Алпатов Віталій та
Сидорченко Дмитро стали багаторазовими чемпіонами України та
багаторазовими переможцями Кубку України. Алпатов Віталій став чотирьох
разовим переможцем Міжнародного Турніру з плавання (Білорусь).

Переможцями та призерами Чемпіонатів України з дзюдо та самбо стали
Майстер спорту міжнародного класу Звєрєв Сергій, майстер спорту Мачутадзе
Нодар, майстер спорту Демиденко Роман, майстер спорту Мартищенко
Анатолій, майстер спорту Скора Катерина, майстер спорту Матлашевський
Микита, заслужений майстер спорту Хорава Давид.

Кращі студенти Університету презентують навчальний заклад та
Україну на Чемпіонатах Європи, Світу, Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Лагутенко Олег виборов срібну нагороду на Чемпіонаті Європи з карате.
Бортник Мар’яна майстер спорту виборола І місце на Чемпіонаті Світу з

гирьового спорту (м. Гданську, Польща).
Майстер спорту з дзюдо та самбо Мачутадзе Нодар став срібним

призером Кубку Європи з дзюдо.
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Майстер спорту міжнародного класу Звєрєв Сергій став чемпіоном Світу
з боротьби самбо (Литва). Майстер спорту з дзюдо та самбо Скора Катерина
стала бронзовою призеркою Чемпіонату Світу (Румунія) та срібною призеркою
Чемпіонату Європи з самбо (Франція). Майстер спорту з дзюдо Матлашевський
Микита став чемпіоном Європи з дзюдо.

Заслужений майстер спорту з синхронного плавання Садурська
Катерина стала багаторазовою переможницею Кубку Європи та Кубку Світу з
синхронного плавання та посіла IV місце на Олімпійських іграх (Ріо-де-
Жанейро).

Заслужений майстер спорту з дзюдо Хорава Давид став переможцем
Кубку Світу (Німеччина) та срібним призером Кубку Світу (Бразилія). На
Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро виборов почесне ІІІ місце.

Заслужений майстер спорту України з плавання Федина Олексій став
чемпіоном Європи та виборов І місце на Паралімпійських іграх в Ріо-де-
Жанейро.

За результатами Огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання і
спорту у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації Університет
митної справи та фінансів став переможцем Дніпропетровської області.

В Університеті на постійній основі діють спортивні секції для студентів:
дзюдо, волейбол, легка атлетика, кульова стрільба, аеробіка, гирьовий спорт,
настільний теніс, футзал, баскетбол.

Важлива увага приділяється в Університеті і соціальній роботі. Права та
законні інтереси осіб з особливими потребами в Університеті дотримуються на
виконання таких  нормативно-правових актів:

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 2. Наказ  Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 № 763 «Про
затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців
шкіл-інтернатів»;

3. Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882;

4. Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам й
аспірантам Університету митної справи та фінансів, затвердженого наказом
Університету митної справи та фінансів від 26.06.2015 № 178, тощо.

У 2016 році соціальні стипендії отримували 91 студентів пільгових
категорій: 30 – інваліди, 59 – сироти, 2 – студентські сім’ї з дітьми, 2 –
студенти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
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5. Правова діяльність
У 2016 році діяльність Університету була спрямована на неухильне

дотримання норм законодавства України. Зокрема, в Університеті
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.

Протягом 2016 року в Університеті з метою дотримання законодавства
виконувався Колективний договір Університету митної справи та фінансів на
2015-2017 роки та затверджено в установленому порядку положення про:

- службові відрядження і направлення за кордон працівників, студентів,
аспірантів і докторантів Університету митної справи та фінансів;

- прийом іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в Університеті
митної справи та фінансів;

- організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу в Університеті митної справи та фінансів та інші.

Здійснено представництво прав та законних інтересів Університету в
судових органах, зокрема Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська,
Амур-Нижньодніпровському районному суді м. Дніпропетровська,
Васильківському районному суді Дніпропетровської області,
Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області,
Миргородському міськрайонному суді Полтавської області, Апеляційному суді
Дніпропетровської області, Дніпропетровському окружному адміністративному
суді, Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді,
Господарському суді Дніпропетровської області,  Вищому спеціалізованому
суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

У 2016 році завершено процедуру припинення Академії митної служби
України (запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи від
21.04.2016 № 12241120015006846) та Дніпропетровської державної фінансової
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академії (запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи від
01.04.2016 № 12241120008003130).

Направлено ряд звернень до органів державної влади щодо забезпечення
законності у процесі введення в експлуатацію об’єкта будівництва «Спортивна
зала Дніпропетровської державної фінансової академії».

Подано на узгодження до Міністерства освіти і науки оновлену редакцію
Статуту Університету відповідно до змін чинного законодавства.

Розглянуто 29 звернень від громадян, які надійшли до Університету та та
надано 85 консультацій з питань чинного законодавства.

Також слід відзначити, що в Університеті постійно вживаються заходи
щодо запобігання проявам корупційних правопорушень. Відповідно до листа
МОН від 31.01.2016 № 1/9-162 9 березня 2016 року в Університеті було видано
розпорядження ректора № 25/01-Р «Про подання декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік». На виконання
підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 4 закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 № 3206-VI проректори, директор
студмістечка, керівники структурних підрозділів та їх заступники, декани,
завідувачі кафедр, лабораторій, завідувачі господарства, завідувачі гуртожитків
та завідувачі складів подали до 01.04.2016 до відділу кадрів декларації про
майновий стан і доходи за 2015 рік.

З метою формування антикорупційної свідомості підвищення рівня знань
студентів у сфері протидії корупції викладачами кафедри 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, круглі столи та інші
заходи, в тому числі  з  антикорупційної тематики. У бібліотеці щорічно
проводиться виставка друкованої продукції антикорупційного спрямування.

З метою досягнення максимальної прозорості та створення
конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання  проявам
корупції  у цій  сфері  на  базі Університету за участю наших працівників у
вересні й жовтні 2016 року були проведені дводенні семінари-вебінари з питань
державних закупівель із комплексного запровадження системи електронних
закупівель «Рrozorro» та інтерактивної системи моніторінгу та підготовки
інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за
державні кошти.

За допомогою навчальної лабораторії соціально-психологічного
забезпечення  управління було проведено соціологічне дослідження «Вивчення
думки студентів щодо наявності корупційних проявів в Університеті митної
справи та фінансів».
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Також постійно оновлюється інформаційний куточок «Ми – проти
корупції», встановлені  скриньки для анонімних індивідуальних звернень у разі
корупційних  проявів з боку викладачів або співробітників Університету,
вказано номери «телефонів довіри» Університету та Міністерства освіти і науки
України.

Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.1994р.
№ 3855-XII, Порядку організації та забезпечення режиму секретності в
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,  в
установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2013 р. № 939,  у 2016 році тривала робота щодо охорони
державної таємниці. Діяльність Університету, яка пов’язана з державною
таємницею, проводиться на підставі спеціального дозволу № ДП3-2015-329
наданого Управлінням СБУ у Дніпропетровській області 09 липня 2015р.
терміном дії до 31 червня 2018 року. У 2015 році дозвіл переоформлювався у
зв’язку  з перенайменуванням та реорганізацією режимно-секретного органу
Університету (далі – РСО). Відповідно до вимог нормативних документів
системи технічного захисту інформації в Україні  РСО має Атестат
відповідності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в
Україні, що дозволяє обробку документів з грифом секретності «таємно» і «для
службового користування» на електронно-обчислювальній техніці.

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 5.

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, у
термін, зазначений у ч.1 статті 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 проведено інвентаризацію основних засобів,
нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів, розрахунків та інших статей балансу.
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Таблиця 5
Виконання показників ефективності використання державного майна, а

також майнового стану університету станом на 01.10.2016 (тис. грн.)
№
з/п Показники майнового стану Фактичне

виконання
1. Необоротні активи

у тому числі:
228620,58

Основні засоби (споруди, комплектуючі та комп’ютерна техніка,
обладнання)

221969,1

Інші необоротні матеріальні активи (меблі, обладнання) 5416,4
Нематеріальні активи (свідоцтва на авторське право) 8,4
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи
(проектно-кошторисна документація)

1226,6

2. Оборотні активи
у тому числі:

12216

Матеріали і продукти харчування (миючі засоби, папір,
господарчі товари)

1307,6

Малоцінні та швидкозношувані предмети (господарчі товари,
інвентар)

645,3

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

856,2

Грошові документи (поштові марки, чекова книга) 4,2
Рахунки в казначействі спеціального фонду(залишки на
рахунках)

9217,3

Розрахунки за окремими програмами(пільговий кредит) 128,6
Інші рахунки в казначействі (лікарняні, субсидія студентам) 56,8

3. Кредиторська заборгованість
у тому числі:

1308,2

За товари, роботи, послуги (конференція, дипломи) 0,2
Розрахунки за спеціальними видами платежів (навчання
гуртожиток)

1232,3

Розрахунки із страхування 0
Розрахунками за іншими операціями (лікарняні) 75,8

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 № 2270-XII. Станом на
01.12.2016 р. в Університеті діють 13 договорів оренди нерухомого майна.
Своєчасно відшкодовуються комунальні послуги та надходження орендної
плати. Університетом щоквартально до Міністерства освіти і науки України
подається звітність про використання майна, зокрема майна, наданого у
користування іншим особам.
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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 2016 року були проведені перевірки Державною податковою
інспекцією у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління
Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (позапланова);
Соборною районною виконавчою дирекцією Дніпропетровського обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (планова); Центральним об’єднаним управлінням Пенсійного
фонду України в м. Дніпро.

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.gov.ua/).

Також, виконуючи норми Закону України «Про публічні закупівлі» від
25.12.2016 №922-VІІІ Університет проводить процедури закупівлі товарів,
робіт та послуг на електронному майданчику «PROZORRO».

Упродовж 11 місяців 2016 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.gov.ua/
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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 2016 рік складає 74466,9 тис. грн., в тому числі загальний фонд –
48055,6 тис.грн., спеціальний фонд – 26411,3 тис.грн.

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

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 32615,5 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг – 2659,5 тис. грн.;
- виплату стипендій – 11336,9 тис. грн.;
- забезпечення дітей-сиріт – 1154,8 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 261,1 тис. грн.
- інші поточні видатки – 27,8 тис. грн.
Кошти за загальним фондом будуть використані в повному об’ємі.
Касові видатки за спеціальним фондом за 11 місяців 2016 року становлять

17994,1 тис. грн. Кошти спеціального фонду спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 10823,6 тис. грн,
- оплату комунальних послуг –3943,3 тис. грн,
- відрядження – 60,6 тис. грн,
- харчування сиріт – 130,5 тис.грн.
- придбання товарів і послуг, поточний ремонт та технічне

обслуговування– 2473,3 тис. грн,
- інші поточні видатки – 265,0 тис.грн.
- стипендії – 297,8 тис. грн.
План за спеціальним фондом виконаний на 68,1%. Залишок коштів буде

використаний на забезпечення життєдіяльності Університету у грудні 2016
року та в 2017 році.

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
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кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 № 228, у межах загального та спеціального
фондів та відповідно до рішень бюджетно-фінансової комісії Університету.

На жаль, спеціальний фонд Університету реалізується в умовах певної
невизначеності та цінової нестабільності. Це, по-перше, перманентне
підвищення тарифів на енергоносії (часто непередбачуване). Так, ціна на газ за
останні три місяці збільшувалась чотири рази. Держава цього не компенсує.
При фіксованому кошторисі це означає зменшення лімітів на споживання газу,
що відчувається вже сьогодні в холодних аудиторіях, корпусах, гуртожитках.

Друга проблема – це повна відсутність достовірної інформації щодо
підвищення заробітних плат працівників бюджетної сфери з 1.01.2017 року. У
зв’язку з цим не можна спрогнозувати витрати спецфонду на виплати
заробітної плати з нарахуваннями.

Саме тому зусилля бюджетної комісії зараз спрямовані на заходи щодо
максимальної економії спеціального фонду.

7. Перспективні завдання на 2017 рік.
Зважаючи на досягнення у 2016 році, у 2017 році буде продовжуватися

робота по виконанню головних завдань Університету на 2016-2017 н.р.,
схвалених на серпневій нараді 2016 року.

З навчальної роботи
1. Розробити й запровадити нові навчальні і робочі плани та навчально-

методичне забезпечення відповідно до вимог Закону України «Про вищу
освіту» й наказів Міністерства освіти і науки України.

2. Забезпечити реалізацію Плану ліцензійної та акредитаційної роботи
Університету.

3. Забезпечити виконання Плану видання навчально-методичної
літератури.

4. Удосконалити роботу з надання освітніх платних послуг, у тому числі
за допомогою організації курсів, семінарів, тренінгів для представників органів
державної влади, комерційних структур.

5. Розробити і запровадити нові освітньо-професійні програми за
спеціальностями Університету.

З наукової роботи
1. Організувати й забезпечити участь фахівців Університету в конкурсі

проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що
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проводиться Міністерством освіти і науки України, та виконання яких
відбуватиметься за рахунок коштів Державного бюджету у 2017 році.

2. Створити належні умови для підвищення індивідуальних показників
наукової активності професорсько-викладацького складу в міжнародних
науковометричних базах, зокрема Web of Science та Scopus.

3. Підвищити результативність діяльності аспірантури, зважаючи на
перспективи працевлаштування випускників аспірантури Університету,
забезпечити відкриття в аспірантурі Університету нових напрямків підготовки
науково-педагогічних кадрів.

4. Організувати щорічні науково-практичні конференції, забезпечити
проведення семінарів, круглих столів в Університеті.

5. Впровадити в Університеті систему та механізми запобігання
використання плагіату.

З соціально-гуманітарної та виховної роботи
1. Забезпечити виконання Комплексного плану організації виховного

процесу на 2016–2017 н. р.
2. Створити власний Прес-центр Університету з метою популяризації та

забезпечення іміджевої складової Університету.
3. Продовжити практику організації «Толоки-тижня» та ІІІ трудового

семестру в літній період.

З міжнародної діяльності
1. Розвивати співпрацю з міжнародними установами та закордонними

навчальними закладами.
2. Посилити роботу Українсько-Польського центру, відзначити його 10-

річчя.
3. Прийняти участь у нових грантових програмах.
4. Забезпечити зростання чисельності іноземних громадян, які навчаються

в УМСФ.

З фінансово-господарської діяльності
1. Забезпечити ефективне здійснення державних закупівель, зокрема

впровадження електронної закупівлі «допорогових» товарів та  послуг
2. Реалізувати можливості фінансової автономії Університету.
3. Здійснювати заходи з енергозбереження.
4. Своєчасно та якісно проводити поточні ремонтні роботи.
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З кадрової роботи
1. Удосконалити структуру і провести оптимізацію штатного розпису

Університету митної справи і фінансів.
2. Провести атестацію і підвищення кваліфікації науково-педагогічних,

педагогічних працівників.
3. Провести конкурси на вакантні посади науково-педагогічних

працівників.

З організаційної роботи
1. Провести організаційні заходи щодо відкриття спеціалізованої ради
2. Реалізувати план сприяння працевлаштуванню студентів та

випускників
3. Впроваджувати елементи електронного документообігу в

Університеті, створити альбом уніфікованих форм документів.

Ректор В.А. Куземко
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