
Звіт виконуючого обов'язки 

ректора ХНУРЕ   
грудень 2015 – грудень 2016 

Едуард Рубін 



Досягнення фінансової стабільності 
Університету та закладення 
позитивної фінансової динаміки  

Виведення Університету до групи 
лідерів вищої технічної освіти  

Головні цілі, що 
ставилися на 2016 рік 



Завдання 1. Отримати новий 
статут. Не допустити 
нарахування податків та 
невиправдних стягнень 

• Зроблено! Університет отримав 

новий СТАТУТ, який відповідає 

чинному законодавству. 

• Зроблено! Університет звільнено від 

оподаткування. 

 



Завдання 2. Підняти місце ХНУРЕ 
в рейтингах кращих університетів 
Харкова та України 

• Зроблено! Університет став 

«Лідером вищої освіти» та «Лідером 

з міжнародної діяльності»; 

• Зроблено! ХНУРЕ потрапив 

ВПЕРШЕ до ТОП-20 університетів 

України за кількістю заяв від 

абітурієнтів. 

 



Підвищення позицій у рейтингах 

Міжнародний рейтинг  

«University Web Ranking 2016»  

позиції серед університетів України 

Підвищення 
на 6 позицій 33 

місце 

27 
місце 

2015  2016 



Підвищення позицій у рейтингах 

Міжнародний рейтинг «Webometrics 
2016» позиції серед університетів 
України 

Підвищення 
більш ніж в 10 

разів 

152 
місце 

14 
місце 

2015  2016 



Національний рейтинг прозорості ВНЗ 
CEDOS 

Підвищення у 
майже 4 рази 55 

місце 

15 
місце 

2015  2016 

Підвищення позицій у рейтингах 



Консолідований рейтинг ВНЗ України  

Місце серед ВНЗ України  

Підвищення у 
3,5 рази 

46 
місце 

13 
місце 

2015  2016 

Підвищення позицій у рейтингах 



Консолідований рейтинг ВНЗ України  

Місце серед ВНЗ Харкова  

Підвищення у 
2,5 рази 

10 
місце 

4 
місце 

2015  2016 

Підвищення позицій у рейтингах 



Завдання 2. Підняти місце ХНУРЕ 
в рейтингах кращих університетів 
Харкова та України 

Завдання на майбутнє  

• утримати досягнуті високі 

показники у міжнародних рейтингах; 

• підтримувати подальше зростання; 

• посісти третє місце серед 

університетів Харкова у 

консолідованому рейтингу ВНЗ 

України. 



Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 

Зроблено! Державне замовлення 

виконано на 100% (ми майже єдині 

серед технічних ВНЗ в Харкові). 

Зроблено! Якісне поліпшення роботи з 

абітурієнтами та збільшення прийому 

студентів-контрактників. 

 



• Зроблено! У 2016 році у 2 рази 

збільшено число українських 

контрактників на 1 курсі (ці додаткові 

140 осіб принесли 1,4 млн. грн. поверх 

плану); 

• Зроблено! В 1,5 рази збільшено число 

українських контрактників, що 

вступили до магістратури і спеціалітету. 

Це принесло до спецфонду ХНУРЕ 

додаткові 1,5 млн. грн.  

Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 



Зроблено!  

ХНУРЕ посів перше 
(!) місце в Харкові 
за кількістю 
іноземних громадян, 
що вступили до 
підготовчого 
відділення.  

2015 2016 

418  

осіб 

Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 

165 
 осіб 



Ці додаткові 253 
іноземця, що 
вступили до 
підготовчого 
відділення, 
принесли до 
спецфонду ХНУРЕ 
додатково понад 7,4 
млн. грн. 

2015 2016 

418  

осіб 

Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 

165 
 осіб 



Зроблено!  

ХНУРЕ посів друге 
(!) місце в Харкові 
за кількістю 
іноземних громадян, 
що вступили на 
перший курс 
університету.  

2015 2016 

169  

осіб 

Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 

89 
 осіб 



Ці додаткові 80 
іноземних студентів, 
що вступили на 
перший курс 
Університету, 
принесли до 
спецфонду ХНУРЕ 
додатково ще 5 млн. 
грн. 

Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 

2015 2016 

169  

осіб 

89 
 осіб 



 

 

 

Розширено географію 
набору до 42 країн 

Марокко 

Йорданія 

Нігерія 

Єгипет 

  

Судан 

Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 



 

 

 

ХНУРЕ – перший Університет України, що має 
іноземні представництва. 

Харків, 

Україна 

Каїр, Єгипет 

Рабат, Марокко 

Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 



Завдання 3. Якісно покращити 
показники прийому студентів 

Завдання на майбутнє 

• завдяки 100% виконанню 

держзамовлення, досягти його 

ліцензійного збільшення за рахунок 

обґрунтування нових спеціалізацій; 

• досягти подальшого зростання числа 

українських та іноземних контрактників 

ще на 150 – 200 громадян.  



• Зроблено! Суттєво збільшений спеціальний 

фонд Університету (на 30%), що є 

джерелом покращення матеріального 

становища працівників. 

• Зроблено! Суттєво збільшена доля 

спецфонду до загального фонду (до 70%), 

що забезпечує фінансову стабільність 

Університету. 

 

Завдання 4. Досягти фінансової 
стабільності університету, зменшити 
залежність  від держбюджету та 
закласти темпи росту фондів 



млн грн. 

Завдання 4. Досягти фінансової 
стабільності університету, зменшити 
залежність  від держбюджету та 
закласти темпи росту фондів 

Спецфонд 
ХНУРЕ за 3 
квартали 2016р. 
збільшився в 
порівнянні з 3 
кв. 2015р. на 
11,4 млн. грн.  

2015 2016 

58,6 
млн. грн. 47,2 

млн. грн. 



млн грн. 

Завдання 4. Досягти фінансової 
стабільності університету, зменшити 
залежність  від держбюджету та 
закласти темпи росту фондів 

Спецфонд ХНУРЕ 
до кінця 2016р. 
збільшиться в 
порівнянні з 2015р. 
на 19,8 млн. грн.  

2015 2016 

92,9 
млн. грн. 73,1 

млн. грн. 



млн грн. 

Завдання 4. Досягти фінансової 
стабільності університету, зменшити 
залежність  від держбюджету та 
закласти темпи росту фондів 

Доля спецфонду 
ХНУРЕ по 
відношенню до 
загального фонду 
до кінця 2016р.  

60% 

70% 

2015 2016 

133,6 
млн. грн. 

73,1 
млн. грн. 

121,8 
млн. грн. 

92,9 
млн. грн. 



млн грн. 

Завдання 4. Досягти фінансової 
стабільності університету, зменшити 
залежність  від держбюджету та 
закласти темпи росту фондів 

Загальний фонд 
ХНУРЕ 
(держбюджет) до 
кінця 2016р. 
збільшиться в 
порівнянні з 2015р. 
лише на 9%! 

2015 2016 

133,6 
млн. грн. 

121,8 
млн. грн. 

+9% 



млн грн. 

Завдання 4. Досягти фінансової 
стабільності університету, зменшити 
залежність  від держбюджету та 
закласти темпи росту фондів 

Доходи ХНУРЕ від 

депозиту до кінця 
року складуть понад 4 
млн. грн. що 
збільшить «доходи за 
іншими джерелами 
надходжень» (крім 
послуг) до кінця 
2016р. до 6,4 млн. грн.  

2015 2016 

6,4 
млн. грн. 

3 
млн. грн. 

> 2 рази 



Завдання на майбутнє:  

• За рахунок ліцензійного збільшення 

держзамовлення досягти в 2017р. 10% 

збільшення загального фонду 

(держбюджету). 

• Досягти в 2017р. випереджаючого росту 

спеціального фонду університету до рівня 

не менш за 75% від загального фонду. 

 

Завдання 4. Досягти фінансової 
стабільності університету, зменшити 
залежність  від держбюджету та 
закласти темпи росту фондів 



млн грн. 
92 млн грн. 

Завдання 5. Досягти суттєвого 
збільшення фонду заробітної плати 
університету та матеріального 
становища співробітників 
• Зроблено! Забезпечено суттєве збільшення 

фонду нарахованої заробітної плати (на 

35%), - перш за все завдяки збільшенню 

спецфонду ХНУРЕ; 

• Зроблено! Здійснено суттєве поліпшення 

матеріального становища співробітників 

Університету (35% премії); 

• Зроблено! ХНУРЕ став лідером серед 

технічних ВНЗ Харкова за рівнем середньої 

з/п викладачів (↑7000 грн.). 

 



млн грн. 
92 млн грн. 

Завдання 5. Досягти суттєвого 
збільшення фонду заробітної плати 
університету та поліпшення 
матеріального становища 
співробітників 

Сумарний фонд 
заробітної плати ХНУРЕ 
за 10 місяців 2016р. 
збільшився на 17, 3 
млн. грн. (!) по 
відношенню до того ж 
періоду 2015р. Що 
склало 27% росту 
нарахованої зарплати 

2015 2016 

81,5 
млн. грн. 64,2 

млн. грн. 



млн грн. 
92 млн грн. 

Завдання 5. Досягти суттєвого 
збільшення фонду заробітної плати 
університету та матеріального 
становища співробітників 

В той же час обсяг 
нарахованої  
заробітної плати із 
спеціального фонду 
ХНУРЕ за 10 місяців по 

відношенню до того ж 
періоду 2015р. вже 
виріс на 33% (!) 

2015 2016 

26,8 
млн. грн. 20,2 

млн. грн. 



92 млн грн. 

Завдання 5. Досягти суттєвого 
збільшення фонду заробітної плати 
університету та матеріального 
становища співробітників 

Обсяг нарахованої  
заробітної плати 
викладачів із спеціального 
фонду ХНУРЕ за 10 місяців 
по відношенню до того ж 
періоду 2015р. виріс на 
39% (!) а сумарний ФЗП з 
консолідованого фонду 
(разом з загальним) – на 
11 млн. грн. (на 35%) 

2015 2016 

42,6 
млн. грн. 

7,6 
млн. грн. 

31,6 
млн. грн. 

10,6 
млн. грн. 



млн грн. 
92 млн грн. 

Завдання 5. Досягти суттєвого 
збільшення фонду заробітної плати 
університету та матеріального 
становища співробітників 

Все це дозволило 
збільшити середню 
нараховану заробітну 
плату викладачів, не 
зважаючи на те, що 
кількість ППС 
збільшилась з 555 до 
605. 

Рекорд серед ВНЗ Харкова 

2015 2016 

7040 
грн. 

605 
осіб. 

5680 
грн. 

555 
осіб. 



92 млн грн. 

Завдання 5. Досягти суттєвого 
збільшення фонду заробітної плати 
університету та матеріального 
становища співробітників 

Середня нарахована 
заробітна плата 
наукових працівників 
НДЧ. 

Рекорд серед ВНЗ Харкова 

2015 2016 

4140 
грн. 2900 

грн. 



млн грн. 
92 млн грн. 

Завдання 5. Досягти суттєвого 
збільшення фонду заробітної плати 
університету та матеріального 
становища співробітників 

Завдання на майбутнє:  

• Забезпечити подальше збільшення фонду 

нарахованої заробітної плати зі спец-фонду (на 

50% від початку діяльності (на разі – 35%). 

• Збільшити нарахування премій до обсягу 50% 

від заробітної плати. 

•Зробити ХНУРЕ лідером серед технічних ВНЗ 

Харкова за рівнем середньої заробітної плати.  

 



Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  

• Зроблено! Університет став 

«Лідером з міжнародної діяльності» 

України. 

• Зроблено! Укладено перші 

міжнародні контракти на R&D (НДР) 

і комерціалізацію завершених 

розробок університету. 

 

 



Активізація програм академічної 
мобільності 

 

 

33 

138 

2015 2016 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  



Збільшення кількості програм подвійних 
та паралельних дипломів 

 

 

3 

8 

2015 2016 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  



Збільшення кількості та якості, 
активізація раніше підписаних угод 

 

 

18 

42 
Угоди з активною 

співпрацею 

2015 2016 

9 

19 
Нові угоди 

2015 2016 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  



 

 

 

У рази збільшено кількість міжнародних 
заходів 

2015 р. 

2016 р.  

80 міжнародних заходів, 

30 іноземних делегацій 

16 міжнародних 

заходів,  

5 іноземних 

делегацій 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  



• ХНУРЕ сертифіковано відповідно до 

стандартів ISO 9001:2015 в галузі 

освіти німецькою компанією TÜV SÜD. 

 

 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  



• Зроблено! Укладені перші міжнародні контракти на R 

& D (НДР) і комерціалізацію завершених розробок 

університету: 

• Контракт з Elbit Systems (попередня оцінка - 1,1 млн. 

дол.) - великою приватною компанією з розробки та 

модернізації різних видів озброєння, систем БПЛА, 

авіоніки, радіолокації, наведення в артилерії та 

ракетної техніки; 

 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  



• Угода «First Access for Investment in and 

Commercialization of Technology» з американським 

венчурним фондом Phoenix Venture Capital Fund з 

комерціалізації розробок і технологій ХНУРЕ і 

капіталізації об'єктів інтелектуальної власності 

(ОІВ; 

• Досягнуто згоди про те, що ХНУРЕ стане партнером 

hi-tech інкубатора Western NIS Enterprise Fund, 

1991 Open Data, Phoenix Venture Capital Fund. 

 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету  



• Завдання на майбутнє 

• Утримати статус Університету як «Лідера 

міжнародної діяльності України»; 

• Збільшити показники академічної мобільності 

студентів та викладачів на 30%; 

• Ввести у дію усі угоди з отримання 

паралельних та подвійних дипломів, знайти 

партнерів для ще 3 напрямків підготовки. 

 
 

Завдання 6. Вивести на якісно 
новий рівень міжнародне 
співробітництво Університету.  



• Зроблено! Відкрито 5 нових 

спеціалізацій (нафтогазова галузь та 

відновлювальна енергетика). 

• Готуються до ліцензування навчальні 

програми. 

• Розпочато проект із впровадження 

дуальної освіти. 

• Планується відновлення НКЦ. 

Завдання 7. Забезпечити якісний 
освітній процес 



Завдання 8. Поліпшити організацію 
наукових досліджень і основних 
показників наукової діяльності 
Університету. 
 

• Зроблені перші кроки, які, на 
жаль, поки що мало змінили 
загальну картину 



Підвищення 
на 1 

позицію 

Завдання 8. Поліпшити організацію 
наукових досліджень і основних 
показників наукової діяльності 
Університету 

 

19 
місце 

18 
місце 

2015  2016 

 



• Незважаючи на радикальне 
зниження накладних витрат з 
58% до 30%, а в деяких 
випадках – до 15%, обсяг 
госпдоговірних НДР збільшився 
на 0,7 млн. грн. і склав 1,58 млн. 
грн. 

 

Завдання 8. Поліпшити організацію 
наукових досліджень і основних 
показників наукової діяльності 
Університету. 
 



Завдання 9. Сприяння формуванню 
іміджу та духу НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
 • Зроблено! 30 листопада в ХНУРЕ 

відкрито сучасну аудиторію 
імені Михайла Федоровича 
Бондаренка.  

• Зроблено! Яків Шифрін став 
Кавалером Ордена Ярослава 
Мудрого V ступеня, а також 
Почесним громадянином міста 
Харкова. 

 



• Зроблено! 11 телевізійних сюжетів 
про ХНУРЕ із позитивним змістом, з 
них 4 – на центральних каналах - 
100 хвилин ефірного часу (понад 
300 тис. грн. у рекламних 
розцінках).  

 

Завдання 9. Сприяння формуванню 
іміджу та духу НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
 



Завдання на майбутнє: 
• Відкрияття у 2017 р. 4 іменних 

аудиторій (Свиридова В.В., 
Новікова В.Г., Кащєєва Б.Л., 
Рвачева В.Л.); 

• Створення нового сайту 
Університету. 
 

 

Завдання 9. Сприяння формуванню 
іміджу та духу НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
 



Завдання 10. Забезпечення 
сталого розвитку інфраструктури 
Університету. 

 Зроблено! Відремонтовано хол 
головного корпусу; 

 Отримано право власності будівлі 
колишнього Гіпровузу; 

 Утеплено фасади корпусів 
Університету; 

 Розробка проекту нового 
спорткомплексу ХНУРЕ. 

 



• Соціальна політика - перш за все 
справедливість та захист літніх 
співробітників! 

• Зроблено! 100% оплата витрат на 
відрядження по Україні ВСІМ 
співробітникам; 

• Надано більше 100 тис. грн. 
матеріальної допомоги (Харківським 
міським головою); 

 

 

Завдання 11. Поліпшити соціальний 
захист працівників Університету 



• Зроблено! Розроблено програму та 
розрахований бюджет пільгових та 
безкоштовних путівок для лікування, 
оздоровлення та відпочинку у 
санаторіях України (здебільше – 
Харківщини); 

• Діють стипендії для талановитої 
молоді; 

• Системна допомога Студентському 
клубу ХНУРЕ. 

 
 

Завдання 11. Поліпшити соціальний 
захист працівників Університету 



Завдання на подальше 

• Проведення тендеру та практичне відновлення 

з 1 кварталу 2017р. системи надання пільгових 

та безкоштовних путівок для лікування, 

оздоровлення та відпочинку у санаторіях 

України. 

• Проведення тендеру між страховими 

компаніями з медичного страхування за 

рахунок університету певних категорій 

соціально незахищених співробітників. 

• Відкриття дитячої кімнати для створення 

зручностей для молодих сімей співробітників. 

 

Завдання 11. Поліпшити соціальний 
захист працівників Університету 



Дякую за увагу! 


