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1. Структура Університету 

1.1. Структура управління Вищим навчальним закладом  
«Університет економіки та права «КРОК» 
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2. Кадрове забезпечення 

2.1. Кількість працівників  

Категорії працівників  
пост сум 

Адміністративно-управлінський персонал 68 1 

Науково-педагогічні працівники: 145 80 

з них докторів наук 24 16 

кандидатів наук 93 50 

Навчально-допоміжний персонал 31 1 

Обслуговуючий персонал 60 10 

Всього: 
304 92 

396 

 

2.2. Звільнення працівників  

Всього працівників 131 

з них:   

штатні 89 

сумісники 42 

Науково-педагогічні працівники 78 

з них:   

штатні 39 

сумісники 39 

Навчально-допоміжний персонал 13 
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3. Підготовка фахівців.  
Навчально-методична та організаційна робота 

3.1. Кількість здобувачів вищої освіти за спеціальностями  
станом на жовтень 2016 року 

Спеціальність І ІІ ІІІ ІV спеціаліст 
магістр перепідготовка 

Разом 
1 2 денна заочна 

юридичний факультет (денна форма навчання) 

Психологія 30 28 14 6  1     79 

Інтелект власність       7 11   18 

Правознавство гп      23 32   55 

Медичне право      15    15 

Правознавство 46 37 52 43      178 

Разом по факультету 76 65 66 49  46 43   345 

юридичний факультет (заочна форма навчання) 

Право (недільна) 14 12 43 22      91 

Право іноз 7 24 25       56 

Право    42 51      93 

Інтелект власн (тижнева)      13    13 

Психологія (недільна) 17 31 12 20  29 21   130 

Право (тижнева) 12 10  33   41   96 

Право ГП (тижнева)      49    49 

Разом по факультету 50 77 122 126  91 62   528 

факультет міжнародних відносин 

МЕ(ЕОМ)      13    13 

МЕ(БЕС)      12    12 

МЕ 6 6 6 6   21   45 

Ексклюзив 8 8 6 9      31 

іноземці 29 22 16 22   4   93 

УАП 25 13 11 16  5 7   77 

МІ 5 3 5 10   5   28 

МБ  9 11 9      29 

Разом по факультету 73 61 55 72  30 37   328 

факультет економіки та підприємництва 

ФК 1 4 25 16  25 30   101 

ФК плюс - - 9 16  - -   25 

Туризм 12 27 19 -  - -   58 

ЕП 8 7 13 18 2 10 15   73 

Марк 4 15 19 30  19 23   110 

ОА 2 - - -  - 7   9 

Логістика 3 7 11 11  9 -   41 

МЗЕД 4 2 8 6  1 -   21 

Лідер - - 2 -  - -   2 

Разом по факультету 34 62 106 97 2 64 75   440 

факультет економіки та підприємництва (заочна форма навчання) 

ОА (недільна)      7 6   13 

ОА (тижнева) 1 5 9 21      36 

ОА (Кривий Ріг)     15     15 

ЕП (недільна) 4 7 9 7  28 18   73 

ЕП (тижнева) 3 4 10 16 10     43 

ЕП (Економісти Кривий Ріг)      16    16 

ФК (недільна) 2 4 20 28  21 34   109 

ФК (тижнева) 1 3 15 23      42 

ФК       13    13 

ФК іноз. 8 21 20 36      85 
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Спеціальність І ІІ ІІІ ІV спеціаліст 
магістр перепідготовка 

Разом 
1 2 денна заочна 

МЕ (недільна) 4 3 12 9      28 

Марк (недільники) 4 16 32 22  24 19   117 

МЗЕД 4 6 10 13   4   37 

МЗЕД іноз 16 53 51 30      150 

Логістика 14 4 7 17  12 9   63 

Разом по факультету 61 126 195 222 25 121 90   840 

Коледж економіки, права та інформаційних технологій 

ЕП  12 16       28 

ЕП заочна  8 18       26 

Економіка денна 12         12 

Інженерія програмного 
забезпечення денна 58         58 

Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
денна 50         50 

Право заочна  10 12 10      32 

Право денна 45         45 

Готельно-ресторанна 
справа денна 31         31 

Маркетинг 13         13 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 
денна 30         30 

ФК  8 11       19 

ФК ексклюзив  23 28       51 

ФК заочна  23 13       36 

КД  11 20       31 

Облік і оподаткування 
денна 2         2 

ОД  4 8       12 

ОД заочна  10        10 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 
денна 12         12 

РПЗ  58 44 28      130 

Готельне обслуговування  18 19 10      47 

МД  22 20       42 

ОПСІК  32 30 42      104 

Правознавство  47 49 48      144 

Разом по Коледжу 253 286 288 138      965 

Навчально-науковий Інститут інформаційних та комунікаційних технологій 

Комп'ютерні науки 21 16 54 48  15 10   184 

Комп'ютерні науки 
(заочна)   10 20      30 

Менеджмент      20     

Разом по Інституту 21 16 64 68  35 10   214 

Дніпропетровська філія 

ОА                     

ЕП    17      17 

ФК           

Разом по філії    17      17 

Коломия 

Інститут управління природними ресурсами 

Геод, карт та земл    10 8   2 12         32  

Геод, карт та земл заоч 6 2 14 14 48     84 

Разом  6 12 22 16 60     116 

Коломийський коледж 

Туризм 3         3 
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Спеціальність І ІІ ІІІ ІV спеціаліст 
магістр перепідготовка 

Разом 
1 2 денна заочна 

Туристичне 
обслуговування  1 6 11      18 

Геодезія та землеустрій 3         3 

Землевпорядкування  5 5 6      16 

Разом  6 6 11 17      40 

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти 

ЯСС ден         12  
  

    

УП анг         9 
  

    

УП ден         38 9 
 

    

УП заоч      1 1    

АМ ден         13 
  

    

ПВШ ден         3 
  

    

ПВШ заочна         1 
  

    

УНЗ денна         12 
  

    

УНЗ заочна         5 
  

    

БА заочна         
 

2 
 

    

БА денна         
 

11 
 

    

БА 2014 року наб       7    

УІД заочна-дистанційна      2     

УІД денна      8     

ЕП        13   

ФК        14   

МЕ        29   

ОА        20   

Марк        23   

Разом маг.підг.      104 30 -   

Разом перепідготовка      - - 99   

Разом по Інституту      104 30 99  233 

Підготовче відділення для іноземних громадян (входить до загальної суми) 48 

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки 
Спеціальність       магістр 

Разом         денна заочна дистанційна 

        І курс ІІ курс І курс ІІ курс І курс ІІ курс 

УФЕБ 19 11 12 7 21 21 91 

Загалом по 
Університету 

І ІІ ІІІ ІV спеціаліст магістр перепідготовка Σ 

580 711 929 822 87 929 99 4205 
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3.2. Навчально-методична та організаційна робота 

З 2015-2016 навчального року почалося впровадження практики 
реального вибору студентами дисциплін вільного вибору. Планується 
продовження і вдосконалення роботи в цьому напрямі і в 2016-2017 
навчальному році. 

У звітному році змінений порядок та терміни розподілення 
навантаження. Вперше попереднє навантаження на 2016-2017 навчальний рік 
для викладачів кафедр та циклових комісій сформовано в липні 2016 року, що 
дало більше часу для пошуку викладачів (забезпечення викладання) та 
розподілу навантаження між ними до початку періоду відпусток.  

У звітному періоді розпочалася робота з організації роботи кафедр щодо 
підготовки опису дисциплін, зокрема дисциплін вільного вибору, в термінах 
здобутих компетентностей. У 2016-2017 навчальному році запланована 
робота з перегляду змісту і опису дисциплін згідно з вимогами проектів 
Стандартів нового переліку спеціальностей; проведення консультацій для 
працівників кафедр щодо особливостей вимог нових.  

Станом на 15 листопада на громадське обговорення представлено 
проекти Стандартів практично всіх спеціальностей ступеня «бакалавр», 
ліцензованих в Університеті (окрім Права), та 3-х спеціальностей ступеня 
«магістр».  

У 2015-2016 навчальному році вперше систематично організовані on-line 
консультації для студентів першого курсу ступеня «бакалавр», в 2016-
2017 н.р. – для студентів першого та другого курсів.  

На початку 2016-2017 навчального року організовано систематичний 
контроль проведення пар із представленням відповідної інформації за 
допомогою системи Офіс 365.  

У звітному році проведено реорганізацію департаменту заочного 
навчання та Центру дистанційного навчання, яка передбачала організацію 
навчання студентів заочної (дистанційної) форм у межах факультетів та 
кафедр, а не окремого департаменту, як це було раніше.  

Крім цього, планується суттєво розширити використання елементів 
дистанційного навчання для студентів денної форми.  

Значним досягненням у роботі Університету є створення Студентського 
офісу, що здійснює роботу за принципом «єдиного вікна». Усі організаційні 
питання (формування документів, окремі аспекти організації навчального 
процесу тощо) студенти можуть вирішити саме в Студентському офісі.  

Серед цілей та задач Студентського офісу необхідно виокремити:  

 покращення комунікації зі студентами шляхом концентрації, 
систематизації та автоматизації інформаційної підтримки студентів; 
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 надання допомоги студентам у побудові індивідуального навчального 
плану та формуванні навчальної траєкторії; 

 розширення та збільшення різноманітних форм зворотного зв’язку зі 
студентами для підвищення якості освітніх послуг;  

 участь у побудові в Університеті внутрішнього забезпечення якості;  

 підтримання в актуальному стані АСУ Деканат; 

 розвиток взаємодії зі студентами засобами електронних комунікацій.  

У підрозділі працює 8 осіб. При його створенні не вводили в штатний 
розклад нові посади, що не збільшило частку методичного персоналу в 
Університеті.  

Пріоритети розвитку Університету передбачали проведення 
комплексної реорганізації кафедр з урахуванням їхньої функціональної 
доцільності та оптимізації структури Університету.  

У зв’язку з цим реорганізовано випускову кафедру психології. З нового 
навчального року кафедра психології вийшла зі складу юридичного факультету 
і стала загальноуніверситетською – самостійною кафедрою в Університеті. 
Також у 2015-2016 н. р. завідувачем кафедри психології І. В. Сингаївською 
створено Навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», що 
діє на умовах самоокупності та залучає в Університет додаткові кошти. Центр 
здійснює додаткове навчання та консультування з практичних напрямів 
психології. За звітний період проведено 5 курсів тривалістю від 20 до 40 годин. 
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4. Корпоративна робота та робота зі студентами 

4.1. Корпоративна робота 

Розвиток корпоративної культури Університету «КРОК» є важливою 
складовою в діяльності всієї структури закладу. Зважаючи на те, що в 
корпорації «КРОК» співробітники Університету є ключовим фактором 
діяльності, саме рік, що минув, дав помітні зрушення в прийнятті 
управлінських рішень з призначення молодих та перспективних працівників на 
керівні посади: Гусак Ю.А. – директор Центру вивчення іноземних мов; 
Кудак В.М. – директор Студентського офісу; Літвін Н.М. – директор 
департаменту ліцензування та акредитації; Титаренко Н.В. – директор 
департаменту зв’язків з громадськістю та реклами; Россошанська О.В. – 
директор ННІМППО; Архипчук І.В. – фінансовий директор.  

Працевлаштування в Університет нових працівників безперечно 
покращує якісний кадровий склад, але, з іншого боку – вимагає активних 
корпоративних зусиль, спрямованих на адаптацію в колективі та 
самовизначення щодо прийняття корпоративної культури Університету. 
Моніторингові соціологічні дослідження, що проводяться двічі на рік, надають 
інформацію для прийняття управлінських рішень, визначають рівень ставлення 
до корпоративних цінностей, формують сприятливий психологічний клімат в 
колективі, розвивають субкультуру в підрозділах. 

Важливою складовою розвитку корпоративної культури є поліпшення 
умов мотивації праці співробітників, що в підзвітний період стало одним із 
важливих завдань: рейтингування, соціологічні дослідження, вивчення 
особистісних досягнень та професійне зростання співробітників надали 
можливість поліпшити умови праці та збільшити оплату праці. 

Поліпшуючи систему моральної мотивації співробітників у системі 
корпоративних традицій, реалізовано конкурс для співробітників «Кращий 
проект», переможцями якого у 2016 році стали наші колеги: Ткач Д.І. «Центр 
Україно-Угорської дружби», Сорока І.А. «Інтелектуальна гра знавців англійської 
мови», Поліщук Т.С. «КРОК Career Camp», Ніколаєв Д.Г. «Науково-аналітичний 
центр факультету міжнародних відносин з вивчення світових ринків», 
Мелько Л.Ф. «Школа професійного зростання для майбутніх фахівців 
туристичної сфери», Маринович В.В. «Інтелектуальна гра знавців англійської 
мови», Літвін Н.М. «Науково-аналітичний центр факультету міжнародних 
відносин з вивчення світових ринків», Чепіга Л.М. «КЕПІТ – Fаmily». Протягом 
минулого навчального року (починаючи з березня 2015) в Університеті 
продовжував діяти Клуб успішних викладачів «TeachWell», який на 
волонтерських засадах очолює Сингаївська І.В. (проект Клубу став 
переможцем у конкурсі 2015 року). На щомісячних зустрічах Клубу 
проводяться 2 майстер-класи з проблем професійного та особистісного 
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зростання викладачів вищого навчального закладу. За минулий період 
майстер-класи Клубу відвідали близько 280 викладачів Університету «КРОК» 
та інших ВНЗ України. У поточному році Клуб продовжує свою діяльність. 

Минулий рік став переломним у розвитку внутрішніх корпоративних 
комунікацій між співробітниками корпорації, націлених на ефективність 
діяльності Університету: використання внутрішньої електронної системи (офіс 
365), використання АСУ ВНЗ, електронний документообіг, налагодження 
системи контролю за виконанням рішень, оперативне інформування про події, 
заходи, можливості для членів корпорації.  

4.2. Виховна робота 

В Університеті «КРОК» важливою складовою навчально-виховного 
процесу є виховна робота, яка здійснюється відповідно до плану виховної 
роботи.  

Протягом року реалізовані різні напрями виховної роботи, а саме: 
духовне та моральне, національне, патріотичне, правове, трудове, професійне 
виховання студента, виховання культури поведінки та спілкування, навчальна 
та науково-дослідна діяльність, виховання інформаційної культури, екологічне 
та фізичне виховання. Було реалізовано понад 100 студентських проектів, які 
стали невід’ємною частиною діяльності нашої корпорації «КРОК».  

Практика і досвід Університету переконливо доводять, що студентське 
середовище, самоврядування в ньому є унікальним молодіжним соціумом, у 
якому зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, енергія, 
прагнення до самоствердження та самореалізації особистості.  

Студентське самоврядування, як основа демократичного виховання 
громадянина України, в Університеті стало тим підґрунтям, де майбутні фахівці 
не лише набувають організаторських навичок і управлінських здібностей, які 
стануть їм у нагоді в майбутньому, а й активно пропагують демократичні 
цінності. Це постійно спонукає ректорат, деканів підтримувати та 
спрямовувати студентське самоврядування, урізноманітнювати його форми й 
суть, напрями роботи, поглиблювати її зміст. 

На сучасному етапі Студентська рада Університету та студентські ради 
факультетів акцентують увагу на таких основних напрямах діяльності: 

 якість освіти та працевлаштування (моніторинг, розвиток кар’єри, 
студентські куратори, студентський центр розвитку кар’єри); 

 розвиток студентського самоврядування – проведення постійно діючих і 
виїзних шкіл студентського самоврядування, розвиток Студентського 
наукового товариства;  

 організація корпоративних та календарних заходів;  

 інформаційна діяльність (PR-центр, корпоративна культура, он-лайн 
газета, сайт Університету, інформаційні стенди);  



13 

 поточна допомога студентам (сприяння участі в науково-практичних 
студентських конференціях, проектах, олімпіадах);  

 участь у всеукраїнських та міських молодіжних проектах, заходах, акціях; 

  проведення КРОКівської школи лідерів студентського самоврядування 
тощо); 

  розвиток клубів та об’єднань за інтересами («Вокальна студія»; 
«Хореографічна студія»; клуб «Що? Де? Коли?», клуб веселих та 
кмітливих «КВК «КРОК»);  

 «KPOK MAFIA CLUB» (гра Мафія для студентів КРОКу);  

 екологічний клуб «ЛОТОС», розвиваючі ігри для студентів тощо; 

 благодійність (працює Студентське благодійне товариство «Серце в 
долоньках»); 

  партнерство з лідерами учнівського самоврядування;  

 проект «Крок до гуртожитку»;  

 участь у підготовці та реалізації зовнішніх проектів на рівні м. Києва та 
України; підтримка іміджу Університету; співпраця з молодіжними та 
громадськими організаціями;  

 співпраця з Асоціацією випускників Університету «КРОК». 

Студентська рада Університету створила ефективну структуру взаємодії 
між студентськими радами факультетів, гуртожитків та адміністрацією.  

В Університеті «КРОК» студентське самоврядування – це форма участі 
студентів в управлінні Університетом, механізм представництва та 
відстоювання своїх прав, можливість реалізації та підтримки ініціатив.  

Кожного року проводиться анкетування студентів з питань ефективності 
студентського самоврядування, рівня активності студентів, залучення їх до 
вирішення питань управління. Згідно з результатами анкетування студентів 
2016 року: 

 більшість студентів вважає себе активними учасниками студентського 
життя (68,0 % опитаних); 

 значна кількість студентів вважає себе лідерами (63,4 % опитаних); 

 студенти переважно знають свої права (89,5 % опитаних); 

 значна кількість студентів вважає, що органи студентського 
самоврядування здатні захистити їхні права (74 % опитаних); 

 84,2 % опитаних вважають діяльність Студентської ради Університету 
ефективною (це кращий результат порівняно з минулим опитуванням – 
67,5 %).  

 співробітники Університету вважають, що студентське самоврядування – 
це реальний механізм залучення студентів до вирішення питань 
управління ВНЗ (92,1 % опитаних); 

 співробітники Університету вважають необхідним активніше залучати 
студентів до організації навчального процесу, формування культури 
поведінки студентів та іміджевих проектів Університету. 
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Відповідно до отриманих результатів, розроблено плани роботи 
студентських рад Університету та факультетів, які передбачають підвищення 
ефективності роботи студентського самоврядування за цими напрямами. 
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4.3. Робота з випускниками 

До реалізації освітніх, соціальних та благодійних проектів, які спрямовані 
на розвиток КРОКу, як практикоорієнтованого вищого навчального закладу, 
формування і збереження корпоративних традицій та просування позитивного 
іміджу Університету активно долучається Асоціація випускників Університету 
«КРОК». У 2015-2016 навчальному році випускники провели понад 40 
майстер-класів та тренінгів для студентів КРОКу, в т.ч. і на запрошення Центру 
розвитку кар’єри, а також для власне випускників, співробітників КРОКу та 
учнів зі шкіл-партнерів. На сайті Асоціації стартував проект «Гордість КРОКу. 
Випускники», в якому вже зібрано 45 історій успішних випускників. Вперше 
АВУ «КРОК» успішно провела на своїй базі виробничу практику для 8 
студентів-маркетологів Коледжу економіки права, та інформаційних 
технологій. За даними Центру розвитку кар’єри, через Асоціацію надходить 
близько 40% вакансій від роботодавців.  

Асоціація випускників КРОКу всьоме провела Конкурс на здобуття 
стипендій від випускників кращим студентам КРОКу, а також започаткувала 
нову традицію – проведення щорічної зустрічі випускників КРОКу – 
#KROKalumniFEST. Діяльність Асоціації широко транслюється у соціальних 
мережах, що створює додаткову органічну рекламу Університету «КРОК». 
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5. Наукова діяльність та науково-дослідна робота 

5.1. Роботи, опубліковані науковими та  
науково-педагогічними працівниками: 

наукові статті: 
- у виданнях, включених до Переліку, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних досліджень, – 284 (з них 159 – опубліковані 
штатними співробітниками Університету); 

- у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних 
(Scopus, Web of Science, Index Copernicus зокрема), – 127 (з них 76 – 
опубліковані штатними співробітниками Університету); 

- в інших наукових виданнях – 103 (з них 52 – опубліковані штатними 
співробітниками Університету); 

монографії: 
- одноособові або у співавторстві – 5 (з них 3 – опубліковані штатними 

співробітниками Університету); 
- колективні – 12 (з них 8 – опубліковані штатними співробітниками 

Університету); 

Підручники – 7 (з них 5 – опубліковані штатними співробітниками 
Університету). 

Навчальні посібники – 8 (з них 5 – опубліковані штатними співробітниками 
Університету). 

5.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів: 

За даними кафедр Університету, протягом 2015-2016 року науковими та 
науково-педагогічними працівниками Університету захищено 11 дисертацій, у 
тому числі 1 на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. 

5.3. Діяльність спеціалізованих учених рад: 

Спеціалізована вчена рада Д 26.130.01 з правом прийняття до розгляду 
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) економічних наук за спеціальностями: 

- 21.04.01 – економічна безпека держави; 
- 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. 
За звітний 2015-2016 навчальний рік у Раді проведено 7 захистів 

дисертацій, у тому числі два захисти на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук.  

Спеціалізована вчена рада К 26.130.02 з правом прийняття до розгляду 
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
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психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; 
економічна психологія. 

За звітний 2015-2016 навчальний рік у Раді проведено три захисти 
кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук.  

Спеціалізована вчена рада К 26.130.03 з правом прийняття до розгляду 
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень. 

За звітний 2015-2016 навчальний рік у Раді проведено два захисти 
кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук. У грудні 2016 року та січні 2017 року заплановано ще два 
захисти дисертацій.  

Спеціалізована вчена рада К 26.130.04 з правом прийняття до розгляду 
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством 

За звітний 2015-2016 навчальний рік у Раді проведено п’ять захистів 
кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук.  

5.4. Студентська наукова робота 

На Всеукраїнській студентській олімпіаді 2015-2016 навчального року 
студент Університету Москов Олексій Васильович виборов диплом ІІ-го 
ступеня зі спеціальності «Управління проектами». Науковий керівник: к.т.н., 
доцент кафедри бізнес адміністрування та управління проектами Шарова 
Олена Степанівна. 

У рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук 2015-2016 навчального року: 

- студентка Університету Марущак Інна Олександрівна виборола диплом 
ІІІ-го ступеня в галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник: 
к.психол.н., доц., завідувач кафедри психології Сингаївська Ірина 
Валентинівна. 

- студентка Університету Нєдєліна Любов Романівна виборола диплом І-
го ступеня в галузі «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»). 
Науковий керівник: д.е.н., професор, декан факультету міжнародних відносин 
Рокоча Віра Володимирівна. 

- студент Університету Бойко Євген Віталійович виборов диплом ІІІ-го 
ступеня в галузі «Управління проектами». Науковий керівник: к.т.н., доцент, 
завідувач кафедри бізнес адміністрування та управління проектами Данченко 
Олена Борисівна. 

- студентка Університету Ннаджі Айірі Кхідімма виборола диплом І-го 
ступеня в галузі «Управління проектами»). Науковий керівник: д.т.н., 
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професор, директор Навчально-наукового інституту інформаційних та 
комунікаційних технологій Рач Валентин Анатолійович. 

Серед інших вагомих студентських досягнень у науковій роботі можна 
виділити перемогу в студентському конкурсі ІТ проектів «IT-Maritime» (15-17 
грудня 2015 року): перше місце за напрямом «Хмарні технології» та друге 
місце за напрямом «2D-3D графіка». 

5.5. Організація та проведення наукових заходів 

Протягом 2015-2016 навчального року в Університеті організовано 
багато наукових заходів різного рівня та форми проведення, зокрема: 

- міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія та освіта XXI 

століття» (25 вересня 2015 року); 

- науково-практична конференція молодих учених «Еволюція наукової в 

контексті європейського вибору України» (21 жовтня 2015 року); 

- круглий стіл «Гендерний ракурс у сучасному соціальному просторі» (2 грудня 

2015 року);  

- міжнародна науково-практична конференція «Права людини сучасні тенденції 

в контексті розвитку держави, права та економіки» (4 грудня 2015 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Особливості впровадження 

дистанційного навчання в Україні» (14-15 березня 2016 р.); 

- ІІ етап інтелектуальної конкурс-гри Effective Communication Intellectual Games: 

Tolerant Conflict Resolution in the Youth Environment (15 березня 2016 року); 

- ІІІ Науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження сучасної 

юридичної науки: теорія та практика» (18 березня 2016 року); 

- олімпіада з інформатики та обчислювальної техніки серед студентів ВНЗ I–II 
рівнів акредитації, в рамках олімпіади проходив конкурс творчих робіт (24 
березня 2016 року); 

- другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Управління проектами» (27 березня 2015 року); 

- ІХ Всеукраїнська екологічна конференція «Енергетика: уроки минулого –
альтернативи майбутнього» (22 квітня 2016 року); 

- другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Стратегічне управління» (19-20 травня 2016 року); 

- всеукраїнська студентська олімпіада 2015-2016 навчального року з  

інформаційних технологій «IT-Universe» (27 травня 2016 року). 
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6. Міжнародні зв’язки, участь у міжнародних проектах 

6.1. Навчання іноземних студентів 

На сьогодні іноземні громадяни навчаються в Університеті «КРОК» 
трьома мовами (українською, англійською та російською) на 27 освітніх 
програмах підготовчого відділення та рівня «молодший спеціаліст», ступенів 
«бакалавр», «магістр», «доктор філософії».  

Загальна кількість іноземних студентів в Університеті «КРОК» зросла до 
604 осіб, і треба зазначити, що кількість студентів та слухачів денної форми 
навчання збільшилася з 233 осіб (січень 2016 року) до 274 осіб (листопад 2016 
року).  

Протягом 2015-16 навчального року розширено і географію набору 
іноземців. На сьогодні в Університеті «КРОК» навчаються громадяни 37 країн 
світу.  

Кількість іноземних громадян, що здобувають вищу освіту англійською 
мовою, зросла до 38 осіб.  

6.2. Програми студентської та викладацької мобільності 

Протягом 2015-16 навчального року студентами та співробітниками 
Університету «КРОК» реалізовано 25 мобільностей. За програмою Еразмус+ 8 
студентів отримали стипендії від Європейського Союзу для навчання у ВНЗ 
Італії, Польщі, Угорщини. 

Підписано 6 міжінституційних договорів про організацію програм 
академічної мобільності з Університетом Яноша Кодолані (Будапешт, 
Угорщина), Університетом Леона Козмінського (Варшава, Польща), 
Університетом міста Фоджа (Фоджа, Італія), Університетом Миколаса Ромеріса 
(Вільнюс, Литва), Університетом Туріби (Туріба, Латвія), Університетом бізнесу 
та адміністрування (Гдиня, Польща). 

З метою подальшого розвитку даного напряму діяльності підготовлено 
та підписано міжінституційну угоду з Вищою школою соціальних наук (Нова 
Горіца, Словенія); двосторонні угоди про співробітництво з Університетом 
менеджменту та дизайну АСПІРА (Спліт, Хорватія), Католицьким Університетом 
Сан Антоніо (Мурсія, Іспанія), Університетом ЛБК (Рига, Латвія); меморандум 
про співробітництво з Університетом Лазарського (Варшава, Польща). 

6.3. Програми подвійних дипломів 

На сьогодні Університет «КРОК» пропонує студентам можливість 
отримати диплом вищого навчального закладу країни – члена Європейського 
Союзу, проходячи навчання за однією з таких програм: 
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Україно-Австрійська програма з експортоорієнтованого менеджменту 
спільно з Університетом прикладних наук (м. Кремс, Австрія). Програма 
адмініструється Факультетом міжнародних відносин. 

Україно-нідерландська програма з бізнес-адміністрування спільно з 
Нідерландською бізнес академією (м. Бреда, Нідерланди). 

Міжнародна МВА програма, що реалізується спільно зі Швейцарською 
бізнес-школою Swiss Montreux Business School. 

Підписано договір та проводиться підготовка до навчання першої групи 
студентів за програмою з Туризму та Готельного менеджменту, яка буде 
реалізовуватися спільно з Університетом Яноша Кодолані (Будапешт, 
Угорщина), починаючи з 2017 року. 

6.4. Міжнародні грантові проекти 

В межах проекту Темпус «Розвиток мережі випускників-підприємців» 
створено Бізнес Лігу Асоціації випускників Університету «КРОК», на базі якої 
протягом року проведено десятки освітніх та практичних заходів, майстер 
класів, воркшопів. 

У листопаді 2015 року проведено міжнародний семінар з 
розповсюдження результатів проекту, участь у якому взяли представники 60 
українських та закордонних ВНЗ. 

Проходить валоризація проекту «Впровадження новітніх методів та 
інструментів дослідження в процес викладання в університеті» за підтримки 
Швейцарського національного наукового фонду. 

Підготовлено та подано заявки на отримання грантів до Організації країн 
Вишеградської Четвірки, Європейської Комісії, Проекту ООН, Німецької служби 
академічних обмінів DAAD; готуються заявки на проекти з медіації, з розвитку 
потенціалу ВНЗ – організація роботи студентського офісу, з використання 
проектного підходу в управлінні ВНЗ, з підвищення спроможності до 
працевлаштування студентів. 

Спільно з Еразмус+ офісом Україна проведено інформаційний день з 
міжнародної кредитної мобільності Програми Європейського Союзу Еразмус+ 
у сфері вищої освіти та Інформаційний день щодо індивідуальних 
можливостей Еразмус+. 

http://www.krok.edu.ua/ua/navchalni-programi/spilni-osvitni-programi/ukrajino-niderlandska-programa
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7. Участь у національних та світових рейтингах університетів 

7.1. Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ 200 Україна» 

Стартувавши у 2006 році, проект «Топ-200 Україна» став першим і 
залишається на сьогодні єдиним акредитованим IREG академічним рейтингом 
в Україні, відмінною рисою якого є спроба порівняти між собою університети 
різних типів на основі застосування до них універсальної системи критеріїв.  

За результатами рейтингу 2015-2016 року Вищий навчальний заклад 
«Університет економіки та права «КРОК» утримав свою позицію у рейтингу і 
посів 1 місце серед недержавних ВНЗ і 59 місце у загальному рейтингу з-поміж 
двох сотень українських вишів, представлених у «ТОП-200 Україна». 

7.2. Webometrics 

Webometrics Ranking of World's Universities опублікував рейтинг 
світових університетів за рівнем їх присутності в мережі Інтернет за станом на 
липень 2016 року. Як відомо, результати досліджень Webometrics 
публікуються двічі на рік і охоплюють більше двадцяти тисяч університетів по 
всьому світу.  

У цей рейтинг у 2016 році увійшли 344 вищих навчальних заклади з 
України всіх форм власності, серед яких Університет «КРОК» зайняв 42 місце. 
Серед недержавних ВНЗ України Університет «КРОК» посів 3 місце.  

Університет «КРОК» за останні два роки значно підвищив свої позиції як 
у національному, так і світовому рейтингу.  

7.3. Консолідований рейтинг ВНЗ України 

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України у 2016 році 
включає 269 ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також 7 підрейтингів ТОП-10, у тому 
числі «Кращі приватні ВНЗ».  

За даними консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів 
України у 2016 Університет «КРОК» посів 1 місце серед приватних вищих 
навчальних закладів України.  

Треба зазначити, що в порівнянні з минулим 2015 роком Університет 
економіки та права «КРОК» у жодному з наведених рейтингів не тільки не 
втратив своєї позиці (як і минулого року перше місце в десятці найкращих 
приватних вузів в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів 
України 2016 року та у рейтингу ТОП-200 Україна»), а й покращив свої позиції у 
рейтингу Webometrics – з 59 місця на 42.  


