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1. Структура Університету  

1.1. Структура управління  

 

Патронатна 
служба 

РЕКТОР 

Юридичний відділ 

Навчально-наукова 
бібліотека 

Культурний центр 

Департамент зв’язків з 
громадськістю та реклами 

Служба головного 
інженера 

 
Проректор з науково-
педагогічної роботи 

(корпоративне 
управління) 

 
Проректор з науково-
педагогічної роботи 
(навчальна робота) 

Департамент з 
побутового 

обслуговування 

Проректор з  
наукової роботи 

Навчально-
методичне 
управління 

Департамент зі 
студентських 

питань 

Центр 
інформаційних 

технологій 

 

Департамент з 
організації 
військової 
підготовки 

Медична служба 

Центр 
інформаційного 
забезпечення 

Господарський 
відділ 

Секретаріат 
Приймальної комісії 

Навчально-
методичний відділ 

тестових  технологій 

Архів 

Директор 
фінансовий 

Бухгалтерія 

Заступник ректора-
директор 

департаменту 
безпеки і охорони 

Департамент 
безпеки і 
охорони 

Інженер з охорони праці 

Молодіжний освітній 
центр 

Проректор з 
міжнародних 

зв'язків 

Управління 
міжнародного 

співробітництва 

Відділ 
аспірантури і 
докторантури 

Департамент 

поліграфії 

Центр 
дистанційного 

навчання 

Філії Університету 

Центр розвитку 
кар'єри 

 

Помічник 
ректора з питань 
дистанційної та 
заочної освіти 

Професійний ліцей 

Центр економіки 
нерухомості 

Навчально-практичний 
психологічний центр 

«Крок за кроком» 

Департамент 
автоматизації 

управління ВНЗ 

Студентський офіс 

Бізнес Школа КРОК 

Департамент 
ліцензування та 

акредитації 

Навчально-науковий центр 
дизайну одягу 

Проректор з маркетингу 
Департамент кадрів та 

документального 
забезпечення 

Перший 
проректор 
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Кафедра теорії 
 та історії держави 

і права 

Кафедра 
державно-
правових 
дисциплін Кафедра 

психології 

Департамент 
підвищення 
кваліфікації 

Кафедра 
суспільних наук 

Кафедра бізнес 
адміністрування та 

управління 
проектами 

Кафедра 
управлінських 

технологій 

Кафедра економіки та 
менеджменту 
підприємства 

Професійний 
ліцей 

Кафедра 
економічної теорії 

Кафедра маркетингу 
та поведінкової 

економіки 

Кафедра 
національної 
економіки та 

фінансів 

Кафедра 
міжнародних 
економічних 

відносин  

Кафедра 
міжнародних 
відносин та 
суспільних 

комунікацій 

Кафедра 
управління 
фінансово-

економічною 
безпекою 

Навчально-
науковий Інститут 
інформаційних та 
комунікаційних 

технологій 

Департамент 
довузівської 
підготовки 

Кафедра 
математичних 

методів та 
статистики 

Кафедра 
комп'ютерних 

наук 

Кафедра туризму 

Секція фізичного 
виховання та 
спортивного 

туризму 

Секція цивільно-
правових 
дисциплін 

Секція 
конституційного, 

адміністративного 
та міжнародного 

права 

Секція 
кримінально-

правових 
дисциплін 

Кафедра  
іноземних мов та 

спеціальної 
мовної 

підготовки 

Секція приватної 
детективної 
діяльності 

Юридична 
клініка 

 

Науково-
аналітичний 

центр вивчення 
світових ринків 

Студентський 
офіс 

Секція медичного 
та 

фармацевтичного 
права 

Коледж 
економіки, 

права та 
інформаційних 

технологій 

Навчально-
науковий центр 
дизайну одягу 

Центр 
прикладних 

міждисципліна
рних 

досліджень 

R&D 
лабораторія 

інтелектуальни
х технологій та 

машинного 
навчання 

 
Бізнес Школа КРОК 

1.2. Структура навчально-наукових та навчальних підрозділів  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Університет економіки та права «КРОК» 
 

Факультет економіки 
та підприємництва 

Факультет 
міжнародних 

відносин 

Юридичний 
факультет 

Навчально-науковий 
Інститут  магістерської 

підготовки та 
післядипломної  

освіти 

Навчально-
науковий 
Інститут  

менеджменту 
безпеки 
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2. Кадрове забезпечення  

2.1. Динаміка кількості працівників 2013-2017 років  

Категорії 
працівників 

2013 2014 2015 2016 2017 

пост сум пост сум пост сум пост сум пост сум 

Адміністративно-
управлінський 
персонал 

88 2 93 1 74 2 68 2 61 2 

Науково-педагогічні 
працівники: 

260 170 256 164 208 125 145 80 135 89 

з них докторів наук 24 25 25 23 23 15 24 16 21 14 

кандидатів наук 124 103 126 104 106 86 93 50 82 52 

Навчально-
допоміжний 
персонал 

65 1 58 1 37 1 31 1 34 1 

Обслуговуючий 
персонал 

115 10 107 7 58 9 60 10 53 5 

Всього: 
528 183 514 173 377 137 304 92 283 97 

711 687 514 396 380 

 

2.2. Динаміка звільнення працівників 2013-2017 років  

рік 2013 2014 2015 2016 2017 

Всього працівників 158 169 162 131 101 

з них:          

пост 90 106 104 89 94 

сумісники 68 63 58 42 7 

Науково-педагогічні працівники 98 82 104 78 46 

з них:          

пост 38 32 50 39 39 

сумісники 60 50 54 39 7 

Навчально-допоміжний персонал 13 28 21 13 22 
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3. Контингент студентів.  

3.1. Кількість здобувачів вищої освіти за спеціальностями  
станом на жовтень 2017 року  

Спеціальність (напрям підготовки) І 
ліц 

ІІ 
ліц 

ІІІ 
ліц 

ІV 
ліц магістр перепідготовка 

Разом 
обсяг* обсяг* обсяг обсяг 1 ЛО* 2 ЛО* денна ЛО заочна ЛО 

Кафедра психології  (денна форма навчання) 

Психологія 053 36 100 23 100 25 100 10 100 5 40 11 40         110 

Разом  36   23   25   10   5   11           110 

Кафедра психології  (заочна форма навчання) 

Психологія 053, заочна ф.н. 31 100 36 100 33   15 100 34 40 14 40         163 

Психологія «КРОК-Регіони», заочна ф.н.         23 100                     23 

Разом  31   36   56   15   34   14           186 

Кафедра психології  (заочна (дистанційна) форма навчання) 

Психологія 053, дистанційна ф.н. 3 100                             3 

Разом 3                               3 

юридичний факультет (денна форма навчання) 

Право 081 44 260 52 260         4 130 45 130         145 

Правознавство         59 130 40 130                 99 

Разом по факультету 44   52   59   40   4   45           244 

юридичний факультет (заочна форма навчання) 

Право 081 (недільна ф.) 9 260 14 260                         23 

Право 081 (тижнева ф. н.) 7   22           24 130 59 130         112 

Правознавство (недільна)         35   46                   81 

Правознавство (тижнева)         21 130   130                 21 

Правознавство «КРОК-Регіони»         18   19                   37 

Разом по факультету 16   36   74   65   24   59           274 

факультет міжнародних відносин (денна форма навчання) 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 291/055 

7 25 4 25         6 20             17 

Міжнародні економічні відносини 292/056 48 130 64 130         17 80 24 80         153 
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Спеціальність (напрям підготовки) І 
ліц 

ІІ 
ліц 

ІІІ 
ліц 

ІV 
ліц магістр перепідготовка 

Разом 
обсяг* обсяг* обсяг обсяг 1 ЛО* 2 ЛО* денна ЛО заочна ЛО 

Міжнародна економіка         6   5                   11 

Міжнародна економіка (рос.)         18 80 18 80                 36 

Міжнародна економіка (англ.)         23   15                   38 

Міжнародна інформація         7 25 3 25                 10 

Міжнародний бізнес         9 20 11 20                 20 

Разом по факультету 55   68   63   52   23   24           285 

факультет міжнародних відносин (заочна форма навчання) 

Міжнародні економічні відносини 292/056 3 130                             3 

Міжнародна економіка         5 30 11 30                 16 

Разом по факультету 3       5   11                   19 

факультет економіки та підприємництва (денна форма навчання) 

Економіка 051 10 70 8 70         7 30 9 30         34 

Економіка підприємства         11 80 11 80                 22 

Маркетинг 075 15 100 7 100         15   19           56 

Маркетинг         19 50 19 50                 38 

Облік і оподаткування 071   50 2 50           40             2 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 6 220 3 220         10 140 24 140         43 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 
«КРОК-Регіони» 

                    4           4 

Фінанси і кредит         15 100 35 100                 50 

Туризм 242 28 50 15 50                         43 

Туризм         31 50 17 50                 48 

Менеджмент 073 5 175 8 175         2 515 8 515         23 

Логістика         13 75 11 75                 24 

МЗЕД         4   6                   10 

Разом по факультету 64   43   93   99   34   64           397 

факультет економіки та підприємництва (заочна форма навчання) 

Економіка 051 1 70 10 70         11 30 27 30         49 

Економіка підприємства         23 80 18 80                 41 
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Спеціальність (напрям підготовки) І 
ліц 

ІІ 
ліц 

ІІІ 
ліц 

ІV 
ліц магістр перепідготовка 

Разом 
обсяг* обсяг* обсяг обсяг 1 ЛО* 2 ЛО* денна ЛО заочна ЛО 

Маркетинг 075 9 100 10 100         11 50 23 50         53 

Маркетинг         21 50 31 50                 52 

Облік і оподаткування 07  2 50 2 50         15   8           27 

Облік і оподаткування 07 «КРОК-Регіони»                 9               9 

Облік і аудит         5 25 8 25                 13 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 11 220 6 220         27 140 21 140         65 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 
«КРОК-Регіони» 

                    24           24 

Фінанси і кредит         29 120 39 120                 68 

Менеджмент 073 8 175 17 175         11 515 10 515         46 

Логістика         11 100 9 100                 20 

МЗЕД         8   9                   17 

Разом по факультету 31   45   97   114   84   113           484 

факультет економіки та підприємництва (дистанційна форма навчання) 

Економіка 051   70 2 70                         2 

Економіка підприємства         2 80 4 80                 6 

Маркетинг 075 2 100   100                         2 

Маркетинг             1 50                 1 

Менеджмент 073 1 175 1 175                         2 

МЗЕД         2 100 2 100                 4 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 3 220   220                         3 

Разом по факультету 6   3   4   7                   20 

Коледж економіки, права та інформаційних технологій 

Економіка 051 денна ф. н. 14 45 17 45                         31 

Економіка 051 заочна ф. н.     14                           14 

Економіка підприємства денна ф. н.         16 40                     16 

Економіка підприємства заочна ф. н.         6 25                     6 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 
денна ф. н. 

24 55 21 55                         45 

Комерційна діяльність         10 30                     10 
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Спеціальність (напрям підготовки) І 
ліц 

ІІ 
ліц 

ІІІ 
ліц 

ІV 
ліц магістр перепідготовка 

Разом 
обсяг* обсяг* обсяг обсяг 1 ЛО* 2 ЛО* денна ЛО заочна ЛО 

Інженерія програмного забезпечення 121 денна ф. н. 59 60 56 60                         115 

Обслуговування програмних систем і комплексів         26 50 27 50                 53 

Комп’ютерні науки 122 денна ф.н. 50 50 50 50                         100 

Розробка програмного забезпечення         47 60 43 60                 90 

Право 081 денна ф. н. 41 90 50 90                         91 

Право 081 заочна ф. н.     7                           7 

Правознавство денна ф. н.          33 60 44 60                 77 

Правознавство заочна ф. н.         13 30 10 30                 23 

Готельно-ресторанна справа 241 денна ф. н. 39 50 38 50                         77 

Готельне обслуговування         18 50 17 50                 35 

Маркетинг 075 35 55 27 55                         62 

Маркетингова діяльність         19 55                     19 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 денна 
ф. н. 

39 
170 

32 
170 

                        71 

Фінанси, банківська справа та страхування 072 
заочна ф. н. 

    10                           10 

Фінанси і кредит         10 85                     10 

Фінанси і кредит (ексклюзив)         18                       18 

Фінанси і кредит заочна ф. н.         21 50                     21 

Облік і оподаткування 071 денна ф. н.  1 40 1 40                         2 

Облік і оподаткування 071 заочна ф. н.     17                           17 

Оціночна діяльність денна ф. н.                                 0 

Оціночна діяльність заочна ф. н.         11 25                     11 

Разом по Коледжу 302   340   248   141                   1031 

Навчально-науковий Інститут інформаційних та комунікаційних технологій 

Комп'ютерні науки  58   26   15 150 37 150 12 15 11 15         159 

Комп'ютерні науки (заочна)   150   150 8 50 11 50                 19 

Комп'ютерні науки «КРОК-Регіони»             7                   7 

Менеджмент 073 (Agile)                 15 515 21 515         36 

Разом по Інституту 58   26   23   55   27   32           221 
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Спеціальність (напрям підготовки) І 
ліц 

ІІ 
ліц 

ІІІ 
ліц 

ІV 
ліц магістр перепідготовка 

Разом 
обсяг* обсяг* обсяг обсяг 1 ЛО* 2 ЛО* денна ЛО заочна ЛО 

Коломия 

Інститут управління природними ресурсами 

Геодезія та землеустрій 193 6 60 1 60                         7 

Геодезія та землеустрій 193 заочна ф. н. 22   4                           26 

Геодезія, картографія та землеустрій         7 30 7 30                 14 

Геодезія, картографія та землеустрій заочна ф.н.         23 30 13 30                 36 

Разом  28   5   30   20                   83 

Коломийський коледж 

Туризм 2 25 3 25                         5 

Туристичне обслуговування         1 25 6 25                 7 

Геодезія та землеустрій 1 25 2 25                         3 

Землевпорядкування         2 25 5 25                 7 

Разом  3   5   3   11                   22 

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти 

Освітні, педагогічні науки 011 (ПВШ) денна                   30   30           

Освітні, педагогічні науки 011 (ПВШ) заочна                     1           1 

Менеджмент 073 (ЯСС) денна ф. н.                     5           5 

Менеджмент 073 (ЯСС) заочна ф. н.                     1           1 

Менеджмент 073 (УП) денна ф. н.                 12   16           28 

Менеджмент 073 (УП) заочна ф. н.                 3   1           4 

Менеджмент 073 (АМ) денна ф. н.                   515 6 515         6 

Менеджмент 073 (АМ) «КРОК-Регіони» заочна ф.                 21               21 

Менеджмент 073 (УНЗ) заочна ф. н.                     7           7 

Менеджмент 073 (БА) денна ф. н.                     13           13 

Менеджмент 073 (БА) заочна ф. н.                      8           8 

Менеджмент 073 (УІД) заочна ф. н                     2           2 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 
заочна ф. н. (ОКР Спеціаліст) 

        7 40                     7 

Фінанси,банківська справа та страхування 072 (ОКР 
Спеціаліст) 

    3 75 2 75                     5 
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Спеціальність (напрям підготовки) І 
ліц 

ІІ 
ліц 

ІІІ 
ліц 

ІV 
ліц магістр перепідготовка 

Разом 
обсяг* обсяг* обсяг обсяг 1 ЛО* 2 ЛО* денна ЛО заочна ЛО 

Міжнародні економічні відносини 292 (ОКР 
Спеціаліст) 

    3 50 8 50                     11 

Облік і оподаткування 071 (ОКР Спеціаліст)     3 55 7 55                     10 

Маркетинг 075 (ОКР Спеціаліст)     4 25 12 25                     16 

Разом магістри підготовка                 36   60           96 

Разом перепідготовка     13   36                       49 

Разом по Інституту     13   36       36   60           145 

Підготовче відділення для іноземних громадян (входить до загальної суми) 67 

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки 

    Магістр Разом 

Спеціальність   денна заочна Дистанційна   

    І 
курс 

  
ІІ 

курс 
  

І 
курс 

  
ІІ 

курс 
  І курс   ІІ курс   

  

УФЕБ   33 515 17 60   515 7 60   515 21 60 78 

Загалом по Університету 
І   ІІ   ІІІ   ІV   магістр   перепідготовка   Σ 

680   646   724   554   304   467   13   36   3442 
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3.2. Рух здобувачів вищої освіти  

У минулому навчальному році 1186 випускників Університету «КРОК» 
отримали дипломи (всі рівні, ступені та форми навчання). Зі складу студентів 
було відраховано 291 особу.  

З року в рік зберігається тенденція до скорочення кількості відрахованих.  

Таким чином контингент студентів, за рахунок випуску та відрахування в 
цьому році, зменшився на 1477 осіб. За рахунок нових студентів контингент 
збільшився на 1048 осіб (в минулому році було зараховано 962 особи). «Спад» 
у цьому році склав 429 (у минулому – 344).  
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4. Навчально-методична та організаційна робота  

4.1. Навчально-методична та організаційна робота  

У 2016-2017 навчальному році продовжено практику реального вибору 
студентами дисциплін вільного вибору.  

У звітному році змінено порядок та терміни розподілення навантаження: 
попереднє навантаження (згідно з фактичним контингентом студентів старших 
курсів та плановим набором нових студентів) за кафедрами розподілено до 
середини червня. Це дало можливість кафедрам більш якісно провести роботу 
щодо закріплення дисциплін за викладачами. Попереднє навантаження було 
скориговане у серпні, після уточнення контингенту студентів за результатами 
роботи приймальної комісії.  

У звітному періоді було продовжено роботу кафедр щодо підготовки 
опису навчальних дисциплін, зокрема дисциплін вільного вибору, в термінах 
здобутих компетентностей. Проведено роботу з перегляду змісту і опису 
дисциплін згідно з вимогами проектів стандартів нового переліку 
спеціальностей.  

Продовжено роботу із систематичного контролю проведення пар із 
представленням відповідної інформації за допомогою системи Офіс 365.  

З метою оптимізації обсягу документації кафедр, циклових комісій та 
інших підрозділів та приведення їх номенклатури у відповідність до діючого 
(оновленого) законодавства у січні та лютому поточного року Навчально-
методичним управлінням та департаментом кадрів та документального 
забезпечення був проведений моніторинг ведення документації всіма 
підрозділами Університету. За його результатами було виправлено ряд 
виявлених недоліків, оновлено та скорочено перелік документів, необхідних 
для забезпечення не тільки навчального процесу, але й всіх видів діяльності 
навчального закладу.  

Продовжуючи комплексну реорганізацію кафедр з урахуванням їхньої 
функціональної доцільності та оптимізації структури Університету у звітному 
році було реорганізовано кафедру іноземних мов та спеціальної мовної 
підготовки. Ця кафедра вийшла зі складу факультету міжнародних відносин і 
стала загальноуніверситетською кафедрою.  

Беручи до уваги суттєве збільшення контингенту студентів зі 
спеціальності «Комп’ютерні науки» та з метою розвитку міждисциплінарних 
досліджень та досліджень у галузі робототехніки в структурі Навчально-
наукового Інституту  інформаційних та комунікаційних технологій  створено два 
нових структурних підрозділи:  

• Центр прикладних міждисциплінарних досліджень;  

• R&D лабораторія інтелектуальних технологій та машинного навчання.  
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4.2. Внутрішня система забезпечення якості освіти  

На виконання Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» 
розпочато побудову внутрішньої систему забезпечення якості освіти.  

В Університеті «КРОК» використовуються такі компоненти внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти.  

Соціологічні опитування студентів.  

У минулому навчальному році, як і планувалось, було проведено два 
соціологічних опитування студентів і викладачів, в яких вивчались основні 
аспекти діяльності Університету.  

Опитування студентів проводяться в електронній формі. Зміст опитування 
був затверджений на ректораті.  

У грудневому опитуванні взяли участь 701 студент, у травневому – 582 (у 
2016 році – 783, у 2015 – 1183 студента).  

Незалежне соціологічне опитування студентів – це дієвий оперативний 
моніторинг діяльності Університету, що дозволяє адміністрації ухвалювати 
управлінські рішення, спрямовані на покращення діяльності навчального 
закладу, а також діяти відповідно до затверджених принципів та цінностей.  

Соціологічні опитування викладачів та працівників.  

У 2016-2017 навчальному році було проведено два соціологічних 
опитування працівників з метою дослідження ефективності роботи 
Університету та його менеджменту: у грудні 2016 року було зібрано 148 анкет, 
у травні 2017 року – 136 анкет. У дослідженні взяли участь викладачі всіх 
факультетів та Інститутів, Коледжу.  

Традиційно, структура анкети включала в себе три основні блоки:  

1. Блок А «Запитання до всіх учасників опитування», в рамках якого 
респонденти мали змогу оцінити діяльність окремих структурних підрозділів та 
їх керівників, менеджменту Університету та його підрозділів, а також 
ефективність корпоративної політики навчального закладу.  

2. Блок Б «Запитання до викладачів (зокрема, сумісників)», в рамках якого 
респонденти мали змогу оцінити діяльність деканатів, організацію навчального 
процесу, матеріально-технічне забезпечення роботи викладачів, підтримку їх 
наукової та науково-методичної роботи.  

3. Блок В «Відкриті запитання до всіх учасників опитування», в рамках 
якого респонденти мали змогу, за бажанням, зазначити, що подобається в 
діяльності Університету, що варто було би змінити, запозичити з досвіду інших 
навчальних закладів, а також написати свої побажання адміністрації 
Університету та коментарі з будь-яких питань/процесів тощо.  

Результати обох опитувань було використано при рейтингуванні кафедр 
та при встановлені матеріального заохочення викладачів.  
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Рейтинг кафедр.  

У 2017 році в Університеті було вперше розроблено методику та 
здійснено рейтингування кафедр. Рейтингування здійснювалося за 
результатами роботи у 2016-17 навчальному році (з 01 вересня по 31 серпня).  

Рейтингування охоплювало дві групи кафедр:  

I. Кафедри, що ведуть підготовку бакалаврів – 9 кафедр. 

II. Кафедри, що не ведуть підготовку бакалаврів – 8 кафедр. 

При рейтингуванні враховувалися 16 первинних показників діяльності 
кафедр, за допомогою яких обчислювалися 9 показників, значення яких 
наведено у таблиці.  

Підсумковий рейтинговий показник кафедри обчислювався як сума 
добутків показників на відповідні вагові коефіцієнти. Значення коефіцієнтів 
обчислювалося за методикою, яка передбачає: ранжування приведених 
показників за важливістю шляхом експертних оцінок, розподіл показників по 
групам та обчислення коефіцієнтів у кожній групі показників.  

Значення підсумкового рейтингового показника за двома групами 
кафедр, для яких здійснювалося рейтингування, наведено у таблицях.  

I. Рейтинг кафедр 2016-17, що ведуть підготовку бакалаврів 
Е3 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12
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психології 0,87 0,97 0,91 0,65 0,87 1,00 0,68 1,00 0,21 0,79

маркетингу та поведінкової економіки 0,86 0,68 0,65 0,38 1,00 0,31 1,00 0,24 0,44 0,65

міжнародних відносин та суспільних комунікацій0,95 0,77 0,17 0,18 0,99 0,97 0,24 0,53 0,33 0,61

національної економіки та фінансів 0,84 0,63 0,61 0,15 0,67 1,00 1,00 0,60 0,19 0,58

туризму 1,00 0,99 0,74 0,40 0,46 0,09 0,05 0,07 0,00 0,57

економіки та менеджменту підприємства0,86 0,71 0,58 0,25 0,60 0,58 0,42 0,29 0,25 0,55

державно-правових дисциплін 0,77 0,72 0,80 0,30 0,69 0,00 0,02 0,07 0,00 0,48

комп'ютерних наук 0,83 0,42 0,53 1,00 0,10 0,06 0,03 0,52 0,04 0,48

міжнародних економічних відносин 0,79 0,58 0,33 0,29 0,39 0,30 0,29 0,10 0,10 0,42

 

II. Рейтинг кафедр 2016-17, що не ведуть підготовку бакалаврів 
Е3 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12
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суспільних наук 0,00 0,91 1,00 0,00 1,00 0,56 0,41 0,31 1,00 0,57

управління фінансово-економічною безпекою0,00 0,56 0,85 0,00 0,47 1,00 1,00 0,62 0,31 0,41

теорії та історії держави і права 0,00 1,00 0,92 0,00 0,47 0,56 0,00 0,00 0,21 0,39

математичних методів та статистики 0,00 0,36 0,89 0,00 0,14 0,59 1,00 0,87 0,53 0,35

економічної теорії 0,00 0,45 0,84 0,00 0,75 0,18 0,11 0,19 0,45 0,33

управлінських технологій 0,00 0,35 0,77 0,00 0,50 0,31 0,22 0,18 0,23 0,26

іноземних мов та спеціальної мовної підготовки0,00 0,89 0,53 0,00 0,00 0,11 0,00 0,03 0,12 0,25

бізнес адміністрування та управління проектами0,00 0,00 0,00 0,05 1,00 1,00 0,53 0,04 0,00 0,20

 

Рейтинг кафедр за 2016-17 навчальний рік було затверджено на засіданні 
Вченої Ради Університету «КРОК». За даними рейтингу було визначено 
найкращі кафедри: у групі кафедр, що ведуть підготовку бакалаврів, – кафедра 
психології (завідувач – Сингаївська І.В.), у групі кафедр, що не ведуть підготовку 
бакалаврів, – кафедра суспільних наук (завідувач – Картунов О.В.).  
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4.3. Навчально-методичні заходи кафедр  

Минулого року активно діяв (загалом діє третій рік поспіль) Навчально-
практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», який створила та очолює 
завідувач кафедри психології Сингаївська І.В. Центр здійснює додаткові платні 
навчальні послуги: проводить психологічні курси та консультації з різних 
напрямів практичної психології. Ця діяльність приносить додаткові кошти в 
бюджет Університету, а також сприяє рекламі та просуванню психологічної 
спеціальності Університету «КРОК».  

Щомісяця проводяться зустрічі Клубу успішних викладачів (керівник і 
організатор клубу – Сингаївська І.В.), на кожній зустрічі проводиться 2 майстер-
класи з проблем професійного та особистісного розвитку викладачів вищого 
навчального закладу. Сингаївська І.В. веде відповідну сторінку в фейсбуці. Ця 
діяльність сприяє позиціонуванню Університету «КРОК» в очах широкої 
громадськості як успішного ВНЗ з якісним викладацьким складом.  

На кафедрі економічної теорії продовжена активна робота наукового 
студентського гуртка «Економічні основи української державності» з 
залученням до роботи 32 студентів. Проведено 10 засідань гуртка впродовж 
року.  

На кафедрі туризму продовжувалась активна реалізація програми 
«Школа професійного зростання для майбутніх фахівців туристичної сфери» для 
студентів 1-3 курсів спеціальності «Туризм», яка була започаткована у 2014 році. 
Упродовж звітного періоду організовано та проведено 43 практико-орієнтовані  
заходи у рамках проектів «Туристична вітальня», «Професійні студії» (у 
співпраці з Центром розвитку кар’єри), «Туризм у дії». Вперше започатковано 
студентські проекти «Стежками Києва», «Я – мандрівник», «Екскурсовод – 
професія як мистецтво» та професійно-орієнтовані курси з основ ведення 
туристичного бізнесу на базі турпідприємства «СвітОгляд».  

4.4. Робота Бізнес Школи КРОК 

З метою вдосконалення організаційної структури Університету Бізнес 
Школу КРОК (БШК) було виведено зі складу ННІ магістерської підготовки та 
післядипломної освіти. У звітному періоді у БШК було реалізовано такі 
програми.  

Програми МВА.  

Здійснено 2 набори на дипломні програми General МВА із загальною 
кількістю 15 осіб. У травні 2017 року завершило навчання 5 осіб. Розпочато 
набір на дві нові спеціалізації в програмах МВА: МВА ІТ та МВА ФАРМА.  

Здійснено 2 набори на програму Міні МВА з загальною кількістю 19 осіб.  

Відкрито нову програму «Лідерство в продажах». Загальна кількість осіб, 
які пройшли навчання за цією програмою, – 10 осіб.  
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Тренінги, семінари.  

У відкритому форматі проведено тренінги та семінари: «Категорійний 
менеджмент», «Управління ефективністю виробництва», «Управління 
стандартизацією виробництва».  

Загальна кількість осіб, які брали участь в тренінгах та семінарах, 
становить 63 особи.  

Корпоративні програми.  

Були організовані та проведені 9 програм за замовленнями компаній ТОВ 
«Торговий дім «СЕК», МААК «УРГА», ГлобалЛоджик, PolPharma.  

Розроблені та запропоновані нові програми: «Майстер операційного 
вдосконалення», «Школа управління знаннями», «Академія майстерності 
закупівель», «Взаємодія в команді», «Емоційний інтелект», «Менеджмент та 
стратегія для агросектора».  

Діяльність з просування бренду.  

У БШК на регулярній основі проходять дискусійні клуби, зустрічі з 
професіоналами і експертами, успішними людьми у своїй сфері. Останнім часом 
в гостях побували Марина Ставнійчук (Заступник Голови Союзу юристів України, 
член Венеціанської комісії від України (2009-2013г.); Павло Шеремета (Міністр 
економічного розвитку і торгівлі України (2014р.); Леонард Грайвер (керуючий 
партнер Каліфорнійського відділення венчурного фонду Pulsar Venture, США); 
Артем Ковбель (Партнер компанії Kreston GCG (міжнародна мережа 
аудиторських та консалтингових компаній), директор юніта Forensic (фінансові 
розслідування).  

Було проведено більше 10 презентацій програм та майстер-класів 
викладачів БШК, які відвідали більше 150 осіб. Зокрема, 4 майстер-класи були 
організовані та проведені для членів Європейської Бізнес Асоціації.  

4.5. Розвиток інформатизації і автоматизації навчального процесу  

Продовжується робота з інформатизації та автоматизації діяльності 
Університету.  

Запроваджено та виконано перший етап проекту «Персональний 
кабінет», який дає можливість підвищити якість процесів та їх інформаційне 
забезпечення, впровадити типові стандарти та сервіси роботи з документами 
та комунікацій в Університеті на базі програмного забезпечення Офіс 365.  

Завершено дослідну експлуатацію АС Деканат. Систему передано у 
промислову експлуатацію.  

У системі використовуються такі модулі: «Студенти», «Накази студентів», 
«Навчальні плани», «Сесії. Результати сесії», «Розклад», «Навантаження 
кафедри», «Публікації».  
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5. Корпоративна робота та робота зі студентами  

5.1. Корпоративна робота  

Головною подією у розвитку корпоративної діяльності стало відзначення 
25-тої річниці від дня заснування Університету «КРОК», у рамках якої були 
реалізовані корпоративні проекти: виставки творчих робіт та здобутків 
працівників, студентів, випускників та партнерів; відкриті лекції VIP-спікерів; 
урочисті збори трудового колективу; нагородження кращих студентів та 
працівників; вручення премій від Асоціації випускників; родинне свято-
фестиваль «КРОК збирає друзів»; освітній форум «Партнерство заради успіху».  

У 2017 році на честь 25-річчя колектив Університету «КРОК» було 
нагороджено: Грамотою Верховної Ради України – за заслуги перед 
Українським Народом; Почесною Грамотою Національної Академії 
педагогічних наук України; Подякою директора Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Подякою 
голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; Подякою 
Голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської 
області.  

Зовнішніми та внутрішніми нагородами були відзначені працівники та 
випускники Університету.  

З метою поліпшення системи моральної мотивації працівників, 
реалізовано конкурс  «Кращий проект», переможцями якого у 2017 році стали 
наші колеги:  

• Власенко Андрій Олексійович – Освітній форум «Партнерство заради 
успіху»; 

• Гольцева Аліна Юріївна – «KROK LAW FEST»; 

• Заріпова Світлана Зульфирівна – Фестиваль «КРОК збирає друзів»; 

• Карапетян Олександр Робертович – «Щире серце – для добрих справ»; 

• Матат Вікторія Володимирівна – Виставка творчих робіт співробітників 
Університету «КРОК»; 

• Мелько Людмила Федорівна – «Перший туристичний зліт»; 

• Момот Неля Миколаївна – «Школа майбутнього дипломата»; 

• Радіонова Ірина Федорівна – Міжвузівська студентська економічна 
конференція «25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики 
майбутнього»; 

• Рач Валентин Анатолійович – «Виставка робототехніки»; 

• Савельєв Євгеній Віталійович – «PRO WAY»; 

• Сумбаєва Людмила Петрівна – Фестиваль «КРОК збирає друзів»; 

• Титаренко Наталія Вікторівна – «Виставка творчих робіт співробітників 
Університету «КРОК»; 



19 

• Ткач Дмитро Іванович – «Школа майбутнього дипломата», «Виставка 
творчих робіт випускників Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури»; 

• Чернозубкін Ігор Олександрович – «Застосування Microsoft 
Project/Project online в освіті»; 

• Шапоренко Ольга Іванівна – «Здоров'я КРОКівців». 

5.2. Виховна робота  

Основним завданням виховного процесу за підзвітний період стало 
формування випускника Університету як інтелектуально розвиненої та 
конкурентоспроможної особистості з високими моральними рисами, 
загальнолюдською культурою, здатної до соціалізації, професійного 
самовдосконалення, успішної інтеграції в усі сфери життя в умовах мінливої 
реальності.  

Пріоритетом виховання студентської молоді Університету серед науково-
педагогічного колективу стали свідомо обрані життєві цінності, які 
розкриваються через інтелектуальне, фізичне, психічне соціальне та духовне 
здоров’я.  

У 2016-2017 навчальному році реалізовано понад 100 студентських 
проектів, які стали невід’ємною частиною діяльності корпорації Університету 
«КРОК».  

Студентська рада Університету зосередила увагу на таких основних 
напрямах діяльності: розвиток студентського самоврядування, студентського 
наукового товариства, організація корпоративних та календарних заходів, 
участь у всеукраїнських та міських молодіжних проектах, заходах, акціях, 
розвиток клубів та об’єднань за інтересами, екологічного клубу «ЛОТОС» та 
благодійного громадського об'єднання «Серце в долоньках».  

5.3. Робота з випускниками 

У 2017 році відзначила свій перший 10-річний ювілей Асоціація 
випускників Університету «КРОК», що розвивається як невіртуальна соціальна 
мережа, спрямована на налагодження, підтримку і розвиток зв’язків із 
випускниками, сприяння розвитку Університету, а також професійному і 
особистісному зростанню його студентів і випускників та реалізацію суспільно 
важливих проектів, що відображено у новій редакції Статуту АВУ «КРОК» 
(затверджено Загальними зборами Асоціації, 19.11.2016 р.). 

У 2016-2017 році Асоціацією випускників «КРОКу», поряд із традиційними 
заходами і проектами – майстер-класами, тренінгами, виробничою практикою 
для студентів, Конкурсом на здобуття стипендій АВУ «КРОК», Благодійною 
новорічною казкою для дітей випускників, #KROKalumniFEST тощо, – вперше, у 
партнерстві із КЕПІТом, було проведено і повністю профінансовано 
Молодіжний практикоорієнтований юридичний фестиваль «KROK Law Fest», 



20 

головним координатором якого стала Стипендіат Асоціації 2016 року Аліна 
Гольцева. Компанія членів Асоціації А. Солоїд та І. Прокоф’євої «Start2Go» стала 
головним партнером Національного форуму «Архітектор кар’єри», що 
проводився Центром розвитку кар’єри. Продовжується робота над проектом 
«Гордість КРОКу. Випускники»  – на сьогодні на сайті Асоціації представлено 62 
історії успішних випускників.  

У партнерстві із управлінням міжнародного співробітництва успішно 
реалізовано участь у Темпус проекті EANET зі створення міжнародної мережі 
випускників-підприємців. У рамках проекту, протягом 2016-2017 навчального 
року, 6 випускників взяли участь у міжнародних зустрічах, що проводилися в 
Берліні та Тбілісі, а також отримано офісну техніку – персональні комп’ютери, 
ноутбуки, мультмедійні проектори тощо.  
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6. Наукова діяльність та науково-дослідна робота 

6.1. Роботи, опубліковані науковими та  
науково-педагогічними працівниками  

За даними АСУ ВНЗ протягом 2016-2017 навчального року науково-
педагогічними працівниками Університету опубліковано:  

Наукові статті – 237 наукових статей, 75 з яких у виданнях, включених 
до міжнародної наукометричної бази даних Index 
Copernicus (Варшава, Польща), 40  – в інших 
міжнародних фахових виданнях.  

Монографії – одноособові або у співавторстві – 5.  

Підручники – 4 (з них один опублікований одноособово штатним 
співробітником Університету).  

Навчальні посібники - 14 (з них 6 – опубліковані штатними співробітниками 
Університету одноособово або у співавторстві).  

У 2016-2017 навчальному році кафедрою управлінських технологій 
підготовлений заключний звіт про виконання науково-дослідної роботи 
кафедри «Наукові засади побудови системи технічного регулювання України в 
умовах членства в СОТ та інтеграції до ЄС».  

Протягом звітного періоду викладачі Університету брали активну участь у 
міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях. 
У результаті опубліковано більше 300 тез виступів.  

Зусиллями кафедри державно-правових дисциплін, особисто її 
завідувачем професором Французом А.Й., професором Гіжевським В.К., а 
також в.о. заступника завідувача кафедри теорії та історії держави і права 
доцентом Баликіним І.І., видання Університету «Правничий вісник Університету 
«КРОК» включено до міжнародної наукометричної бази – Index Copernicus.  

Крім того, збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» 
(економічні науки) у 2016-2017 навчальному році також увійшов до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (Польща). 

6.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів  

За даними кафедр Університету протягом 2016-2017 року штатними 
науковими та науково-педагогічними працівниками Університету захищено 6 
кандидатських дисертацій.  

6.3. 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;  
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• 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.  

За звітний 2016-2017 навчальний рік у раді проведено 7 захистів 
кандидатських дисертацій, у тому числі 2 дисертації захищені штатними 
викладачами Університету (Пазєєва Г.М., Горбачук О.І.), 3 дисертації аспірантів 
Університету вже рекомендовані до захисту в поточному навчальному році.  

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

За звітний 2016-2017 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 2016-2017 навчальний рік у раді проведено два захисти 
кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук (одна дисертація захищена випускником аспірантури 
Університету, інша – викладачем Коломийського інституту управління 
природними ресурсами).  

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 2016-2017 навчальний рік у раді проведено один захист 
кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук.   

6.4. Студентська наукова робота  

Для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук та дипломних робіт у 2016-2017 
навчальному році до базових ВНЗ надіслано 15 наукових робіт, три студенти 
вибороли дипломи переможців, зокрема:  

• Сімех Д.Р. під науковим керівництвом д.е.н., проф. Рокочої В.В. одержав 
диплом III ступеня за високий рівень наукового дослідження 
«Формування конкурентоспроможності українських підприємств в 
умовах євроінтеграції» у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за напрямом світове господарство і міжнародні 
економічні відносини;  

• Тихонюк Є.В. під науковим керівництвом д.т.н., проф. Данченко О.Б. 
виборола дипломом II ступеня за перемогу у II етапі Всеукраїнського 
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конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління 
проектами», який за рішенням МОН України проводився на базі 
Університету.  

Крім того, Устименко В.А. під науковим керівництвом к.е.н., доц. 
Пекни Г.Б. одержав дипломом III ступеня як переможець Всеукраїнського 
конкурсу дипломних робіт за напрямом «Економіка та управління 
підприємством».  

Результати участі студентів Університету у Всеукраїнській студентській 
олімпіаді у 2016-2017 навчальному році є позитивними. Так, для участі у 
всеукраїнських конкурсах надіслано 13 анкет, 10 студентів показали свої знання 
на змаганнях. Кращими стали:  

• студент Грохольский О.О. (науковий керівник Тарасова І.В.), який у  
Донецькому юридичному інституті МВС України виборов диплом III 
ступеня за перемогу у II етапі олімпіади з дисципліни «Кримінальне 
право»;  

• студентка Іванова А.С. (науковий керівник д.т.н., доц. Данченко О.Б.) 
виборола дипломом II ступеня за перемогу у II етапі олімпіади зі 
спеціальності «Управління проектами», що проводився на базі 
Харківського національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова.  

Вагомим результатом 2016-2017 навчального року є проведення вперше 
в Україні на базі Університету другого етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни «Міжнародне право (приватне, публічне)». 
У результаті змагань ІІ місце виборов студент юридичного факультету 
Університету Скрипачов Б.В.  

У 2016-2017 навчальному році за ініціативою та підтримкою голови 
співтовариства ІТ-директорів України Бузмакова В.І. оргкомітетом зі складу 
представників Університету підготовлений та проведений фінал міжнародної 
студентської олімпіади  з інформаційних технологій «IT-Universe». Студент 
Університету Хаджинов А.Г. визнаний беззаперечним переможцем і 
нагороджений дипломом І ступеня.  

6.5. Організація та проведення наукових заходів  

Протягом 2016-2017 навчального року в Університеті організовано багато 
наукових заходів різного рівня та форми проведення, зокрема:  

• Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 
«Українські перспективи у світовому розвитку» (04.11.2017 року).  
Організатор: відділ аспірантури і докторантури;  

• Круглий стіл «Больові (критичні) точки розвитку економіки України: 
симбіоз традиційних підходів та поглядів молодого покоління» 
(25.10.2016 року). 
Організатор: кафедра національної економіки та фінансів;  
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• Перший науковий круглий стіл іноземними мовами для студентів і 
аспірантів «Навчання іноземних мов: наукові здобутки студентів 
Університету «КРОК» (24.11.2016 року).   
Організатор: кафедра іноземних мов та спеціальної мовної підготовки;  

• Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-правові засади 
становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: 
вітчизняна на зарубіжна практика» (02.03.2017 року).   
Організатор: юридичний факультет. 

• Наукова студентська конференція «Економічні основи української 
державності в творчості видатних українських діячів та науковців другої 
половини XIX – початку XX століття» з залученням 50 викладачів та 
студентів та виступами 22 студентів. Видано збірку тез виступів студентів. 
Організатор: кафедра економічної теорії.  
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7. Міжнародні зв’язки, участь у міжнародних проектах  

7.1. 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»  463 особи. 
При цьому кількість студентів та слухачів денної форми навчання збільшилася з 
274 осіб (листопад 2016 року) до 290 осіб (листопад 2017 року).  

Протягом 2016-17 навчального року розширено і географію набору 
іноземців. На сьогодні в Університеті «КРОК» навчаються громадяни 40 країн 
світу. Підписано 7 нових договорів про співпрацю у сфері набору іноземних 
студентів та слухачів для навчання на програмах Університету.  

Кількість іноземних громадян, що здобувають вищу освіту англійською 
мовою, зросла до 59 осіб. Розпочато навчання за програмою з менеджменту 
туризму, викладання на якій здійснюється англійською мовою.  

7.2. Програми студентської та викладацької мобільності  

Упродовж 2016-2017 навчального року студентами та співробітниками 
Університету «КРОК» реалізовано 28 мобільностей (у 2015-16 навчальному 
році – 25). За програмою Еразмус+ 10 студентів отримали стипендії від 
Європейського Союзу для навчання у ВНЗ Італії, Польщі, Угорщини (8 – у 2015-
16 н.р.); 5 викладачів та співробітників Університету викладали та стажувалися 
у партнерських ВНЗ з країн ЄС. У рамках програми Еразмус+ КА1 отримано 8 
стипендій для студентів Університету «КРОК» на 2017-2018 н.р.  

Розпочато співпрацю з Університетом Фоджа (Італія) в рамках програми 
грантової мобільності уряду Італії MOBIS на 2017-2018 н.р.  

Прийнято на семестрове навчання за обміном двох студентів з 
університетів-партнерів країн Європейського Союзу.   

Підписано договори та розпочато співпрацю з Університетом Харц 
(м. Вернігероде, Німеччина) та Католицьким Університетом Сан Антоніо 
(Мурсія, Іспанія) у рамках програм студентської мобільності.  

7.3. 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:  

– Україно-Австрійська програма з експортоорієнтованого менеджменту 
спільно з Університетом прикладних наук (м.  Кремс, Австрія). 
Програма адмініструється факультетом міжнародних відносин;  
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– Україно-Нідерландська програма з бізнес-адміністрування спільно з 
Нідерландською бізнес академією (м. Бреда, Нідерланди);  

– Міжнародна МВА програма, що реалізується Бізнес Школою КРОК 
спільно зі Швейцарською бізнес-школою Swiss Montreux Business 
School;  

– З жовтня 2017 року розпочато навчальні заняття першої групи 
іноземних громадян за спільною Україно-Угорською програмою з 
Менеджменту туризму та Готельного менеджменту, яка реалізується 
разом з Університетом ім. Яноша Кодолані (м. Будапешт, Угорщина).  

7.4. Міжнародні грантові проекти  

В межах проекту Темпус «Розвиток мережі випускників-підприємців» у 
2015 році було створено Бізнес Лігу Асоціації випускників Університету «КРОК», 
на базі якої було проведено десятки освітніх та практичних заходів, майстер 
класів, воркшопів. Наразі проект завершено, готується фінальний звіт.  

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+.  

У березні 2017 року Університет «КРОК» був представлений на 
міжнародній освітній виставці, яка проходила у м. Варшава, Республіка Польща.  

Підготовлено та через університети-партнери з країн ЄС подано до 
Європейської Комісії заявки на отримання грантів в рамках програми Еразмус+ 
за проектами з Підвищення спроможності до працевлаштування студентів 
(Центри розвитку кар’єри) та створення бізнес-інкубатора; подано проекти до 
Організації країн Вишеградської Четвірки, Проекту ООН, Німецької служби 
академічних обмінів DAAD, Посольства Австралії в Україні; підготовлені та 
плануються до подачі у лютому 2018 року грантові заявки на проекти з медіації 
та створення проектного офісу.  
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8. Участь у національних та світових рейтингах університетів  

8.1. 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 2017 року Університет КРОК утримав свою 
позицію і посів – вже третій рік поспіль – 1 місце серед недержавних ВНЗ і 59 
місце у загальному рейтингу з поміж двох сотень українських вишів, 
представлених у «Топ-200 Україна».  

8.2. Webometrics  

Webometrics Ranking of World's Universities опублікував рейтинг світових 
університетів за рівнем їх присутності в мережі Інтернет за станом на липень 
2017 року. Як відомо, результати досліджень Webometrics публікуються двічі 
на рік і охоплюють більше двадцяти тисяч університетів по всьому світу.  

У цей рейтинг у 2017 році увійшли 344 вищих навчальних заклади з 
України всіх форм власності, серед яких Університет «КРОК» зайняв 59 місце. 
Серед недержавних ВНЗ України Університет «КРОК» посів 3 місце.  

8.3. Консолідований рейтинг ВНЗ України  

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України у 2017 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 2017 Університет «КРОК» посів – другий рік поспіль –  1 місце серед приватних 
вищих навчальних закладів України.  

8.4. Рейтинг журналу «Фокус» 

Журнал «Фокус» склав рейтинг топ-50 ВНЗ України за оцінками 
роботодавців. До опитування були залучені роботодавці з різних сфер – 
фінанси, ІТ, юриспруденція, енергетика і т.д. Метою опитування було 
дослідження шансів випускника того чи іншого ВНЗ отримати вакансію в 
«престижній компанії».  

За результатами цього опитування у 2017 році Університет «КРОК» 
вперше потрапив до цього рейтингу і посів 23 місце серед 50 ВНЗ всіх форм 
власності, які потрапили у результати, і виявився кращим приватним ВНЗ з точки 
зору роботодавців.  


