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1. Структура та кількісний склад  

Структура управління  
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Структура навчально-наукових та навчальних підрозділів  
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Кадрове забезпечення 

Загальна кількість працівників Університету – 477 осіб, з них працюють: 

• на постійній основі (далі – постійна) – 347; 

• за сумісництвом (далі – сумісництво) – 130. 
Гендерний розріз: 

• загальна кількість жінок – 316  
(постійна – 237; сумісництво – 79); 

• загальна кількість чоловіків – 161  
(постійна – 110; сумісництво – 51). 

Науковий розріз: 

• кандидатів наук – 148  
(постійна – 93; сумісництво – 55); 

• докторів наук – 47  
(постійна – 26; сумісництво – 21); 

• доцентів – 67  
(постійна – 41; сумісництво – 26); 

• професорів – 34  
(постійна – 21; сумісництво – 13). 

 

Динаміка кількості працівників Університету «КРОК» (без урахування філій) 

Категорії працівників 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

пост сум пост сум пост сум пост сум пост сум пост сум 

Адміністративно-
управлінський персонал 

93 1 74 2 68 1 61 2 70 3 56 9 

Науково-педагогічні 
працівники: 

256 164 208 125 145 80 135 89 138 71 221 108 

з них докторів наук 25 23 23 15 24 16 21 14 26 11 26 21 

кандидатів наук 126 104 106 86 93 50 82 52 98 49 93 55 

Навчально-допоміжний 
персонал 

58 1 37 1 31 1 34 1 14 0 19 1 

Обслуговуючий персонал 107 7 58 9 60 10 53 5 62 13 51 12 

Всього: 
514 173 377 137 304 92 283 97 284 87 347 130 

687 514 396 380 371 477 
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Ліцензовані спеціальності 

Код та назва спеціальності 
Ліцензований 

обсяг 

Бакалавр 

(022) Дизайн 50 

(051) Економіка 50 

(053) Психологія 100 

(055) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 25 

(056) Міжнародні економічні відносини 60 

(061) Журналістика 30 

(071) Облік і оподаткування 30 

(072) Фінанси, банківська справа та страхування 400* 

(073) Менеджмент 125 

(075) Маркетинг 75 

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 45 

(081) Право 800* 

(122) Комп'ютерні науки 150 

(122) Комп’ютерні науки та інформаційні технології 600* 

(223) Медсестринство 50 

(242) Туризм 50 

(291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 25 

(292) Міжнародні економічні відносини 130 

Магістр 

(011) Науки про освіту 30 

(051) Економіка 30 

(053) Психологія 40 

(055) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 20 

(056) Міжнародні економічні відносини 5 

(071) Облік і оподаткування 30 

(072) Фінанси, банківська справа та страхування 140 

(073) Менеджмент 515 

(074) Публічне управління та адміністрування 15 

(075) Маркетинг 50 

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 30 

(081) Право 200* 

(122) Комп'ютерні науки 15 

(122) Комп’ютерні науки та інформаційні технології 15 

(229) Громадське здоров’я 40* 

(281) Публічне управління та адміністрування 15 

(291) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 20 

(292) Міжнародні економічні відносини 60 
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Код та назва спеціальності 
Ліцензований 

обсяг 

Молодший спеціаліст 

(051) Економіка 45 

(071) Облік і оподаткування 40 

(072) Фінанси, банківська справа та страхування 170 

(075) Маркетинг 55 

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 55 

(081) Право 90 

(121) Інженерія програмного забезпечення 60 

(122) Комп'ютерні науки 50 

(122) Комп’ютерні науки та інформаційні технології 50 

(241) Готельно-ресторанна справа 50 

Доктор філософії 

(051) Економіка 25 

(053) Психологія 15 

(073) Менеджмент 25 

(081) Право 100* 

*з урахуванням строків навчання. 

Контингент студентів  

Кількість здобувачів вищої освіти за спеціальностями  
(станом на жовтень 2019 року) 

КЕПІТ  

Спеціальність 
Форма 

навчання 
Курс 

Загалом  
I  II  III  IV  

051МС Економіка  Денна  10 12 11   33 

072МС Фінанси, банківська справа та страх. Денна  38 37 42   117 

075МС Маркетинг  Денна  54 36 36   126 

076МС Підприємство, торгівля та біржова 
діяльність  Денна  31 22 22   75 

081МС Право  Денна  64 39 36 39 178 

121МС Інженерія програмного 
забезпечення  Денна  59 60 47 48 214 

122МС Комп'ютерні науки  Денна  2 34 49 50 135 

241МС Готельно-ресторана справа  Денна  50 36 42 27 155 

Разом денна:  308 276 285 164 1033 

051МС Економіка  Заочна  0 4 10   14 

071МС Облік і оподаткування  Дистанційна  0 26 18   44 

072МС Фінанси, банківська справа та 
страхування  Заочна  0 7 10   17 

081МС Право  Заочна  0 6 6 8 20 

 Разом заочна/дистанційна:  0 43 44 8 95 

Разом КЕПІТ:  308 319 329 172 1128 
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Університет 

Спеціальність  Форма навч.  
Бакалавр  Магістр  

Загалом 
I  II  III  IV  I  II  

Кафедра дизайну  

022 Дизайн  Денна  12 16 4 0 0 0 32 

Разом по кафедрі:  32 

Навчально-науковий інститут медицини  

223 Медсестринство  Денна  6 3         9 

223 Медсестринство  Заочна      6 36     42 

Разом по інституту:  51 

Навчально науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій  

122 Комп'ютерні науки  Денна  63 59 120 81 4 5 332 

073 Менеджмент  Денна          15 32 47 

Разом по інституту:                379 

Навчально науковий інститут менеджменту безпеки  

073 Менеджмент  Денна          3 10 13 

073 Менеджмент  Дистанційна           8 8 

073 Менеджмент  Заочна          7 33 40 

Разом по інституту:  61 

Навчально науковий інститут магістерської підготовки і післядипломної освіти  

073 Менеджмент  Денна  49 31 26 13 6 21 146 

073Маг Менеджмент  Заочна  29 23 25 25 27 92 221 

073Маг Менеджмент  Дистанційна 2 6 21 43 35 41 148 

Разом заочна/дистанційна ф.н.:                369 

Разом по інституту:                515 

Навчально науковий інститут психології  

053 Психологія  Денна  54 30 29 17 3 0 133 

053 Психологія  Дистанційна 4 3 19 19     45 

053 Психологія  Заочна  30 46 48 34 38 11 207 

Разом заочна/дистанційна ф.н.:  34 49 67 53 38 11 252 

Разом по інституту:  385 

Факультет економіки та підприємництва  

051 Економіка  Денна  5 3 12 5     25 

072 Фінанси, банківська справа 
та стр.  Денна  11 9 24 17 2 13 76 

071Бак Облік і оподаткування  Денна      1       1 

075 Маркетинг  Денна  10 6 31 12     59 

076 Підприємництво, торгів-ля та 
біржова діяльність  Денна  1 1 5 5 2 6 20 

242 Туризм  Денна  37 31 28 15     111 

Разом денна ф.н.:  64 50 101 54 4 19 292 

051 Економіка  Дистанційна 1     1     2 

051 Економіка  Заочна  5 3 2 18     28 

071Бак Облік і оподаткування  Заочна  1 0 1 4 0 5 11 

071Маг Облік і оподаткування  Дистанційна 1 0 4 6 2 8 21 

072 Фінанси, банківська справа 
та стр.  Дистанційна   1 1 4 2 4 12 
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072 Фінанси, банківська справа 
та стр.  Заочна  6 24 22 20 5 25 102 

075 Маркетинг  Дистанційна 4 3 2 2     11 

075 Маркетинг  Заочна  8 4 26 18     56 

076Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність  Заочна  5 4 4 1 13 8 35 

076Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність  Дистанційна 1         1 2 

242 Туризм  Заочна  1           1 

Разом заочна/дистанційна ф.н.:  33 39 62 74 22 51 281 

Разом по факультету:  573 

Факультет міжнародних відносин  

055 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії  Денна        9     9 

056 Міжнародні економічні 
відносини  Денна        46   1 47 

061 Журналістика  Денна  23 15 1       39 

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії  Денна  12 2 8   4 2 28 

292 Міжнародні економічні 
відносини  Денна  37 18 33   34 20 142 

Разом денна ф.н.:  72 35 42 55 38 23 265 

061 Журналістика  Заочна  5 2 4       11 

061 Журналістика  Дистанційна 2 1         3 

292 Міжнародні економічні 
відносини  Заочна    1 25       26 

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії  Дистанційна 2 1     3   6 

Разом заочна/дистанційна ф.н.:  9 5 29   3   46 

Разом по факультету:  311 

Юридичний факультет  

081 Право  Денна  42 68 51 55 4 6 226 

081 Право  Дистанційна  24 24 66 27     141 

081 Право  Заочна  18 49 63 83 
 

10 22 245 

Разом по факультету: 612 

Підсумки по Університету 

Підготовчі курси для іноземних громадян  324 

Разом Університет - Денна ф.н.  1495 

Разом Університет - Заочна/Дистанційна ф.н.  1424 

Разом по Університету  3243 

Разом по Університету та коледжу  4371 
 



 

10  

2. Навчально-методична та організаційна робота  

2.1. Навчально-методична та організаційна робота в Університеті  

У 2018-19 н.р. було проведено роботу з оновлення навчальних планів 
бакалаврату та магістратури тих спеціальностей, з яких було затверджено 
стандарти. Навчальні плани були оновлені у відповідності до вимог стандартів, 
а саме з урахуванням вимог до форми атестації здобувачів вищої освіти. Освітні 
програми було скореговано на основі потреб ринку, враховуючи інтереси 
стейкхолдерів. Навчальні плани відповідають Закону України «Про вищу 
освіту», в тому числі в частині вільного вибору студентів.  

У звітному періоді все навчальне навантаження було розподілено 
засобами АСК «Деканат» у червні з наступним коригуванням у серпні. Також 
продовжується робота з актуалізації роботи в АСК «Деканат». Усі кафедри 
підключені до системи та мають відповідні доступи до інформації про 
навантаження, контингент, рух студентів, розклад занять тощо.  

У 2018-19 н.р. продовжено практику реального вибору студентами 
дисциплін вільного вибору. Вибір дисциплін здійснюється відповідно до 
ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови здійснення вибору 
навчальних дисциплін студентами Університету «КРОК», затвердженого 
Вченою радою Університету 25 квітня 2019 року, протокол № 5.  

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

Крім цього, суттєво розширюється використання елементів 
дистанційного навчання для студентів денної форми через систему moodle. В 
межах окремих дисциплін застосовуються змішані форми. Систему moodle 
використовують і як платформу для вибору студентами вибіркових дисциплін.  

Продовжено практику щорічних зустрічей зі студентським активом та 
представниками студентського самоврядування проректорів Університету та 
щосеместрових зустрічей зі студентами усіх форм та рівнів завідувачів 
випускових кафедр.  

2.2. Внутрішня система забезпечення якості освіти  

В Університеті побудовано внутрішню систему забезпечення якості 
освіти, яка функціонує на підставі інтегрального (системного) документу, який 
описує структури системи забезпечення якості, її цілі та конкретні завдання, 
форми проведення контролю якості, відповідальних за цей контроль осіб, 
заходи, що вживаються за результатами контролю - «Положення про 
внутрішню систему забезпечення якості освіти та освітньої діяльності».  

Внутрішня система забезпечення якості Університету включає такі основні 
складові:  
– відбір здобувачів вищої освіти на освітні програми на конкурсній основі;  
–  щосеместрово проводить контроль;  
– проведення атестації студентів;  
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– аналіз результатів конкурсного відбору, семестрового контролю випускної 
атестації на випускових кафедрах;  

– аналіз результатів всіх видів контролю з обговоренням на засіданні 
ректорату;  

– експертиза рукописів підручників і навчальних посібників на засіданнях 
кафедр та Вченій раді Університету;  

– розподіл квот прийому студентів відповідно до науково-педагогічного 
потенціалу випускових кафедр;  

– проведення щорічного рейтингування науково-педагогічних працівників та 
запровадження управління кадровим складом кафедр з урахуванням цього 
рейтингування;  

– проведення щорічного рейтингу кафедр.  

Усі вищезазначені складові створюють цілісну університетську систему 
забезпечення якості.  

З 2008 року в Університеті проводяться роботи щодо до сертифікації 
системи менеджменту якості університету за стандартом ISO. У 2010 
Університет отримав сертифікат на систему управління якістю, яким 
посвідчується, що система управління якістю стосовно надання послуг у сфері 
вищої освіти, повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, 
підвищення кваліфікації, дослідження, розробки та наукової діяльності згідно з 
чинними в Україні документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 
9001:2008).  

В 2018-19 н.р. продовжено роботу щодо підготовки до оновлення 
сертифікату системи менеджменту якості університету за новим стандартом 
ISO 9001:2015. 

Соціологічні опитування студентів.  

У минулому навчальному році, як і планувалось, було проведено по 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 2018 р. взяли участь 949 студентів (що складає 
44% від студентів які мають прийняти участь у опитуванні), у травневому 
опитуванні 2019 р. – 1011 студентів (58% студентів). Загальна кількість 
отриманих та опрацьованих анкет у 2018-19 н.р. – 1960 (у 2017-18 н.р. – 1283 
анкети). Кількість опитаних студентів зросла у порівнянні з минулим роком на 
52%.  

Незалежне соціологічне опитування студентів – це дієвий та 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.  
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У 2018-19 н.р. було проведено два соціологічних опитування працівників 
з метою дослідження ефективності роботи Університету та його менеджменту. 
У дослідженні беруть участь викладачі всіх кафедр, факультетів, Інститутів та 
Коледжу. При проведенні опитування у грудні 2018 р. було зібрано 153 анкети 
(42% від кількості працівників, які мають пройти опитування), у травні 2019 р. – 
143 анкети (40% опитаних). Загалом кількість зібраних та опрацьованих анкет 
працівників склала 296. Кількість опитаних співробітників залишилась на рівні 
минулого року.  

Традиційно анкета включала три основні блоки:  

Блок А «Запитання до всіх учасників опитування», у 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.  

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

Блок В «Відкриті запитання до всіх учасників опитування», в рамках якого 
респонденти мали змогу, за бажанням, зазначити, що подобається в діяльності 
Університету, що варто 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.  

Рейтинг кафедр.  

Починаючи з 2017 року в Університеті проводиться рейтингування 
кафедр. Рейтингування здійснювалося за результатами роботи у навчальному 
році (з 01 вересня по 31 серпня).  

Рейтингування проводиться окремо за двома групами кафедр:  

I. Кафедри, що ведуть підготовку бакалаврів. 
II. Кафедри, що не ведуть підготовку бакалаврів. 

При рейтингуванні враховувалися 19 первинних показників діяльності 
кафедр, за допомогою яких обчислювалися 14 приведених рейтингових 
показників. Підсумковий рейтинговий показник кафедри обчислювався як сума 
добутків приведених показників на відповідні вагові коефіцієнти. Значення 
вагових коефіцієнтів визначається за методикою, яка передбачає: ранжування 
показників за важливістю шляхом експертних оцінок, розподіл показників по 
групам та обчислення коефіцієнтів у кожній групі показників.  

Рейтинг кафедр за 2018-9 н.р. затверджено на засіданні Вченої ради 
Університету. За даними рейтингу у групі кафедр, що ведуть підготовку 
бакалаврів кращими стали кафедра психології та кафедра туризму, а у групі 
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кафедр, що не ведуть підготовку бакалаврів – кафедра математичних методів 
та статистики.  

2.3. Робота навчально-наукової бібліотеки  

Упродовж 2018-2019 навчального року бібліотеку відвідали 5522 читачі, 
яким видали 6975 паперових книг.  

Активно студенти та викладачі користуються Електронною бібліотекою 
Університету, в якій розміщені електронні версії підручників, навчальних та 
методичних посібників, наукові статті викладачів Університету. 

У поточному навчальному році започаткували відкритий доступ до 
книжкового фонду. Наразі до невеликої частини, але результат є, читати 
студенти стали більше. Тож до наступного навчального року готуємо закриті 
книгосховища до відкритого доступу 

Центром університетських подій продовжує залишатись читальна зала 
бібліотеки. Протягом 2018-2019 навчального року було проведено біля 280 
різноманітних заходів (Тренінги, Конференції, Круглі столи; засідання 
Ректоратів, Вченої Ради, кафедр; Презентації навчальних програм, книг; Зустрічі 
зі студентами, батьками студентів; цікавими людьми; Лекції, захисти наукових 
та дипломних робіт тощо). Пройшли виставки відомих українських художників 
Костянтина Могилевського та Тараса Джуса та завідувача кафедри дизайну 
Надії Лоліної. 

2.4. Навчально-методичні та організаційні заходи кафедр та підрозділів  

Навчально-науковий Інститут інформаційних та комунікаційних 
технологій  

Впроваджено процедуру атестації здобувачів освітньо-наукового ступеня 
доктора філософії Університету КРОК для іноземних аспірантів. Проведено дві 
атестації здобувачів з Нігерії та Гани.  

Опубліковано дві колекції академічних есе здобувачів освітньо-наукового 
ступеня доктора філософії за результатами опанування дисциплін освітньої 
складової освітньо-наукової програми «Управління проєктами та програмами» 
(англійською мовою). 

Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки  

Відбувся вперше в Україні випуск магістрів нової освітньої програми 
«Управління приватною детективною діяльністю», спеціальності 
«Менеджмент». Надрукований навчальний посібник «Забезпечення 
економічної безпеки банків» (автор професор Зубок М.І.).  

Вперше в Україні за проханням ГШ ЗСУ у рамках реалізації міжнародного 
Проєкту «Україна-Норвегія», було здійснено перепідготовку 
військовослужбовців ЗСУ звільнених у запас та учасників АТО/ОСС за освітньою 
програмою «Організація військового обліку в суб'єктах господарювання 
України».  
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Кафедра туризму  

За звітний період активізувалась наукова діяльність зі студентами, які 
взяли участь у 10 наукових заходах, серед яких вперше – у міжнародному 
семінарі по лінії ЮНЕСКО, у якості волонтерів; окрім цього – участь у зовнішніх 
конференціях. Студенти стали призерами наукової інтернет-олімпіади з 
туризму та переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу тематичну 
екскурсію. На кафедрі відкрився та продовжує свою роботу науковий гурток для 
студентів «Спадщина ЮНЕСКО як туристичний ресурс».  

Викладачі кафедри туризму у кількості 2-х осіб взяли участь у розробці 
державного стандарту вищої освіти спеціальності «Туризм» на базі науково-
методичної підкомісії № 242 «Туризм» Міністерства освіти і науки України.  

Вдруге проведено науково-практичний круглий стіл ««Практико-
орієнтована підготовка фахівців з туризму як запорука відповідального бізнесу» 
для науково-педагогічних працівників які готують фахівців зі спеціальності 
«Туризм», представників туристичного бізнесу, партнерів Університету. 

Найбільш вдалим результатом діяльності залишається продовження 
реалізації програми «Школа професійного зростання для майбутніх фахівців 
туристичної сфери», як проєкту позааудиторного практико-орієнтованого 
навчання, в рамках якого відбулось понад 80 заходів.  

Кафедра державно-правових дисциплін  

У поточному навчальному році з метою популяризації Університету 
економіки та права «КРОК» викладачі та студенти кафедри під керівництвом 
завідувача кафедри професора Француза А.Й. прийняли активну участь у 
Міжнародній науковій конференції «Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ 
столітті. Загрози. Надії. Стимули» (9-10 жовтня 2018 року, м. Легниця, Польща). 

Кафедра державно-правових дисциплін за сприяння кафедри іноземних 
мов та загальноосвітніх дисциплін 19 квітня 2019 року провели інсценоване 
«Судове засідання в кримінальній справі» («Court hearing in criminal case») 
англійською мовою.  

8 лютого 2019 року в м. Ховен, Нідерланди, відбувся перший захід 
проєкту Еразмус+ «Медіація: навчання та трансформація суспільства» за участю 
університетів Азербайджану, Грузії, Іспанії, Латвії, Нідерландів та України. 
Серед представників Університету «КРОК», який є співкоординатором проєкту, 
є викладачі як кафедри так і факультету в цілому: Баликін І.І., доцент кафедри 
теорії та історії держави і права, Доляновська І.М., доцент кафедри державно-
правових дисциплін. 

За звітній період спеціалізована вчена рада (заступником голова 
спеціалізованої вченої ради є завідувач кафедри професор Француз А.Й., а 
також до складу ради входять професори та доценти як кафедри так і 
факультету в цілому) прийняла до розгляду та провела захист 3 дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
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12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень». 

Підготовлено 8 наукових статей, опублікованих у періодичних виданнях, 
які індексуються у Scopus, Web of Science. 

Триває підготовка спільної міжнародної конференції із залученням 
фахівців США та Європи, представників ОБСЄ та НАТО.  

Кафедра міжнародних економічних відносин  

Кафедрою видано фундаментальний підручник «Міжнародна 
торговельна діяльність» (за заг. ред. В.Рокочої. /Автори В.Рокоча, В.Алькема, 
Б.Одягайло ін. - К.: Університет «КРОК», 2018. – 698 с.), який побудований у 
повній відповідності з новою освітньою програмою з міжнародних економічних 
відносин і закриває всі обов’язкові професійно-орієнтовані  дисципліни 
програми.  

Започатковано 2 нові серії навчальних посібників для студентів 
україномовної та англомовної програми. На меті – повне задоволення потреб 
студентів цих програм у навчально-і науково-методичному забезпеченні 
найбільш складних дисциплін освітніх програм. 

Старшим викладачем кафедри Дмитрієвою Н.О. 6 червня 2019 р. у 
Спеціалізованій вченій раді Д 26.889.01у Національній академії управління 
захищено кандидатську дисертацію на тему «Концептуальні засади розвитку 
електронної торгівлі в національній економіці».  

Кафедра маркетингу та поведінкової економіки  

Кафедрою реалізовано пілотний проєкт «Коннект» разом з Центром 
розвитку кар’єри. Студенти кафедри маркетингу та поведінкової економіки 
разом з молодшим спеціалістом були першими, хто пройшов цей курс. 
Результат: 3 студенти отримали сертифікати від Google, 1 студентка завдяки 
компетентностям, що були надані під час курсу, отримала роботу в 
KROKBusinessSchool та ще одна студентка отримала роботу в тренінговому 
центрі з контекстної реклами «CONNECT».  

Проведено удосконалення переліку вибіркових дисциплін - введення в 
навчальні та робочі навчальні плани дисципліни нейро-маркетингу, 
юридичного маркетингу, політичного маркетингу тощо.  

Навчально-науковий інститут психології  

У навчально-науковому інституті психології здійснюється активна 
діяльність кафедри психології та навчально-практичного психологічного центру 
«Крок за КРОКом». 

Кафедра психології третій рік поспіль займає перше місце в рейтингу 
випускаючих кафедр Університету. 

У листопаді 2018 року кафедра психології спільно з Українською спілкою 
психотерапевтів (УСП) провела науково-практичну конференцію «Етика в роботі 
психолога». У Конференції взяли участь близько 100 учасників.  
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У березні 2019 року кафедра психології організувала та провела спільно з 
Київським ліцеєм бізнесу Родинний психологічний фестиваль «Фестиваль 
неідеальних людей», який відвідали більше 150 осіб. 

У травні 2019 року кафедра психології спільно з Київським юнгіанським 
інститутом організувала та провела Науково-практичну конференцію 
«Юнгіанське консультування: теорія та практика». У Конференції взяли участь 
близько 100 осіб. 

Викладачі кафедри психології брали участь у організації та проведенні 
Клубу успішних викладачів «TeachWell», ця діяльність висвітлювалась у 
соціальних мережах, що сприяє підвищенню привабливості Університету для 
абітурієнтів, їх батьків та викладачів.  

В рамках діяльності навчально-практичного психологічного центру «Крок 
за КРОКом» в 2018-2019 навчальному році було проведено 10 сертифікатних 
практичних курсів з психологічного наряму, ведучими яких були відомі в Україні 
психологи-практики та викладачі кафедри психології: «Дитяча психологія», 
«Казкотерапія дитячих проблем», «Метафоричні асоціативні карти в роботі 
психолога», «Юнгіанська казкотерапія для дорослих», Навчальна терапевтична 
група «Психологічні зустрічі», «Супервізійна підтримка як інструмент якісної 
роботи психолога», «Реконструкція особистої і сімейної історії. Методика 
Генограми», «Практикум з психологічного консультування та психотерапії», 
«Навчання методу емоційного моделювання». 

Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін  

Доцент кафедри, доц., к.філ.н. Мосьпан Н.В. та доцент кафедри, 
к.психол.н. Сорока І.А. підготували 3 наукові публікації, що індексуються у 
міжнародній науково-метричній базі Scopus та Web of Science Core Collection 
(ESCI).  

Доцент кафедри, к.філ.н. Моcьпан Н.В. отримала вчене звання «доцент». 

Впроваджено систему оцінювання студентів І курсу за критеріями 
міжнародного іспиту IELTS – вхідний контроль (вересень 2018 р.), проміжний 
контроль (січень 2019 р.) у рамках реалізації програми KROK-SUCCESS.  

У березні 2019 року в Університеті «КРОК» кафедрою другий рік поспіль 
проведено Тиждень іноземних мов. Програма тижня включала такі заходи: 
конкурс талантів Pygmalion (120 осіб, з них 16 учасників); виставка фоторобіт 
студентів та викладачів Університету One-Shot-Mood (23 учасники); виступ 
спеціального гостя Іяна Фірса «Developing Soft Skills through Interactive Study 
Techniques»; конкурс озвучення художніх фільмів англійською мовою My 
Hollywood (120 осіб, з них 10 учасників); інтерактивне кулінарне шоу 
англійською мовою Ace of Cakes (50 осіб).  

Проведено 3 засідання Англійського клубу Університету:  
– «Компетентності для ХХІ століття». Speaker of the Day - пан Крістофер Шванд, 

директор Україно-австрійської програми Університету прикладних наук IMC 
(м. Кремс, Австрія);  
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– «Travelling. A journey I will never forget». Speaker of the Day – пані Юлія 
Киянець та пан Іян Фірс – методисти Міжнародного освітньо-методичного 
центру Dinternal Education; викладачі англійської мови; сертифіковані 
екзаменатори міжнародних мовних іспитів PTE (Pearson Test of English). 

– «Being Human». Speaker of the Day – пан Ос Бхарті, письменник та бізнесмен 
(Індія). 

Формат діяльності Англійського клубу переведено у здійснення 
міждисциплінарних проєктів з випусковими кафедрами (кафедра туризму, 
юридичний факультет):  
– Разом з юридичним факультетом проведено англійською мовою 

інсценоване судове засідання в кримінальній справі («Court hearing in 
criminal case»). У репродукції реального суду взяли участь 7 студентів 
юридичного факультету. 

– студенти спеціальності «Туризм» представили творчі розробки екскурсійних 
маршрутів по Києву англійською мовою в рамках проєкту «Студентський 
туристичний Startup «Мандрівки чарівним Києвом».  

Кафедра продовжила співпрацю з освітньою організацією Dinternal 
Education Pearson. У рамках реалізації даного проєкту 14 лютого 2019 р. 
відбулася зустріч викладацького колективу кафедри з п. Шоном Харті, 
засновником та генеральним директором освітньої організації Dinternal 
Education Pearson. Гість запропонував надати Університету базу для 
проведення об’єктивного незалежного діагностування рівня володіння 
англійською мовою студентів і викладачів на основі програми KROK-SUCCESS. 

Кафедра бізнес-адміністрування та управління проєктами  

Уперше в Україні відбувся випуск магістрів нової освітньої програми 
«Бізнес-медіація» спеціальності «Менеджмент».  

На базі кафедри проведений фінал конкурсу «Управління ІТ-проєктами» 
міжнародної олімпіади «ІТ- Universe». 

Опублікована наукова монографія О.Б. Данченко, В.О. Занора «Проєктний 
менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття 
управлінських рішень». Доцент Данченко О.Б. отримала сертифікат з 
англійської мови рівня «В2». 

Кафедра Управлінських технологій  

Співробітники кафедри взяли участь у роботі науково-методичної комісії 
МОН України з управління, бізнесу та права. 

Кафедра національної економіки та фінансів  

Відбулась онлайн-презентація підручника «Аудит» через телеміст Київ-
Кривий Ріг. Це дало можливість укласти угоду про співпрацю між Університетом 
«КРОК» та Державною Аудиторською службою.  

З нового навчального року (2019/20) буде запроваджено на підставі 
співпраці з Міністерством економіки та торгівлі спеціальний курс «Публічні 
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закупівлі» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування».  

У навчальний процес впроваджені інтерактивні методи викладання: 
ситуаційні вправи; ділові ігри; кейс-методи; фінансовий симулятор. 

Протягом 2018-2019 років було опубліковано 5 статтей у наукових 
виданнях, які включені у міжнародну науково-метричну базу Scopus та Web of 
Science Core Collection (ESCI).  

2.5. Робота Коледжу економіки, права та інформаційних технологій  

У Коледжі економіки, права та інформаційних технологій успішно 
проведено атестацію педагогічних працівників, за результатами якої, згідно з 
наказом Департаменту освіти і науки №110 від 22.04.19 року, п’яти викладачам 
присвоєно «спеціаліста вищої категорії», четверо викладачів підтвердили 
раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».  

На базі Коледжу економіки, права та інформаційних технологій було 
проведено засідання міського методичного об’єднання викладачів іноземних 
мов столичних коледжів, під час якого педагогічний колектив циклової комісії зі 
спеціальної мовної підготовки Коледжу презентував відкрите заняття – 
студентський круглий стіл, приурочений Міжнародному дню материнської 
мови та проголошенню ООН 2019 року Міжнародним роком корінних мов світу. 

Було реалізовано історико-мистецький проєкт «Україна – соборна». 
Співорганізаторами заходу виступили: відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, Музей 
української революції 1917–1921 років. Проєкт відбувся за підтримки 
Громадської організації «Асоціація керівників шкіл міста Києва». До проєкту 
долучилося близько двадцяти навчальних закладів Києва. За матеріалами 
опубліковано збірник.  

Коледж став одним із співорганізаторів: 
– студентського турніру з інтелектуальних ігор STIG – 2018, який проводив 

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації; 

– нового молодіжного проєкту «Школа аніматорів з протидії булінгу» для 
студентів коледжів та училищ Києва (ініціатором Школи є громадська 
організація «Молодіжний клуб «Компас» спільно з відділом у справах 
молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації). 

Засновано чимало яскравих, перспективних та успішних проєктів; серед 
них – мистецька студія «Арт-КЕПІТ», в рамках якої пройшло три засідання, 
учасниками яких стали студенти, школярі, педагоги Києва. 

За звітний період відбулося 4 засідання в рамках проєкту «Історія одного 
успіху: люди, які поруч»; проведено ярмарки до Дня працівників освіти «Candy 
step», до Дня усіх закоханих «З любов’ю у серці» та Дня народження 
Університету «КРОК» в рамках благодійного проєкту «Краплина в морі». 
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Виручені кошти пішли на придбання необхідних речей для Пугачівського 
дитячого будинку інтернату. Студенти Коледжу долучилися до організації та 
проведення театральної постановки мюзиклу «Ти особливий» в рамках 
співпраці із благодійною організацією «Фест Добра». Створено «Клуб 
випускників Коледжу». Засновано новий проєкт «Естафета успіху» від 
випускників Коледжу. Студенти відвідали цикл занять на тему: 
«Працевлаштування: поради, консультації, допомога». Спільно із Асоціацією 
випускників Університету проведено триденний практико орієнтований 
фестиваль «КРОК – Law фест». Студенти Коледжу взяли участь у презентації 
проєкту «Громадський бюджет очима дітей», створеного Київською Малою 
академією наук учнівської молоді, Центром розвитку інновацій – Center for 
Innovations Development та Гільдією кінематографістів України. Студентка 
Коледжу отримала гран-прі на конкурсі читців поезії Лесі Українки. 
Продовжувала активно розвиватися робота по співпраці з батьками у проєктній 
діяльності Коледжу. 

2.6. Робота Бізнес Школи КРОК  

Програми МВА 

Упродовж 2018-19 навчального року здійснено набір на дипломні 
програми МВА загальною кількістю 13 осіб. 

Загальна кількість осіб, які навчалися за програмою МВА в БШК у період 
2018-19 навчального року, становила 28 осіб. 

Слід зазначити, що починаючи з весни 2017 року пропонуються дві 
спеціалізації в програмах МВА, а саме: МВА ІТ та МВА ФАРМА. 

У листопаді 2018 року стартувала нова програма магістерського рівня – 
Магістр глобального бізнес менеджменту на основі програми Бізнес в 
Європейському союзі, тривалістю 1 рік 4 місяці, мова навчання – англійська. За 
2018-2019 навчальний рік було зараховано 14 осіб з 6 країн (Нігерія, Конго, 
Індія, ОАЕ, Туреччина, Ефіопія).  

Середньострокові модульні програми 

За звітний період здійснено 2 набори на програму Міні МВА з загальною 
кількістю 28 осіб, які навчалися за цією модульною середньостроковою 
програмою. 

Міжнародна сертифікація LEAN IIBLC 

Була розроблена та запроваджена програма підготовки базового рівня 
«Чорний пояс» для осіб, які бажають пройти навчання, здати іспит та отримати 
міжнародну сертифікацію. За звітний період програму підготовки пройшли 7 
осіб, 10 осіб зареєструвалися та успішно здали іспит, отримали міжнародну 
сертифікацію рівня Чорний пояс. 

Тренінги, семінари 

За звітний період проведені такі тренінги та семінари у відкритому 
форматі: 
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Ефективна робота з постачальниками та по пошуку постачальників, 
Категорійний менеджмент, Переговори закупівельника з постачальниками. 
Загальна кількість осіб, які брали участь в цих заходах становить15 осіб . 

Корпоративні програми 

Були організовані та проведені 5 програм за замовленням компаній –
Українське ядерне товариство (НАЕК «Енергоатом»), ДК «Антонов», «Джентерм 
Україна», «Новий Стандарт» (2 програми). 

Розвиток нових програм 

В 2019 році Бізнес Школа КРОК долучилася до реалізації проєкту 
MEDIATS. Проведена підготовча робота по розробці навчального плану, 
підбору викладачів, оприлюдненню інформації на сайті БШК про нову 
магістерську програму «Магістр медіації та менеджменту конфліктів». Наразі 
організовано рекламну компанію та проводиться конкурсний відбір 
потенційних кандидатів для навчання за програмою. Початок навчання 
очікується в листопаді 2019 року. 

В 2018-19 навчальному році розроблена нова модульна програма 
Executive HRM. Старт програми очікується восени 2019 року. 

Переглянуто та запропоновано новий підхід в реалізації програми Міні 
МВА зі спеціалізацією « Маркетинг». 

Портфель програм поповнився 3-х модульною програмою «Креативне 
мислення в бізнесі».  

За період 2018-2019 навчальний рік був розроблений та запропонований 
ринку ряд нових тренінгів та семінарів, що наразі включені в календар заходів 
БШК: 

Європейське право для українських підприємців; 

Професійне емоційне вигорання; 

Продажі та переговори. Міжнародні практики; 

Управління конфліктами в організації. 

Діяльність по просуванню бренда 

В BSK на регулярній основі проходять презентації програм, дні відкритих 
дверей дискусійні клуби, зустрічі з професіоналами і експертами, успішними 
людьми в своїй сфері. За минулий навчальний рік було організовано 11 
презентацій програм в рамках Днів відкритих дверей. Отримано 183 заявки на 
участь, по факту відвідало 49 учасників. 

В жовтні 2018 року було організовано два заходи за участю пана Массакі 
Хасегава на тему Креативність в бізнесі в рамках Creativity Days, вперше 
організованих в Університеті КРОК та в ЕВА. Один захід за участю Масаакі 
Хасегава відбувся в Європейській бізнес асоціації, а інший в Університеті КРОК 
для студентів, випускників та викладачів.  

В листопаді 2018 року проведено майстер клас на тему «Системний 
розвиток компанії», спікер Олена Сіукаєва, викладач БШК. 
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В січні 2019 року проведено майстер клас на тему «Розвиток soft-skills у 
менеджерів», спікер Оксана Сєдашова, викладач БШК. 

В квітні 2019 року проведено бізнес-сніданок на тему «LEAN та візуальний 
менеджмент», спікер Роман Романцов, викладач БШК. 

В травні 2019 року спільно з Європейською бізнес асоціацією був 
організований та проведений в Університеті КРОК захід на тему « Ціннісна 
пропозиція співробітнику», спікер Наталя Курдес, викладач БШК. 

В червні 2019 року спільно з Європейською бізнес асоціацією був 
проведений майстер клас «Інсайти конференції по креативності у Флориді, 
США», спікер Оксана Сєдашова. 

Постійно триває робота по залученню БШК в якості інформаційного 
партнера різноманітних заходів, а також проведення заходів з партнерами. 

Практичні конференції, семінари, воркшопи 

За звітний період разом з партнерськими організаціями було 
організовано 5 практичних конференцій, а саме: 

• Перша Міжнародна конференція з управління закупівлями та 
ланцюгами поставок, червень 2019 року. Серед спікерів конференції 
були 2 викладача Бізнес Школи КРОК – Дмитро Гаврилов та Роман 
Романцов. 

• МВА ІТ Jazz Управлінські інструменти в скарбничку СІО, партнер - 
Співтовариство ІТ директорів України, грудень 2018 

• МВА ІТ Jazz Цифрова трансформація та її вплив на бізнес, партнер - 
Співтовариство ІТ директорів України, квітень, 2018 

• Національна гра LEAN Cup - розвиток знань та інструментів LEAN та 
Кайдзен, травень 2019. 

Публікації , дослідження та участь в міжнародних конференціях 

За 2018-2019 навчальний рік були підготовлені та опубліковані 9 статей 
викладачів Бізнес Школи КРОК в діловому журналі Strategic Business Review: 

1. Возможности, риски и перспективы управления облачными командами, 
Жанна Балабанюк, CEO R&C Kyiv Group LLC, Бизнес-школа КРОК 

2. Ловушки всезнайства, Оксана Демченко 

3. Готовы к инновациям? Новые подходы к развитию креативного 
мышления, Оксана Седашова 

4. Креативное мышление: воображение и фантазия на службе у бизнеса, 
Оксана Седашова 

5. Создавая новые смыслы: зачем руководителю быть креативным?, Оксана 
Седашова 

6. Кто считает вашу прибыль, Наталья Шевченко 

7. Аренда персонала: аутстаффингу в Украине быть!, Виктория Полищук 

8. Мечта СEO: операционное совершенство, Андрей Сергеев, Оксана 
Седашова 

http://www.sbr.in.ua/?p=3787
http://www.sbr.in.ua/?p=3787
http://www.sbr.in.ua/?p=3608
http://www.sbr.in.ua/?p=3046
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9. Взаимосвязь спиральной динамики и успеха стратегических изменений, 
Елена Хоменко 

 

В 2018-2019 навчальному році був підготовлений та надрукований 
Спецвипуск Бізнес Школи КРОК Вчені записки Університету КРОК , серія 
Економіка. У збірник ввійшли 9 статей викладачів Бізнес Школи КРОК. 

Сєдашова О.С., керівник проєктів та програм Бізнес Школи КРОК, 
викладач, взяла участь в конференціях по креативності у Флориді, США, в 
березні 2019 року, а також в Женеві , Швейцарія в червні 2019 року. 

В Бізнес Школі КРОК започатковано 4 центри проведення прикладних 
досліджень в бізнесі, а саме: Центр досліджень креативності, Лабораторія 
досліджень підприємництва, Лабораторія досліджень усвідомленого лідерства 
та корпоративної культури, Лабораторія досліджень ощадливого виробництва 
та операційного менеджменту. Розроблена Концепція дослідницької діяльності 
Бізнес Школи КРОК. 

Протягом 2018-2019 року було проведено дослідження щодо станів 
креативності в бізнесі. В дослідженні взяли участь більше 300 респондентів з 
різних країн світу. В наступному році планується провести другий етап 
дослідження. Дослідник Сєдашова О.С. 

В серпні 2019 року розпочато дослідження з питань застосування медіації 
в бізнесі. Дослідник Поліщук В.В. 

Міжнародне співробітництво 

Бізнес Школа КРОК набула статус партнера Вебстерського центру 
креативності та інновацій. 

Продовжилася співпраця з Міжнародною незалежною кваліфікаційною 
радою IIBLC ( Бельгія) по сертифікації LEAN – Ощадливе виробництво з правом 
приймати кваліфікаційні іспити міжнародної професійної організації. 
Реалізується програма навчання та проводяться іспити згідно до розкладу.  

Представник БШК, викладач Шевченко Н. взяла участь в Міжнародній 
академії розвитку викладачів в червні 2019 року, що організує та проводить 
CEEMAN – Міжнародна асоціація розвитку менеджменту в суспільствах, що 
динамічно розвиваються. 

В 2018 році Бізнес Школу КРОК було включено до світового рейтингу 1000 
бізнес шкіл за категорією Business School Selected,що адмініструє міжнародна 
рейтингова агенція EdUniversal, Франція.  

Робота з випускниками 

Проведено 2 зустрічі з членами Консультативної ради МВА, на яких 
обговорювались питання стратегії розвитку Бізнес Школи КРОК, а також 
розглянуто питання щодо планування та організації роботи Бізнес Клубу для 
випускників.  
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2.7. Інформатизація та автоматизація навчального процесу  

Продовжується робота з інформатизації та автоматизації діяльності 
Університету.  

Продовжено роботу із впровадження автоматизованої системи 
керування «Деканат».  

Запроваджено в експлуатацію нові робочі місця АСУ «ВНЗ» на базі кафедр 
Університету, виконане встановлення відповідного клієнтського програмного 
забезпечення, налагодження компонентів системи до роботи з базою даних – 
всього 36 робочих комплексів. Такі заходи дозволили забезпечити 
автоматизацію основних ділянок роботи Університету та поліпшити стан 
завантаження, обробки та отримання інформації щодо навчального процесу. 

Відпрацьовано обмін інформації між базою даних АС «Деканат», базою 
«Пропускна система», програмним забезпеченням SharePoint, іншими базами 
Університету з метою використанням єдиного інформаційного вікна. Це 
дозволило отримувати актуальну інформації про розклад занять в Університеті, 
завантаженості його викладачів, їх присутності на заняттях, формування 
необхідної навчальної та довідкової інформації. 

За замовленням кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін 
розроблено та перевірено роботу програмного модулю «KROK-ACCESS», який 
дозволяє проводити тестування студентів з питань знання іноземних мов. На 
сьогодні зазначена програма активно використовується. 

Відпрацьована технологія створення за допомогою програмного 
забезпечення АС «Деканат» журналів екзаменаційних відомостей студенів по 
результатам екзаменаційних сесій.  

Забезпечено функціонування та використання хмарних сервісів Офіс 365 
як технологічної основи корпоративного інформаційно-освітнього середовища 
Університету.  

Продовжується експлуатація та вдосконалення Корпоративного порталу 
Університету на базі Share Point, який є консолідованим сховищем інформації 
для забезпечення основних напрямків діяльності Університету.  

При реалізації завдань з інформатизації та автоматизації активну участь 
брали студенти Університету і Коледжу, що дозволяє говорити про високий 
рівень комп'ютерного навчання. Для координації робіт студентів з розробки 
програмного забезпечення в структурі департаменту автоматизації управління 
створена «Студентська лабораторія інформаційних технологій». Лабораторія 
виконує такі завдання: пошук студентів для розробки програмного 
забезпечення; координація розробки; створення позитивного іміджу навчання 
в університеті; демонстрація практико орієнтованості навчання тощо.  

Впроваджуються послуги на платформі мобільних технологій, що 
дозволяють інформувати студентів та викладачів про події в Університеті, 
розклад занять, план навчального процесу. Зокрема, силами студентів 
розроблено та впроваджено Telegram-BOT «Віртуальний помічник студента». У 
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процесі розробки знаходиться Telegram-BOT «Віртуальний помічник 
викладача» та інформаційної стійки «Inform-BOX».  
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3. Корпоративна робота та робота зі студентами  

3.1. Корпоративна робота  

Упродовж 2018-19 н.р. з метою діагностики психологічного клімату в 
колективі, згуртування команди, визначення творчого потенціалу працівників 
та з метою розвитку корпоративної культури було реалізовано ряд 
корпоративних проєктів: святкування Дня працівника освіти, Нового року, 
Міжнародного жіночого дня. У рамках відзначення 27-ої річниці від дня 
заснування Університету «КРОК» були реалізовані корпоративні проєкти:  
– урочисті збори трудового колективу;  
– нагородження кращих студентів та працівників;  
– вручення премій від Асоціації випускників;  
– виставка творчих робіт Заслуженого художника України Тараса Джуса;  
– родинне свято-фестиваль «КРОК збирає друзів».  

З метою поліпшення системи моральної мотивації працівників, 
реалізовано конкурс «Кращий проєкт», переможцями якого у 2019 році стали 
наші колеги:  
– Гольцева А.Ю. – «Танцювальний колектив K-Girls»; 
– Гофман М.О., Дзюбко В.В. – «Система професійних тренінгів»; 
– Грушко В.І. – Підручник «Пенсійна система»; 
– Карлов О.Ф. – Курс підготовки спеціалістів з контекстної реклами Google 

AdWords; 
– Кахута Н.Д. – «Риси української культури: українська діаспора»; 
– Лоліна Н.А. – «Творчий КРОК до омріяної професії»; 
– Лотарєв А.Г. – «Фестиваль іноземних студентів»; 
– Маліхова В.А. – «Українська пісня – мова душі українського народу»; 
– Мелько Л.Ф. – «Лекторій-studio: Туристичні образи світу»; 
– Паращенко Л.І., Сингаївська І.В. – «Фестиваль неідеальних людей»; 
– Пирлік Н.В. – «Англійський клуб»; 
– Рибак І.В. – Мистецька студія «Арт-КЕПІТ»; 
– Румик І.І. – «SmartFinStudy»; 
– Степаненко Н.В. – «Літературно-мистецька вітальня»; 
– Француз А.Й. – Моделювання рольової гри «Репродукція судового засідання 

в кримінальній справі англійською мовою». 

Вперше реалізовано спільний міжкафедральний проєкт «Студентський 
туристичний startup для іноземних туристів «Мандрівки чарівним Києвом». 
Організатори – «Англійський клуб» кафедри іноземних мов та загальноосвітніх 
дисциплін (Пирлік Н.В., Базілевич О.В., Морозова І.В., Свірідова Ю.О.) та «Школа 
професійного зростання» кафедри туризму (Сокол Т.Г., Мелько Л.Ф., 
Ткаченко М.А.). 

У 2019 році вперше в Університеті започатковано нову номінацію KROK 
Media Awards, основна мета якої – популяризувати медіа-проєкти та активне 
ведення соціальних мереж. Першими було відзначено тих працівників, які 
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вкладають в цю справу весь свій креатив: Савельєв Євгеній Віталійович, 
Наконечна Анастасія Василівна, Далявська Тетяна Петрівна. 

Вперше відзначені працівники, які проводять активну роботу в 
інформаційному середовищі, що сприяє зміцненню позитивного іміджу 
Університету «КРОК» та вказує на високий рівень лояльності колег до цінностей 
Корпорації «КРОК»: Дробина Анна Олександрівна, Заріпова Світлана 
Зульфирівна, Захарова Ксенія Федорівна, Карлов Олександр Федорович, Лоліна 
Надія Анатоліївна, Мелько Людмила Федорівна, Наконечна Анастасія 
Василівна, Рибак Ірина Вікторівна, Руліковська Наталія Василівна, Савельєв 
Євгеній Віталійович, Сингаївська Ірина Валентинівна, Сумбаєва Людмила 
Петрівна. 

У червні 2019 року в Університеті «КРОК» відбулося відкриття 
меморіальної дошки та аудиторії пам'яті відомого вченого, професора, доктора 
політичних наук, завідувача кафедри суспільних наук Університету «КРОК», 
академіка Української академії політичних наук, Заслуженого діяча науки і 
техніки України, найкращого викладача, професора О.В. Картунова, який більше 
20 років працював в Університеті. 

Важливою складовою розвитку корпоративної культури є поліпшення 
умов мотивації праці співробітників, що у підзвітний період стало одним із 
важливих завдань: рейтингування, соціологічні дослідження, вивчення 
особистісних досягнень та професійне зростання співробітників надають 
можливість поліпшити умови праці та збільшити оплату праці. Так, в 
соціологічних опитуваннях, які проводилися протягом грудня 2018 року та 
травня 2019 року, взяли участь 153 (41,5 % опитаних від загальної наявної 
кількості співробітників) та 143 (40 % опитаних співробітників) особи 
відповідно. 

3.2. Робота зі студентами 

Упродовж 2018-2019 навчального року учасники Студентської проєктної 
групи «SPG» організували та провели такі проєкти: 
– «Профорієнтаційний табір «PROF Camp 11»; 
– «KROK Leaders School»; 
– «Academy of Mass Media 3»; 
– «Творча академія «Графдизайнер»; 
– «Київський дитячо-юнацький форум «М18 — ми можемо більше!»; 
– «KROK Law Fest»; 
– «Фестиваль економічної грамотності «Fin FEST»; 
– «Екологічно-етнологічний форум «Green Mind Generation»; 
– «КРОК до професії»; 
– «Профорієнтаційний табір «PROF Camp 12»; 
– щомісячно «День відкритих дверей».  

У травні та червні було проведені такі проєкти: «Я склав ЗНО! Я — 
Супергерой!» та «Консультаційні курси».  
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Команда KMG протягом навчального року формувала інформаційний 
простір Університету «КРОК», а саме: 
– програма анонсів «Афіша КРОК»; 
– програма «Недільний гість»; 
– анімаційний рекламний ролик «Фестиваль неідеальних людей»; 
– рекламний ролик про Університет «КРОК»; 
– розвиток соціальних мереж Університету «КРОК». 

За 2018-2019 навчальний рік 179 студентів отримали знижку за успішне 
навчання.  

Танцювальна студія Університету «КРОК» K-girls стала переможцем XIX 
Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зимова фантазія» та Фестивалю 
художньої самодіяльності «З музикою в серці» серед студентів закладів вищої 
освіти та здобули можливість представити Університет 8-го червня на заході від 
КМДА на Майдані Незалежності. 

З метою оцінювання рівня задоволеності випускниками навчального 
процесу та здобутих в Університеті знань, а також мотивації навчальних 
підрозділів у 2018-2019 навчальному році було проведено опитування 
випускників магістерських (опитаних – 124 особи) та бакалаврських (опитаних – 
214 осіб) програм. 

3.3. Виховна робота  

Упродовж 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.  

Студентська рада Університету провела тиждень спортивних змагань між 
факультетами з різних видів спортивних ігор. Студентами були поставлені 
спортивні рекорди «КРОКу». 

14 грудня 2018 року студенти Університету «КРОК» подарували новорічне 
свято діткам, які потрапили у скрутні життєві обставини і перебувають у 
Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ». 

У 2019 році студенти та працівники Університету вдруге провели творчі 
виступи перед дітьми з дитячих будинків України в рамках проєкту «Ти 
особливий».  

Студентський актив КЕПІТ виступив організатором низки виховних заходів 
та проєктів міжнародного, всеукраїнського та міського рівня. Нові проєкти за 
підтримки студентського активу: 
– Історико-мистецький проєкт «Україна – соборна» на відзначення 100-річчя 

проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки за участю 15 навчальних закладів 
міста Києва. 
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– Перший етап соціального проєкту «Всеукраїнський молодіжний екологічний 
форум «GreenMindGеneration» – «GreenWeekеnd». 

Волонтерство та доброчинність:  
– підтримка Пугачівського дитячого будинку-інтернату Житомирської області 

Коростенського району.  
– благодійна ярмарка солодощів Саndy steр. 
– акція «День врятованого дерева». 

3.4. Робота Центру розвитку кар’єри 

У 2018-19 н.р. робота Центру розвитку кар’єри була зосереджена на 4 
напрямах: 
– – професійний та особистісний розвиток студентів; 
– – консультування та працевлаштування студентів; 
– – співпраця з роботодавцями у напрямку створення спільних освітніх та 

профорієнтаційних проєктів; 
– – брендинг ЦРК та просування послуг серед студентів. 

Професійний та особистісний розвиток студентів. 

Протягом навчального року було реалізовано три проєкти з особистісного 
та професійного розвитку студентів Університету та Коледжу. В рамках проєктів 
було проведено 70 майстер-класів, тренінгів, екскурсій, в яких взяли участь 820 
учасники. До співпраці було залучено 54 спікера та тренера з 32 компаній та 12 
викладачів Університету. 

Метою профорієнтаційного проєкту «PROF Discovery» є мотивація 
студентів до побудови кар’єри з першого курсу, постійного професійного та 
особистісного саморозвитку та допомога їм у формуванні бачення свого 
професійного майбутнього. В рамках проєкту було проведено 12 
профорієнтаційних майстер-класів, залучено 18 спікерів із загальною кількістю 
учасників – 182. 

У звітному періоді в Університеті організовано та проведено заходи в 
рамках навчальної програми «Тренінги з розвитку загальних компетентностей» 
для студентів 2-3 курсів з залученням представників від підприємств – 
партнерів Університету. Загальна кількість студентів – 370. 

Центр розвитку кар’єри розробив проєкт проведення таких тренінгів з 
залученням фахівців від роботодавців, що надає студентам можливість 
спілкування з представниками від бізнесу. До проєкту було запрошено 
викладачів Університету, які виконували функцію тьюторів, працювали зі своїми 
групами студентів та спікерами в подальшому проводили оцінювання 
засвоєних знань. 

Консультації та працевлаштування студентів. 

Робота із працевлаштування студентів відбувалася у 3-х напрямах: 
розміщення вакансій від роботодавців та порталів з пошуку роботи, кар’єрні 
консультації студентів та формування активної бази роботодавців. 
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– Розміщення вакансій: 

За звітний період в групі Центру розвитку кар’єри у ФБ та Telegram на 
стендах Університету було розміщено 230 вакансій, 120 з яких були надіслані 
роботодавцями (110 вакансій було підібрано на порталах із пошуку роботи). 
– Кар’єрні консультації студентів: 

Упродовж 7-ми місяців в Центр розвитку кар’єри звернулося 92 студенти, 
з якими було проведені кар’єрні консультації. З них працевлаштовано та 
направлено на стажування в компанії-партнери 19 студентів, 52 студента 
рекомендовано та направлено на виробничі практики до компаній-партнерів 
Університету. 
– Формування партнерської бази роботодавців: 

Сформована єдина електронна база роботодавців-партнерів, яка 
складається з 230 компаній, з якими ми співпрацюємо за такими напрямками: 
– розміщення вакансій та інформації про програми стажування на 

інформаційних джерелах Центру розвиту кар’єри; 
– підбір студентів під вакансії та програми стажувань роботодавців; 
– сприяння в організації проходження практики для студентів на базі 

підприємств-партнерів; 
– проведення майстер-класів та тренінгів для студентів представниками 

компаній; 
– створення партнерських та освітніх проєктів, орієнтованих на професійний 

розвиток студентів та отримання ними практичного досвіду під час 
навчання. 

З метою підтримки довгострокового співробітництва та розвитку 
лояльності бізнесу до Університету «КРОК» функціонує група ЦРК у ФБ, яка 
налічує 395 підписників: студентів, випускників та представників роботодавців. 
У групі розміщується інформація про заходи ЦРК, фото спікерів та тренерів з цих 
заходів, подяки компаніям за участь у проєктах «КРОКу». PR наших партнерів як 
соціально-відповідальних компаній, що допомагають студентам у 
професійному становленні, формує лояльне ставлення до Університету та надає 
можливість залучати більшість спікерів та тренерів на безоплатній основі (з 12 
спікерів/тренерів , залучених у проєкти ЦРК у І семестрі, 12 провели 
тренінги/майстер-класи безкоштовно). 

Співпраця з роботодавцями у напрямку створення спільних освітніх та 
профорієнтаційних проєктів. 

В рамках підписаної угоди про співпрацю між Тренінговим центром 
«Connekt» в першому семестрі реалізований проєкт: «Курс підготовки 
спеціаліста з контекстної реклами Google AdWords» - онлайн-курс для студентів 
Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, студентів Університету, 
які бажали освоїти престижну професію «спеціаліст з контекстної реклами». 
Учасниками проєкту стали 8 студентів Коледжу та Університету за спеціальністю 
«Маркетинг», 4 з яких отримали сертифікати та в подальшому 
працевлаштувалися за фахом. 



 

30  

Спільно з Коледжем економіки права та інформаційних технологій з 21 
жовтня 2019 року запроваджується пілотний проєкт в рамках виробничої 
переддипломної практики для студентів «Готельно-ресторанна справа» - 
проходження сертифікованих курсів на базі роботодавців : «СушіЯ» та мережа 
готельних комплексів «Reikartz Hotel Group». 

Брендинг ЦРК та просування послуг серед студентів. 

Інформування студентів про можливості працевлаштування та 
професійного розвитку здійснюється за допомогою таких інформаційних 
інструментів: 
– стенд вакансій на 1 поверсі Університету; 
– листівка ЦРК, яка розповсюджується серед студентів; 
– стенд ЦРК в зоні поліграф центру Університету; 
– Telegram – канал WORK від ЦРК; 
– сторінки ЦРК у фейсбук та Instagram; 
– сайт Університету. 

3.5. Робота з випускниками  

У 2018-2019 навчальному році питання взаємодії та комунікації з 
випускниками Університету було розглянуто на засіданні Вченої ради 
Університету (25.04.2019 р.), на якому із доповіддю «Асоціація випускників та 
Університет – 12 років партнерства: досвід, виклики, перспективи» виступила 
голова правління Асоціації випускників Університету «КРОК» Заріпова С.З.  

Від моменту створення Асоціації (липень, 2007 р.) до неї приєдналися 
більше 500 випускників Університету. 

На діаграмах показано їх розподілення за роками випуску та навчальними 
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підрозділами. 

Активне залучення випускників до організації навчально-виховного 
процесу за останні роки стало елементом університетської культури, що 
дозволяє університету розвиватися відповідно до вимог ринку праці та 
позиціонувати себе як практико орієнтований заклад вищої освіти. 

До поширених практик проведення випускниками майстер-класів, 
тренінгів, екскурсій, надання місць практики, стажування та працевлаштування 
для студентів активно долучаються випускники-підприємці, керівники та 
власники бізнесів. У Коледжі економіки, права та інформаційних технологій 
почав свою діяльність Клуб випускників, а також, за участі випускників, створено 
Експертну раду з маркетингу, метою якої є залучення практиків і незалежних 
експертів до коригування навчальних програм та розширення практик 
неформальної освіти. 

У партнерстві з Центром розвитку кар’єри було проведено практико 
орієнтований юридичний фестиваль «KROK LAW FEST – 2018» та Фестиваль 
фінансової грамотності «KROK Fin FEST – 2019». 

За результатами Конкурсу стипендій Асоціації випускників КРОКу 
стипендіатами у 2019 році стали Анастасія Некрутенко (КЕПІТ, «ФК-ексклюзив», 
3 курс) та Ерміне Смоян ( ФЕП, «Туризм», 3 курс).  
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4. Наукова діяльність та науково-дослідна робота 

4.1. Наукові публікації 

У 2018-2019 н.р. науково-педагогічними працівниками Університету було 
опубліковано: 
– статей – 214, у тому числі: 4 статті українською мовою та 11 статей іноземною 

мовою у періодичних виданнях, які індексуються у Scopus, Web of science; 6 
статей українською мовою та 10 статей іноземною мовою у закордонних 
періодичних виданнях, які індексуються у науковометричних базах даних; 

– матеріалів конференцій – 292, у тому числі: 3 у виданнях, які індексуються у 
Scopus, Web of science виданнях та 17 тез доповідей на міжнародних 
конференціях за кордоном;  

– монографії – 22, у тому числі: 2 одноосібні; 15 розділів у колективних 
виданнях, виданих в Україні; 5 розділів у колективних виданнях, виданих за 
кордоном. 

– Навчальні посібники – 3. 
– Науково-педагогічними працівниками було активізовано та створено 

наукові профілі в Google Scholar – 45 осіб; OrcidID – 43 особи; ResearchID – 32 
особи. 

4.2. Видавнича діяльність  

Упродовж 2018-2019 н.р. було здійснено видавництво: 
– Монографії: 

• Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз; 

• Рибак І.В. Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-
маніпулятивний контекст; 

• Алькема В.Г., Кириченко О.С., Пазєєва Г.Б. Діагностика економічної 
безпеки підприємства (На матеріалах транспортно-експедиційних 
підприємств України); 

– Навчальні посібники: 

• Рокоча В., Одягайло Б.М., Терехов В.І. Міжнародний бізнес та стратегічні 
зміни; 

– Фахові видання: 

• Вчені записки Університету «КРОК» увійшли до таких науковометричних 
базах даних, репозитаріїв та пошукових систем: Міжнародний центр 
періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) було присвоєно 
eISSN – 2663-2209; CrossRef (DOI: 10.31732/2663-2209); Academic 
Resource Index ResearchBib. За результатами оцінки Index Copernicus 
збірник «Вчені записки Університету «КРОК» отримав оцінку 63,75 бали. 

• Правничий вісник Університету «КРОК» за результатами оцінки Index 
Copernicus отримав оцінку 52,61 бал. 
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4.3. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів  

В Університеті здійснюється підготовка докторів філософії за такими 
спеціальностями: 
– 051 Економіка / галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки (наказ МОН 

№ 590 від 30.05.2016 р.). 
– 073 Менеджмент / галузь знань – 07 Управління та адміністрування. (наказ 

МОН № 707 від 23.06.2016 р.). 
– 081 Право / галузь знань – 08 Право (наказ МОН № 816 від  

08.07.2016 р.). 
– 053 Психологія / галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки (наказ МОН 

№1508л від 09.12.2016 р.). 
З урахуванням нормативних вимог в Університеті діє докторантура з таких 

спеціальностей: 
– 051 Економіка / галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки. 
– 073 Менеджмент / галузь знань – 07 Управління та адміністрування. 
– 081 Право / галузь знань – 08 Право. 

Протягом 2018-2019 н.р. було здійснено набір аспірантів за наступними 
спеціальностями: 
– спеціальність 073 «Менеджмент» – 13 осіб; 
– спеціальність 081 «Право» – 8 осіб; 
– спеціальність 053 «Психологія» – 5 осіб; 
– спеціальність 051 «Економіка» – 5 осіб. 
– Загальна кількість аспірантів становить 109 осіб, в тому числі: 
– спеціальність 073 «Менеджмент» – 41 особа; 
– спеціальність 081 «Право» - 32 особи; 
– спеціальність 053 «Психологія» – 12 осіб; 
– спеціальність 051 «Економіка» – 24 особи. 

Упродовж 2018-2019 н.р. вчене звання доцента отримали 3 науково-
педагогічних працівника Університету: 
– Сова О.Ю. – доцент кафедри національної економіки та фінансів; 
– Мосьпан Н.В. – доцент кафедри іноземних мов та загальноосвітніх 

дисциплін; 
– Шепелюк В.А. - доцент кафедри національної економіки та фінансів. 

Упродовж 2018-2019 н.р. міжнародне підвищення кваліфікації пройшли 
наступні працівники Університету: 
– 06 вересня – 06 грудня 2018 р. Шепелюк В.А. к.е.н., доцент, доцент кафедри 

національної економіки та фінансів пройшла підвищення кваліфікації у 
Вищій школі Лінгвістики (м. Ченстохова, Польща) в рамках Європейського 
освітнього проєкту: «Інноваційні методи та технології навчання: новітні в 
європейській освітній практиці» (180 год.); 

– 03 - 07 грудня 2018 р. Паращенко Л.І. д.н.держ.упр., професор кафедри 
управлінських технологій, директор Київського ліцею бізнесу;  
Мігус І.П., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи; Наконечна Н.В. 
к.псих.н., доцент кафедри психології, проректор з науково-педагогічної 
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роботи (корпоративне управління) в місті Гуйттінен (Фінляндія) Західно-
Фінляндському коледжі пройшли наукове стажування (108 год.); 

– 06 – 10 травня 2019 р. в місті Сингаївська І.В. к.псих.н., доцент кафедри 
психології, директор ННІ психології та Наумова О.О. к.е.н., доцент кафедри 
маркетингу та поведінкової економіки в місті Гуйттінен (Фінляндія) Західно-
Фінляндському коледжі пройшли наукове стажування (120 год). 

В Україні наукові стажування пройшли  працівники Університету: 
– Доляновська І.М. к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін, 

голова циклової комісії з фундаментальних і професійно орієнтованих 
дисциплін юридичної підготовки у ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» пройшла наукове стажування на тема: «Застосування інноваційних 
методів навчання в юридичній освіті» (сертифікат виданий 31.01.2019 р.); 

– Григорчук М.В. к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
пройшов наукове стажування на тему: «Державне управління у різних 
сферах суспільних відносин» (сертифікат виданий 15.04.2019 р.); 

– Наумова О.О. к.е.н., доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки 
в Тернопільському національному економічному університеті (спільно з 
Україно-Американською асоціацією працівників вищої школи) пройшла 
наукове стажування на тема: «Український освітній вимір у контексті 
інтеграції національної середньої школи до світового академічного 
простору», (термін стажування – 23 квітня – 27 травня 2019 р., 250 год.). 

Науково-педагогічні працівники отримали сертифікати на рівень 
володіння іноземною мовою:  
– Паращенко Л.І. (рівень – С1); 
– Бєлова О.І. (рівень – С1). 
– Мігус І.П. (рівень – В2); 
– Наконечна Н.В. (рівень – В2); 
– Данченко О.Б. (рівень – В2); 
– Сингаївська І.В. (рівень – В2); 
– Наумова О.О. (рівень – В2); 
– Шепелюк В.А. (рівень – В2); 
– Хорошенюк А.П. (рівень – В2); 
– Пазеєва Г.М. (рівень – В2); 
– Кириченко О.С. (рівень – В2). 

4.4. Діяльність спеціалізованих учених рад  

Упродовж 2018-2019 навчального року в Університеті діяло чотири 
спеціалізованих вчених ради із правом проведення захистів дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.130.01 із правом прийняття до розгляду 
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 21.04.01 – економічна безпека 
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держави; 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. У 
раді було захищено 2 кандидатські дисертації: 
– Сугак Т.О. – дисертація на тему: «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

фінансової складової системи економічної безпеки підприємств гірничо-
промислового комплексу», спеціальність 21.04.02; 

– Вінтсі Жое Розвельт Ідрісса – дисертація на тему: «Підвищення 
конкурентоспроможності у забезпеченні економічної безпеки 
агрохолдингів», спеціальність 21.04.02; 

Спеціалізована вчена рада К 26.130.02 із правом прийняття до розгляду 
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук зі спеціальності: 19.00.10 – організаційна психологія; 
економічна психологія. У раді було захищено 2 кандидатські дисертації:  
– Рафіков О.Р. – дисертація на тему: «Соціальний оптимізм як складова 

організаційної культури сучасного університету»; 
– Арефній С.В. – дисертація на тему: ««Психологічні засоби профілактики та 

корекції професійного вигорання державних службовців законодавчого 
органу влади»; 

Спеціалізована вчена рада К 26.130.03 із 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. У раді було захищено 3 кандидатські 
дисертації: 
– Француз І.Г. – дисертація на тему: «Теоретико-правові аспекти 

промислового виконання судових рішень в Україні»; 
– Гуркова А.В. - дисертація на тему: «Акти місцевих органів публічної влади в 

Україні: теоретико-правовий аспект». 
– Загребельна Н.А. – дисертація на тему: «Теоретико-методологічні засади 

прокурорської риторики як складової теорії держави і права». 

Спеціалізована вчена рада К 26.130.04 із 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. У раді було захищено 1 кандидатську 
дисертацію: 
– Ящук Т.А. – дисертація на тему: «Механізм фінансування закладів вищої 

освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг».  

4.5. Студентська наукова робота  

Упродовж 2018-2019 н.р. на базі Університету було проведено перші 
етапи Всеукраїнської студентської олімпіади з 18 дисциплін. У другому етапі 
Всеукраїнської олімпіади взяли участь 54 студенти з 18 дисциплін.  

На базі Університету було проведено: 
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– ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Міжнародне право (публічне, приватне)» (15–16 травня 2019 р.), в якому 
взяли участь 48 учасників з 20 закладів вищої освіти України.  

– ІІІ етап (фінал) Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних 
технологій «IT-UNIVERSE» (8 червня 2019 р.), в якому взяли участь 21 учасник 
з 5 закладів вищої освіти України. 

4.6. Організація та проведення наукових заходів  

Упродовж 2018-2019 н.р. в Університеті було організовано такі заходи: 

– 06 листопада 2018 р. круглий стіл на тему: «Студентське самоврядування: 
виклики, завдання, перспективи», організатори – департамент зі 
студентських питань; 

– 14 листопада 2018 р. науково-практичну конференцію молодих учених 
«Актуальні питання сучасної науки та практики», організатори – відділ 
аспірантури та докторантури; 

– 27 листопада 2018 р. круглий стіл на тему: «Мобільність студентів», 
організатори – управління міжнародним співробітництвом; 

– 27 листопада 2018 р. ІІІ-й науково-практичний студентський круглий стіл на 
тему: «Стратегії міжкультурної комунікації в сучасному світі: культура, 
політика, економіка, право», організатори – кафедра іноземних мов та 
загальноосвітніх дисциплін; 

– 29 листопада 2018 р. круглий стіл на тему: «Україна-Норвегія. Сучасний стан 
та перспективи співпраці в галузі освіти», організатори - навчально-науковий 
інститут менеджменту безпеки; 

– 11 березня 2019 р. науково-практичний круглий стіл «Практико-орієнтована 
підготовка фахівців з туризму як вимога часу», організатори – кафедра 
туризму; 

– 14 травня 2019 р. круглий стіл на тему: «Вітчизняна наука: реалії та 
перспективи академічної доброчесності», організатори – відділ аспірантури 
та докторантури; 

– 25 травня 2019 р. всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Юнгіанське консультування», організатори – навчально-науковий інститут 
психології; 

– 28 травня 2019 р. круглий стіл на тему: «Інновації в сучасній торгівлі та 
логістиці», організатори – кафедра управлінських технологій; 

– травень 2019 р. міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми та 
перспективи захисту прав дитини в умовах гібридної війни», організатори – 
юридичний факультет;  

– квітень 2019 всеукраїнську наукову конференцію «Розвиток економічної 
науки видатними економістами української діаспори», організатори – 
кафедра теоретичної та прикладної економіки. 
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Декан юридичного факультету Француз А.Й. та викладачі юридичних 
кафедр взяли очну участь у міжнародній науковій конференції «Суспільно-
правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули», яка 
проводилася 9-10 жовтня 2018 року, м. Легниця (Польща). 

Директор навчально-наукового Інституту психології Університету 
Сингаївська І.В. у червні 2019 р. взяла участь в Конгресі з організаційної 
психології, що проходив в м. Турин (Італія). 
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5. Міжнародні зв’язки, участь у міжнародних проєктах 

5.1. Навчання іноземних студентів  

Іноземні студенти в Університеті «КРОК» навчаються трьома мовами 
(англійською, українською та російською) за 14 освітніми програми освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ступенів вищої освіти 
«бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Кількість іноземних студентів в 
Університеті «КРОК» у 2018-19 навчальному році досягала позначки 380 осіб з 
45 країн світу. 

На підготовчому відділенні іноземні громадяни опановували одну з 3-х 
мов – українську, англійську або російську. Здійснено пілотний проєкт з 
навчання іноземних студентів медичних спеціальностей німецькій мові. 
Кількість іноземців, що проходили мовну підготовку, до 250 осіб. 

На сьогодні в Університеті «КРОК» навчаються іноземні громадяни з 45 
країн світу. Найчисленніше цього року представлені Нігерія (близько 100 
студентів), Грузія та Азербайджан (по 70 студентів), Лівія (61 студент).  

Упродовж 2018-19 н.р. підписано 7 нових договорів про співпрацю у 
сфері набору іноземних студентів та слухачів для навчання на програмах 
Університету. 

Зростає кількість іноземних громадян, що здобувають вищу освіту 
англійською мовою (74 особи у 2017-18 н.р. та 92 особи у 2018-19 н.р.). 7 
англомовних програм реалізуються за ступенем «бакалавр», «магістр», «доктор 
філософії». На сьогодні Університет готовий забезпечити не лише навчальний 
процес, але й якісний супровід перебування студентів англійською мовою. 

5.2. Програми студентської та викладацької мобільності  

Упродовж 2018-19 н.р. у програмах академічної мобільності взяли участь 
18 студентів Університету «КРОК», 10 з яких отримали стипендії у рамках 
програми Еразмус+, що на 20% більше, ніж попереднього року. Викладачами та 
працівниками Університету було реалізовано 25 мобільностей для викладання, 
участі у тренінгах та програмах підвищення кваліфікації, обміну досвідом та 
започаткування нових форм партнерства. 

У рамках програм мобільності Університет «КРОК» прийняв з 
європейських університетів-партнерів 1-го студента на навчання, 2-х студентів 
на стажування та 3-х співробітників, з якими було обговорено можливості 
розвитку співпраці.  

Університетом «КРОК» було укладено 18 договорів з новими партнерами. 
До географії партнерства  додалися: Болгарія та Хорватія. 

5.3. 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). У 2018 р. ця 
програма отримала безстрокову акредитацію від Австрійських державних 
акредитаційних органів за рівнями бакалавра та магістра; 

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

– Україно-Угорська програма з менеджменту, яка реалізується разом з 
Університетом ім. Яноша Кодолані (м. Будапешт, Угорщина). 

Проведено набір студентів та готується до реалізації спільна з 
Нідерландською Бізнес Академією програма у сфері бізнес адміністрування. 

5.4. Міжнародні грантові проєкти  

Розпочато реалізацію проєкту Еразмус+ КА2 MEDIATS (повна назва: 
«Медіація: навчання та трансформація суспільства»), співкоординатором якого 
є Університет «КРОК». Мета проєкту: імплементація магістерської програми з 
Медіації; створення асоціації медіаторів; промоція медіації в суспільстві. У 
листопаді 2019 року буде розпочато навчання пілотної групи студентів. 

Упродовж 2019-20 навчального співробітники та студенти Університету 
«КРОК» зможуть отримати грантову підтримку для проєктів мобільності від 5-
ти університетів країн ЄС, у тому числі вперше від університету Бальтазар 
(Хорватія) та Нідерландської Бізнес Академії (Нідерланди). 

5.5. Рейтинги та членство у міжнародних організаціях 

Університет «КРОК» вперше з’явився у визнаному міжнародному 
рейтингу UniRank. В регіональному рейтингу Університет посів 53 позицію та 
став кращим університетом України недержавної форми власності. 

Цього року Університет «КРОК» було включено до провідних 
міжнародних рейтингів вищої освіти: QS та U-Multirank. Протягом року буде 
визначено позицію Університету та проаналізовано його діяльність за рядом 
показників. 

Бізнес Школа Університету КРОК отримала статус Selected (відібрана) у 
рейтингу EdUniversal. 


