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       Міністерство освіти і науки України 

 

ЗВІТ 

ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету А.А. Мазаракі за результатами діяльності у 2014 році та 

виконання контрактних зобов’язань 

 

 Звіт надано за період 2014 рік, посаду ректора КНТЕУ обіймаю за 

контрактом з 28 липня 2010 року. 

 Одним із найвагоміших здобутків університету у 2014 році стало 

проходження повторної акредитації за наслідками якої було підтверджено 

найвищий – IV рівень акредитації. 

 Прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту» стало 

поштовхом у розвитку освітньої та наукової діяльності Київського 

національного торговельно-економічного університету. З метою впровадження 

положень цього законодавчого акту у діяльність було розроблено та затверд-

жено вченою радою КНТЕУ відповідну програму, яка на даний час вже почала 

успішно виконуватися. 

 Програма заходів із запровадження в діяльність КНТЕУ нової редакції 

Закону України «Про вищу освіту» на 2014 – 2015 н.р. передбачає також 

приведення у відповідність нормам законодавства положень про структурні 

підрозділи КНТЕУ, робочі та дорадчі органи, громадські об’єднання КНТЕУ; 

реалізацію заходів щодо розвитку системи управління якістю; приведення 

показників діяльності університету у відповідність до критеріїв оцінки якості 

освітньої діяльності (актуалізація ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

розробка Програми заходів з приведення показників діяльності університету у 

відповідність до критеріїв оцінки якості освітньої діяльності та Програми 

моніторингу (за індикаторами) відповідності показників всіх видів діяльності 

університету положенням стандарту освітньої діяльності; підготовка необхід-

них документів, що підтверджують відповідність КНТЕУ стандарту освітньої 

діяльності за спеціальностями для подання їх Національному агентству із 

забезпечення якості вищої освіти; розробка Методичних рекомендацій щодо 

організації процедури ліцензування та акредитації; проведення семінарів з 

роз’яснення нових стандартів та процедури ліцензування освітньої діяльності; 

розробка Програми реалізації інформаційної політики, розвитку інформаційно-

го забезпечення освітнього процесу; розробка та затвердження вченою радою 

норм часу навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для нау-

ково-педагогічних працівників відповідно до їх посад; підготовка для розгляду 

вченою радою пропозицій щодо перерозподілу державного замовлення між 

спеціальностями в межах галузі знань; підготовка пропозицій щодо здійснення 

підготовки фахівців з вищою освітою за власними експериментальними 

освітніми програмами та навчальними планами; оптимізація структури 

факультетів; удосконалення системи забезпечення якості освіти; поліпшення 

кадрового складу; співпраця з роботодавцями, професійною спільнотою; удос-

коналення наукової роботи та системи підготовки наукових кадрів; розвиток 
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міжнародної та фінансово-господарської діяльності; а також підготовки низки 

ключових програмних документів (Програми розвитку матеріально-технічної 

бази КНТЕУ до 2019 року; Програми забезпечення енергоефективності 

діяльності КНТЕУ; Плану заходів із забезпечення умов навчання людей з 

особливими потребами). 

У 2014 році діяльність університету була націлена на досягнення страте-

гічних завдань його розвитку відповідно до Програми стратегічного розвитку 

університету на 2010 – 2020 роки, затвердженої 7 липня 2010 року Конферен-

цією трудового колективу. Основні напрями діяльності Київського національ-

ного торговельно-економічного університету у 2014 році: впровадження в 

діяльність університету норм Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 

2014 року № 1556-VII в діяльність університету; врахування висновків та про-

позицій отриманих за результатами повторної акредитації університету як ВНЗ 

найвищого IV (четвертого) рівня, а також окремих напрямів підготовки бака-

лаврів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка і перепідготовка 

спеціалістів та магістрів; модернізація освіти на основі інноваційної моделі 

підготовки фахівців; реалізація заходів з підвищення якості організації освіт-

нього процесу; підвищення результативності науково-дослідної роботи на ос-

нові укладення прямих замовлень на дослідження та комерціалізації їх резуль-

татів; посилення виховної компоненти у професійній підготовці здобувачів 

освіти; подальший розвиток «освіти для дорослих», ступеневої освіти та 

інноваційних форм організації освітнього процесу; створення сприятливих 

матеріально-побутових умов для проведення освітнього процесу, роботи 

науково-педагогічних та інших категорій працівників, підготовки та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; удосконалення 

структури університету та його відокремлених структурних підрозділів; 

завершення робіт з утеплення фасадів начальних корпусів та гуртожитків та ін. 

Для забезпечення реалізації цих напрямів ужито необхідні організаційні заходи.  

Вищим органом громадського самоврядування університету – Конферен-

цією трудового колективу КНТЕУ постійно оцінюється діяльність керівництва 

університету у сфері забезпечення якості освітньої, наукової, фінансово-госпо-

дарської та інших видів діяльності вищого навчального закладу. З метою забезпе-

чення відповідності положень Статуту КНТЕУ нормам законодавчих та інших 

нормативно-правових актів України Конференція трудового колективу універси-

тету за поданням вченої ради КНТЕУ 25 листопада 2014 року прийняла його 

нову редакцію, яка подана на затвердження до МОН України. З метою покращен-

ня умов праці всіх категорій працівників КНТЕУ Конференція трудового колек-

тиву протягом 2014 року ухвалила рішення щодо внесення змін до Колективного 

договору університету на 2010 – 2015 роки. Конференція прийняла рішення про 

затвердження Положення про студентське самоврядування та Положення про 

наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.  

Вчена рада КНТЕУ протягом 2014 року провела 9 засідань, розглянула 

понад 100 питань, з яких прийнято конкретні рішення: 

 про подання нової редакції Статуту КНТЕУ на розгляд Конференції 

трудового колективу університету; 
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 про ухвалення плану роботи вченої ради КНТЕУ на 2014/15 н.р.; 

 про взяття за основу проекту положення про організацію освітнього 

процесу в Київському національному торговельно-економічному університеті; 

 про затвердження Положення про екзаменаційну комісію у Київському 

національному торговельно-економічному університеті; 

 про ухвалення Положення про організацію підготовки та видання 

навчальних і наукових праць; 

 про ухвалення Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного 

навчання навчально-методичною працею; 

 про ухвалення Положення про систему оцінювання успішності навчання 

здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» у КНТЕУ; 

 про ухвалення нової редакції Положення про проведення практики студентів; 

 про ухвалення Порядку стажування на підприємствах, в установах та організа-

ціях студентів Київського національного торговельно-економічного університету, які 

здобули освіту за освітнім ступенем «бакалавр», «молодший бакалавр»; 

 про інформаційну політику КНТЕУ; 

 про ухвалення Положення про систему рейтингової оцінки діяльності 

науково-педагогічних працівників (нова редакція); 

 про ухвалення Положення про порядок підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів Київського національного торговельно-економічного університету; 

 про ухвалення Положення про апеляцію підсумкового контролю знань 

студентів Київського національного торговельно-економічного університету; 

 про ухвалення Положення про контроль залишкових знань; 

 про обрання голови вченої ради КНТЕУ; 

 про затвердження Правил прийому до Київського національного торго-

вельно-економічного університету та відокремлених структурних підрозділів в 

2015 році; 

 про звіт за 2014 рік та призначення відповідального секретаря приймаль-

ної комісії КНТЕУ; 

 про ухвалення навчальних планів та внесення змін до діючих; 

 про обрання на посади науково-педагогічних працівників; 

 про затвердження форми контракту з науково-педагогічним працівником; 

 про затвердження планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників на 2014/15 навчальний рік; 

 про присвоєння вченого звання професора та доцента; 

 про ухвалення програм, робочих програм навчальних дисциплін, дер-

жавних екзаменів, практик; 

 про методичне забезпечення дисциплін англомовних магістерських програм; 

 про рекомендацію до видання навчальних та наукових праць; 

 про фінансову діяльність у 2013 році та ухвалення плану на 2014 рік; 

 про затвердження протоколів засідань конкурсної комісії з питань пере-

ведення студентів на вакантні місця державного замовлення; 

 про організацію освітнього процесу у 2014/15 н.р.; 

 про ухвалення графіків навчального процесу студентів на 2014/15 н.р.; 
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 про результати навчання студентів у І семестрі 2013/14 н.р.; 

 про результати державної атестації студентів ОКР «магістр», «спеціаліст» у 

2013/14 н.р.; 

 про результати державної атестації студентів ОКР «бакалавр» у 2013/14 н.р.; 

 про переведення (поновлення) студентів, які навчаються у вищих 

навчальних закладах, розташованих на території Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя на навчання до КНТЕУ; 

 про проведення експерименту щодо модернізації семестрового контролю; 

 про науково-дослідну роботу у 2013 році та завдання на 2014 рік; 

 про ухвалення плану науково-дослідної роботи на 2015 рік; 

 про ухвалення тематичного плану видання підручників, навчальних 

посібників та електронних підручників КНТЕУ на 2015 рік; 

 про ухвалення тематичного плану видання монографій КНТЕУ на 2015 рік; 

 про ухвалення плану видання збірників статей студентів КНТЕУ, які 

здобувають освітній ступінь магістра на 2014/2015 н.р.; 

 про ухвалення зведеного плану проведення міжнародних, всеукраїнсь-

ких та вузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, 

олімпіад, конкурсів на 2015 рік; 

 про ухвалення плану проведення лекцій видатними вченими та 

провідними фахівцями-практиками на 2015 рік; 

 про присвоєння звання «Почесний доктор КНТЕУ» ректору Молдавської 

економічної академії д.е.н., професору Г. Бєлостечніку; 

 про ухвалення стандартів вищої освіти КНТЕУ; 

 про ухвалення акредитаційних справ; 

 затвердження тем докторських дисертаційних досліджень; 

 про прийом до докторантури; 

 про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року нав-

чання та здобувачів наукового ступеня кандидата наук; 

 про надання дозволу на керівництво аспірантами та здобувачами науко-

вого ступеня кандидата наук; 

 звіти докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук; 

 про відкриття докторантури з наукової спеціальності 08.00.01 – 

економічна теорія та історія економічної думки; 

 про відкриття докторантури з наукової спеціальності 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні відносини; 

 про відкриття спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління з 

наукової спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління; 

 затвердження звітів про роботу спеціалізованих вчених рад; 

 про ухвалення пропозицій до планових показників державного 

замовлення прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2015 рік; 

 про висунення колективу фахівців: Бойко М.Г., Босовської М.В., Ведмідь Н.І., 

Великочий В.С., Когутяк М.В., Мельниченко С.В., Михайліченко Г.І., Ткаченко Т.І., 
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Томенчук Б.П. на здобуття Державної премії України в галузі освіти за цикл 

праць «Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку»; 

 про висунення кандидатур на здобуття державної довічної стипендії; 

 про подання кандидатур на здобуття щорічних премій Президента Украї-

ни для молодих учених; 

 про подання кандидатур на призначення стипендії Кабінету Міністрів 

України для молодих учених; 

 про подання кандидатур студентів університету щодо призначення 

академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, імені 

Вадима Гетьмана; 

 про призначення персональних академічних стипендій студентам КНТЕУ; 

 звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України; 

 про ухвалення розмірів плати за надання платних освітніх послуг для 

здобуття освітніх ступенів «магістр», «спеціаліст», «бакалавр»; 

 про підготовку університету до безперебійної роботи в осінньо-зимовий 

період 2014-2015 рр. тощо. 

На урочистому засіданні вченої ради КНТЕУ 03 грудня 2014 року була 

проведена церемонія вручення почесної відзнаки університету «Почесний 

доктор КНТЕУ» ректору Молдавської економічної академії, академіку АН 

Молдови, професору, доктору хабілітат в економіці Григорію Бєлостєчніку. 

З метою виконання вимог нової редакції Закону України «Про вищу 

освіту» та підвищення якості освітньої діяльності вченою радою університету 

прийнято рішення про вдосконалення організаційної структури факультету 

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ, а також Вінницького 

та Чернівецького торговельно-економічних інститутів, про утворення Центру 

транспортних засобів КНТЕУ, про утворення кафедри технології і організації 

ресторанного господарства в Ужгородському торговельно-економічному 

інституті, уточнюються назви та функції основних підрозділів університету, 

продовжується робота щодо поліпшення складу науково-педагогічних 

працівників кафедр університету за рахунок залучення до освітнього процесу 

кадрів вищої кваліфікації з науковими ступенями та вченими званнями. 

В університеті постійно вдосконалюється система управління якістю, яка у 

2014 році пройшла повторну сертифікацію на відповідність вимогам міжнарод-

ного стандарту ISO 9001:2008 і національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. 

Протягом звітного періоду продовжувалася активна робота керівництва 

та співробітників КНТЕУ у сфері поліпшення координації діяльності підрозді-

лів і служб університету, зокрема розроблялися внутрішні регламенти реаліза-

ції управлінських процесів та проводився комплекс робіт з інформатизації 

освітнього процесу, наукової, господарсько-фінансової діяльності КНТЕУ. 

Колективом університету проводиться постійна робота у сфері підви-

щення якості надання освітянських послуг. Як результат, у 2014 році забезпе-

чено виконання основних статутних завдань, закріплено лідируючі позиції уні-

верситету в системі національної вищої освіти. Покращує свої позиції КНТЕУ 

у рейтингу «ТОП 200 України», на особливу увагу заслуговує висока оцінка за 

найбільш вагомим критерієм «Оцінка якості навчання». В рейтингу роботодав-



 6 

ців «Компас» КНТЕУ продовжує залишатися у ТОП-10 кращих вищих на-

вчальних закладів. Університет увійшов у першу десятку університетів 

України за числом поданих заяв, а за кількістю заяв на одне бюджетне місце – 

став лідером. Крім того, КНТЕУ обійняв перше місце серед економічних 

навчальних закладів України за кількістю поданих при вступі заяв.  

Виконання зобов’язань за пунктами контракту.  

Пункт 2.3.1. Київський національний торговельно-економічний універ-

ситет (базовий заклад) разом з 16 відокремленими структурними підрозділами 

є мережею осередків просвітництва у 10 містах України. У зв’язку з окупацією 

території Автономної Республіки Крим університет втратив можливість нада-

вати освітні послуги у Ялтинському торговельно-економічному коледжі. У 

зв’язку із цим керівництво університету подало до Міністерства юстиції Украї-

ни пакет документів для захисту інтересів нашого навчального закладу у між-

народних правозахисних установах та організаціях.  

Діяльність колективу університету у 2014 році забезпечувала виконання 

завдань, передбачених Програмою стратегічного і інноваційного розвитку 

університету на період до 2020 року.  

Основними акцентами роботи колективу університету стали: модерніза-

ція вищої освіти з урахуванням процесу європейської інтеграції та розвитку 

єдиного Європейського простору вищої освіти; спрямованість на зростання 

людського капіталу задля високотехнологічного та інноваційного розвитку 

країни; сприяння самореалізації особистості; забезпечення потреб суспільства, 

ринку праці і держави у висококваліфікованих фахівцях.  

КНТЕУ та відокремлені структурні підрозділи здійснюють освітню 

діяльність за ступеневою освітою з акцентом на підготовку інноваційно орієн-

тованих фахівців на основі компетентнісного підходу відповідно до специфіки 

інваріативної складової галузевого стандарту вищої освіти. 

Постійний моніторинг ринку праці дозволяє університету оперативно 

реагувати на його потреби шляхом введення нових спеціальностей / спеціалі-

зацій. У 2014 н.р. відбувся перший випуск магістрів за спеціалізацією 

«Управління інформаційними ресурсами в обліку». Розпочато підготовку 

бакалаврів за напрямами «Програмна інженерія», «Міжнародний бізнес». 

Особливим досягненням є перший випуск магістрів у 2014 році за англо-

мовними програмами зі спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», «Менеджмент туристичного бізнесу», «Фінанси підприємства». З 

2014/15 н.р. розпочато підготовку магістрів за новими англомовними програмами 

«Туризмознавство» та «Менеджмент організацій торгівлі». Колектив продовжує 

працювати над розширенням переліку англомовних магістерських програм. 

Протягом звітного року зусилля всього колективу університету були 

сконцентровані на виконанні Програми підготовки КНТЕУ до акредитації. У 

2014 році КНТЕУ пройшов процедуру акредитації та отримав сертифікати про 

акредитацію підготовки бакалаврів за 6 напрямами, спеціалістів із 12 спеціаль-

ностей, магістрів із 10 спеціальностей; пройшов повторну акредитацію та під-

твердив IV рівень акредитації.  
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Активна робота з ліцензування та акредитації проводилася й відокремле-

ними структурними підрозділами. У цілому за звітний період до МОН України 

подано 49 акредитаційних та 19 ліцензійних справ.  

Пріоритетом КНТЕУ залишається модернізація освітнього процесу шля-

хом подальшого удосконалення навчальних планів та навчально-методичного 

супроводження.  

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» проведе-

но значну роботу щодо актуалізації навчальних планів, посилення їх наукової та 

практичної складової, уникнення дублювання змісту, агрегації навчальних дис-

циплін з метою мінімізації кількості дисциплін, що викладаються у навчаль-

ному семестрі для максимальної концентрації зусиль студента на поглибленому 

вивченні елементів освітньо-професійної або освітньо-наукової програми. 

Робочими групами випускових кафедр у 2014 році розроблено та ухвале-

но вченою радою КНТЕУ 585 навчальних планів базового навчального закладу 

та відокремлених структурних підрозділів. За діючими навчальними планами 

викладається 867 дисциплін (468 – для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

та 399 – для здобувачів освітнього ступеня «магістр»), що забезпечені навчаль-

но-методичними матеріалами. 

У 2014 році продовжувався процес моніторингу підготовки та видання 

усіх видів навчально-методичних матеріалів для проведення лекційних, прак-

тичних (семінарських), лабораторних занять; відбувалося оновлення складо-

вих методичних комплексів, перевидання та додаткове їх тиражування.  

Постійно та цілеспрямовано проводилася робота щодо підвищення рівня 

якості проведення навчальних занять із застосуванням новітніх освітніх тех-

нологій. Знаковою подією стала Міжнародна науково-методична конференція 

«SMART-освіта: ресурси та перспективи», організована та проведена за ініціа-

тивою КНТЕУ у жовтні 2014 року. У роботі конференції взяли участь фахівці 

та представники провідних компаній, які розробляють, впроваджують та 

інтегрують інформаційні продукти, забезпечують технічну підтримку освіти, 

впливаючи на її постійне вдосконалення: ТОВ «Видавництво «Розумники», 

корпорація «ПАРУС», приватне акціонерне товариство «Литер», Майкрософт 

Україна, компанія «Prestigio», корпорація «Intel», компанія «VB2», яка має 

статус Intel Software Premium Partner, корпорація «ГАЛАКТИКА». 

Протягом 2014 р. вчена рада КНТЕУ розглянула та ухвалила 254 прог-

рами навчальних дисциплін, практик, державних іспитів. У тому числі: для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» – 126; для здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» – 84; для викладання дисциплін за англомовними магіс-

терськими програмами – 26; для слухачів Інституту вищої кваліфікації – 18. 

Робочих програм навчальних дисциплін, практик – 81, навчально-методичних 

матеріалів для аспірантів – 4.  

Розроблено 67 опорних конспектів лекцій, 13 практикумів, 31 збірник тес-

тових завдань, 11 збірників ситуаційних вправ (кейсів), 15 методичних реко-

мендацій до практичних занять, 36 до самостійної роботи студентів, 6 до 

виконання курсових робіт, 2 до виконання дипломних магістерських робіт, 13 ін-

ших навчально-методичних матеріалів (для проведення занять з іноземної мови).  
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Для поглиблення знань студентів активно використовується система дис-

танційного навчання для якої протягом 2013/14 навчального року викладачами 

університету та співробітниками лабораторії дистанційного навчання розроблено 

44 дистанційні курси, розроблені відповідно до галузевих стандартів вищої 

освіти України. 

Лабораторією дистанційного навчання спільно з Центром психологічно-

го забезпечення професійної діяльності університету розроблені психологічні 

тести з метою виявлення у студентів найбільш розвинених компетентностей; 

оцінювання індивідуально-психологічних особливостей особи; опитування 

студентів щодо ефективності викладання навчальних дисциплін, результати 

якого впливають на перспективи подальшої роботи науково-педагогічних 

працівників університету. 

Постійна робота над удосконаленням критеріїв оцінювання знань з на-

вчальних дисциплін у поєднанні із систематичним поточним контролем знань 

студентів дозволила досягти максимальної об'єктивності оцінювання, про що 

свідчать показники успішності. Абсолютна успішність бакалаврів за результа-

тами семестрових контролів та ліквідації академічної заборгованості у 2013/14 

н.р. склала 99,9% проти 99,7% у минулому навчальному році. Якісна – 52% 

проти 50,7% у 2012/13 н.р. Традиційно високою є успішність студентів, які 

здобувають освітній ступінь магістра: абсолютна – 100% проти 97,3% та якісна 

65% проти 62,2% (на 2,7% та на 2,8 % вище ніж у минулому році).  

Позитивним є зменшення чисельності студентів, які мали академічну за-

боргованість (з 22,2% до 19%). Удвічі зменшилася кількість відрахованих за 

результатами семестрового контролю порівняно з попередніми двома роками 

(46 осіб проти 83 та 92).  

Середня оцінка у балах за результатами опитування студентів щодо 

ефективності викладання навчальних дисциплін порівняно з минулим н.р. 

зросла на 0,1 і становить 4,3 за 5-баловою шкалою. 

Реалізація основних завдань діючої системи контролю знань студентів в 

університеті досягається завдяки впровадженню системних підходів до оціню-

вання та комплексності застосування різних видів контролю.  

Важливим чинником набуття студентами професійних компетентностей 

є практична підготовка, яка сприяє формуванню навичок творчо застосовувати 

знання на практиці. Відповідно до графіка навчального процесу у 2013/14 н.р. 

практику пройшли 3 132 здобувача вищої освіти денної форми навчання та 471 

заочної форми навчання; у т.ч. на підприємствах Греції – 148 студентів.  

В університеті постійно підвищується якість практичної підготовки сту-

дентів, що здійснюється на постійній основі з понад 270 базами практики. З 

метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої та практичної 

підготовки університетом у 2013/14 н.р. укладено Договори про співробіт-

ництво з 18 установами та товариствами. 

У 2014 р., активно реагуючи на всі новації освітнього процесу, продов-

жувала свою роботу методична рада КНТЕУ. Серед питань, що розглядалися 

на засіданнях, найбільш важливими були:  

 про забезпечення якості освіти в контексті Закону України «Про вищу освіту»; 
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 про сертифікаційний аудит системи управління якістю КНТЕУ; 

 про досвід і перспективи впровадження англомовних магістерських програм; 

 про аналіз змісту курсових та дипломних магістерських робіт (проектів); 

 про навчально-методичне забезпечення дисциплін 2014/15 н.р.; 

 про розвиток дистанційних технологій навчання у 2014/15 н.р.; 

 про ухвалення Інструкції до складання робочих навчальних планів; 

 про розробку профілів освітніх програм; 

 презентації електронних підручників. 

За звітний період викладачі університету (базового навчального закладу та 

відокремлених структурних підрозділів ІІІ-ІV рівнів акредитації) підготували та 

видали 85 монографій, 23 підручники та 79 навчальних посібників, 69 опорних 

конспектів лекцій, 530 найменувань іншої навчально-методичної літератури 

загальним тиражем 42 800 примірників. Крім того, додатковим тиражем видано 

25 найменувань підручників та навчальних посібників, 133 опорні конспекти лек-

цій, 102 примірники інших навчально-методичних видань. Усього додатковим 

тиражем видано понад 300 найменувань загальним тиражем 40 350 примірників. 

У освітній процес планомірно запроваджуються електронні підручники. 

В умовах зростання наукової складової у підготовці сучасних висококва-

ліфікованих та конкурентоспроможних фахівців особливу роль відіграє бібліо-

тека університету, яка є потужним науково-інформаційним центром зі значним 

обсягом вітчизняних та зарубіжних ресурсів.  

Протягом 2014 року фонди бібліотеки поповнилися понад двадцятьма 

тисячами примірників і нині налічують 1 млн 427 тис., зокрема 240 наймену-

вань періодичних видань. Бібліотека забезпечує доступ до фондів інших віт-

чизняних і зарубіжних бібліотек, а також електронних баз даних, зокрема баз 

даних дисертацій і авторефератів, депозитарію наукових статей та монографій 

«Відкриті архіви України» тощо. Електронна колекція мультимедійного відді-

лу бібліотеки налічує понад 1 700 найменувань видань.  

Комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу залишається 

пріоритетним напрямом розвитку університету. Всі кафедри університету від-

повідно до встановлених вимог забезпечені необхідною комп'ютерною техні-

кою. Протягом звітного року обладнано новий комп'ютерний клас кафедри 

торговельного підприємництва. Нині парк комп'ютерної техніки нараховує 

1 465 персональних комп'ютерів, які підключені до мережі Інтернет. 

Функціонують 42 комп'ютерних класи, 10 інтерактивних комплексів, 20 муль-

тимедійних проекторів, 34 персональних мультимедійних комплекти. 

Впроваджено відеоконференц-систему LiveSize, яка використовується 

для дистанційного навчання. Постійно впроваджуються новації на порталі уні-

верситету, вдосконалюється його структура, збагачуються можливості 

подальшої його модернізації. 

Проведено інсталяцію та налаштування сервера у хмарних технологіях 

«СКАРБ-ОСВІТА», підтримується використання jparus. Здійснено всі налаш-

тування та розпочато його використання в освітньому процесі. 
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Освоєно нову технологію, online-трансляції відео у Інтернет просторі. 

Апробовано і технологічно реалізовано програмно-апаратними засобами 

відео-онлайн режим трансляції заходів у мережі Інтернет. 

Протягом звітного періоду Інститут вищої кваліфікації (ІВК) 

продовжував надавати якісні освітні послуги за всіма напрямами діяльності. 

Його контингент у 2014 році складав 774 особи, з них:  

– за програмами другої освіти – 352 особи (магістри – 188 осіб, у т.ч. 

42 за програмою МВА; спеціалісти – 106 осіб; бакалаври – 58),  

– за програмами підвищення кваліфікації – 422 особи. 

Середня якість успішності навчання слухачів ІВК за всіма програмами – 

близько 60 %. За результатами державної атестації середній показних якості 

захисту дипломних та дипломних магістерських робіт складає маже 96 %, що 

на 9 % більше ніж у 2013 році. Якісний показник державного екзамену 

бакалаврів – 64 %. 

Найкращого ефекту у досягненні високого рівня професійно-практичної 

підготовки студентів досягається поєднанням зусиль інституту і бізнесу. 

Підтвердженням цьому є співпраця із компанією McDonald’s щодо реалізації 

програми МВА «Управління розвитком бізнесу», що враховує специфіку 

бізнесу компанії, відповідає плану її стратегічного розвитку. 

У 2014 році науково-дослідна робота студентів здійснювалася завдяки 

активній участі в олімпіадах та конкурсах, студентських наукових тематичних 

конференціях університету та інших ВНЗ, участі у виконанні науково-дослід-

них робіт кафедр, підготовці наукових публікацій (2 158 статті та 1 963 тез 

конференцій), у роботі 87 наукових гуртків (2 545 осіб) та 27 дискусійних 

клубів (713 осіб). 

В університеті проведено 14 студентських конференцій, з яких 2 міжна-

родні та 4 всеукраїнські. Проведено міжнародний Консумерський фестиваль (у 

рамках Молодіжного руху «Молодь за права споживачів»), ІІ Буковинський 

фестиваль науки, Всеукраїнський студентський фестиваль реклами, 3 інтернет-

конференції, численні всеукраїнські, міжвузівські та вузівські круглі столи, 

міжвузівські он-лайн ігри тощо. 

Протягом 2014 року 106 студентів університету за успіхи у навчальній та 

науковій роботі відзначені іменними стипендіями, преміями. Зокрема, про-

тягом звітного року 8 студентів отримували стипендію Президента України, 6 

студентів – стипендію Верховної Ради України, 2 студенти – стипендію 

Кабінету Міністрів України, стипендію та премії Київського міського голови 

отримали 8 студентів, стипендію ім. Вадима Гетьмана – 2 студенти, стипендію 

імені президента Торгово-промислової палати О.П. Михайличенка – 10 

студентів. 70 студентів отримували персональну стипендію ректора КНТЕУ. 

У 2014 році заходи організаційно-виховної та фізично-оздоровчої роботи 

були спрямованні на подальше формування у молоді університету національної 

свідомості, почуття патріотизму, бажання брати участь у розбудові своєї 

держави, створення умов для набуття ними соціального досвіду, професіоналіз-

му, високої мотивації до праці та залучення до управління студентським життям. 
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Студентське самоврядування у КНТЕУ є розвиненою та потужною струк-

турою, що дієво впливає на життя університету. Представники рад студентського 

самоврядування беруть участь у роботі вченої ради університету (6 студентів), 

Конференції трудового колективу (13 студентів), Ради з організаційно-виховної 

роботи, стипендіальної комісії, у комісіях з поселення студентів до гуртожитків. 

За ініціативою самоврядування успішні студенти, здобувачі освітнього 

ступеня магістра включені до складу аналітичних груп з актуалізації змісту 

магістерських програм, робочих груп з розроблення робочих навчальних 

планів на наступний рік. 

Студенти КНТЕУ не залишалися осторонь подій, що мали місце у країні. 

У якості волонтерів протягом тривалого часу чергували у Київській міській 

лікарні швидкої допомоги, інших медичних закладах міста, надаючи допомогу 

за зібрані ними кошти у придбанні ліків, перев’язочного матеріалу, в організа-

ції харчування поранених тощо. 

Студентське самоврядування організовує благодійні заходи на підтримку 

учасників АТО: ярмарок майстер-класів «Україна у твоїх руках», де реалізову-

вались товари, виготовлені студентами власноруч; загальноуніверситетський збір 

макулатури в рамках Всесвітньої акції «Очистимо планету від сміття», за 

результатами якого, протягом дня, було зібрано понад 4 тон макулатури; ярмарок 

кулінарних та кондитерських виробів з нагоди відзначення Міжнародного дня 

кухаря і кулінара; книжковий ярмарок в рамках Днів милосердя. Студентство та 

співробітники університету підтримали ініціативу ректора – благодійну естафету 

(Ice Bucket Challenge) щодо збору коштів та активно взяли у ній участь. За зібрані 

кошти від усіх акцій було придбано апарат для проведення вакуумної терапії, 

продукт для ентерального харчування «Реабілакт» та передано до Головного 

військового клінічного госпіталю. Студенти КНТЕУ передали в госпіталь для 

постраждалих солодкі подарунки, виготовлені власноруч та листи героям, а 

студенти-митці культурно-мистецького центру виступали з концертами перед 

пораненими бійцями, відгукнулися на прохання Київського міського центру 

крові та безкоштовно стали донорами 754 студенти.  

Студентство бере активну участь в підтримці історичної національної 

пам’яті, у загальноміських та всеукраїнських екологічних акціях тощо.  

Протягом звітного періоду в університеті відбулося ряд традиційних 

щорічних оглядів-конкурсів художньої самодіяльності. Серед них «Дебют 

першокурсника – 2014», який вперше транслювався он-лайн в Інтернеті, що 

вивело конкурс на якісно новий рівень. У рамках заходів, присвячених Міжна-

родному дню студента, 7 листопада студентами-першокурсниками разом із 

членами ради студентського самоврядуванням і адміністрацією університету 

закладено символічний Сад Єдності. У листопаді вийшов друком третій ви-

пуск Першого студентського журналу КНТЕУ «Кіото, 19», а студентське 

телебачення «КНТЕУ-TV» відзняло вже свій 19-й випуск. 

Протягом 2014 року проводилася робота щодо залучення студентів до 

участі у інтелектуальних іграх: проведено ХІІ Чемпіонат КНТЕУ з інтелекту-

альної гри «Брейн-ринг», ІV Чемпіонат КНТЕУ із інтелектуального змагання 
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«Своя гра», загальноуніверситетське студентське змагання «Інтелектуальна 

битва факультетів» з нагоди Міжнародного дня студента. 

Для формування іміджу університету важливою стала перемога збірної 

команди університету з футболу СК «Меркурій» у ХІІІ чемпіонаті України з 

футболу серед вищих навчальних закладів, а низку спортивних заходів, які вже 

стали традиційними для університету, доповнив Турнір з жіночого футболу, 

який вперше проводився у Дні Університету 2014. 

У звітний період керівництво університету надавало додаткову матері-

альну допомогу студентам-сиротам, напівсиротам, інвалідам та дітям з багато-

дітних і неповних родин. 

Пункт 2.3.2. З метою забезпечення виконання державного замовлення та 

договірних зобов'язань з підготовки фахівців в університеті у 2014 році прове-

дено значний обсяг робіт з формування студентського контингенту. Контроль-

ні показники прийому на навчання виконано в повному обсязі за всіма 

формами навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

У 2014 році на всі форми навчання до університету (базового навчального 

закладу) зараховано 4 701 особу (2013 рік – 5 233 особи) із них за державним 

замовленням 1 558 осіб (2013 рік – 1 488 осіб). Для здобуття ОКР «бакалавр» 

на основі повної загальної середньої освіти зараховано 1 752 особи, з них 

407 медалістів. За ступеневою освітою зараховано 2 949 осіб, з них 236 осіб 

мають дипломи з відзнакою. 

Зведені показники прийому до університету та його відокремлених струк-

турних підрозділів характеризуються такими даними: загальна кількість вступ-

ників зарахованих на всі форми навчання 12 305 осіб, у тому числі: для 

підготовки робітничих кадрів – 1 237 осіб (у тому числі за держзамовленням 

1 057 осіб), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» – 2 526 осіб (у тому числі за держзамовленням 1 342 особи), для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 4 615 осіб (у тому числі 

за держзамовленням 1 794 особи), для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» – 1 343 особи (у тому числі за держзамовленням 633 особи), 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – 2 584 особи (у тому 

числі за держзамовленням 969 осіб).  

Вступну кампанію 2014 року проведено відповідно до Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України та Правил прийому до університету. 

Особливостями цьогорічної вступної кампанії були: прозоре і відкрите 

проведення; доведення державного замовлення на конкурсній основі відповід-

но до потреб ринку; якісний інформаційний супровід абітурієнтів; прозоре 

конкурсне зарахування на навчання; забезпечення переведення студентів 

Київського університету управління та підприємництва; забезпечення доступу 

на навчання студентів ВНЗ Донецької та Луганської областей, надання 

освітніх послуг яким тимчасово призупинено у зв’язку з проведенням АТО. 

Цього року університет зміцнив свої позиції як один з найкращих вишів 

нашої держави. Так, за результатами вступної кампанії за кількістю поданих 

заяв університет значно покращив показники, що дало можливість надійно 
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закріпитись у чільній десятці найкращих вишів України, а за кількістю пода-

них заяв на одне бюджетне місце – КНТЕУ залишився лідером в Україні. 

До університету станом на 01.08.2014 подано 33 629 заяв, що на 22 % 

більше минулорічного показника (у 2013 р. – 27 658). З них на І курс денної та 

заочної форми бакалаврату подано 29 111 заяв. 

У 2014 р. суттєво зросла кількість електронних заяв порівняно з минулими 

роками – до КНТЕУ надійшло 12 897 електронних заяв (майже 40 % від усіх 

поданих), що на 5 567 заяв більше ніж у 2013 р. Така практика дозволила 

уникнути черг і заощадити кошти абітурієнтів та їх батьків на переїзди. 

За загальною методикою і технологією відбулися вступні випробування та 

зарахування в Інститут вищої кваліфікації. 

Позитивним результатам прийому на навчання до університету переду-

вала активна і змістовна організаційно-комунікативна, профорієнтаційна та 

роз'яснювальна робота серед майбутніх абітурієнтів. Дні відкритих дверей 

відвідали понад 3 тис. осіб. Укладено і виконано договори про співробітництво 

із 96 загальноосвітніми навчальними закладами (75 із яких – з ліцеями, 

гімназіями та школами м. Києва) та 53 – з технікумами та коледжами. 

У профорієнтаційній роботі широко використовувались Інтернет-комуні-

кації. Між університетом і вступниками в режимі on-line здійснювалося кон-

сультування, інтерактивне опитування тощо. За результатами вступної кампа-

нії 2014 року проведено аналіз ефективності профорієнтаційної роботи в соці-

альних мережах. Виявлено, що понад 65 % студентів, зарахованих у 2014 році, 

є респондентами груп, створених для спілкування у соціальних мережах, а їх 

рішення щодо обрання навчального закладу значною мірою залежало від 

спілкування в цих групах. 

У 2014 р. започатковано та здійснено набір: 

- за двома новими напрями підготовки «Міжнародний бізнес» та 

«Програмна інженерія»; 

- за двома англомовними магістерськими програмами «Менеджмент 

організацій торгівлі» та «Туризмознавство»; 

- на перший курс денної форми навчання за напрямом підготовки «Філологія». 

Основними показниками проведення вступної кампанії 2014 року є : 

- загальна кількість поданих від абітурієнтів заяв збільшилась до 33 629 

проти 27 658 минулого року (+22%); 

- кількість електронних заяв зросла на 76% до показника 12 897 (у 2013 р. – 

7 330); 

- побільшало зарахованих відмінників із золотими та срібними медалями – 

407 осіб проти 387 у 2013 р.; 

- високим, як завжди, виявився конкурс на бюджет, який загалом стано-

вить 21,3 особи на місце. При цьому: ОКР «бакалавр» – денна повна форма 

навчання – 29,5; денна скорочена – 68,8; заочна повна – 109,9; заочна скоро-

чена – 19,5. ОКР «магістр» – денна форма навчання – 2,9; заочна форма – 19,3. 

Найвищим конкурс на одне бюджетне місце був по спеціальностям: 

«Реклама і зв’язки з громадськістю» – 102,4; «Правознавство» – 78; «Фінанси і 
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кредит» (ФЕМП) – 60,1; «Міжнародна економіка» – 56,3; «Туризм» – 56,2; 

«Міжнародний бізнес» – 44,8; «Економіка підприємства» – 39,3. 

Вступники, які подали документи до університету, мали високі рейтингові 

показники, що зумовило зростання прохідного конкурсного бала на бюджет 

порівняно з 2013 р.: «Економіка підприємства» з 568,5 до 572 балів; 

«Маркетинг» з 574,5 до 580,5 балів; «Психологія» з 566,5 до 572 балів. 

До 14,1 % зросла частка випускників бакалаврату інших ВНЗ серед зара-

хованих до денної магістратури університету (121 з 859, із яких 78 вступили на 

бюджет та 43 на контракт). 

Успішно здійснено набір на 6 англомовних магістерських програм: «Менедж-

мент ЗЕД», «Менеджмент туристичного бізнесу», «Фінанси підприємства», «Між-

народна економіка», «Туризмознавство», «Менеджмент організацій торгівлі».  

Завдяки наполегливій роботі співробітників міжнародного відділу та 

приймальної комісії вдалося забезпечити прийом іноземних громадян на 

навчання до КНТЕУ. За підсумками вступної кампанії 2014 р. до університету 

зараховано 44 іноземних студенти із Азербайджану (27 осіб), Австрії (1 особа), 

В’єтнаму (1 особа), Грузії (2 особи), Іраку (2 особи), Кот-д’Івуару (1 особа), 

Росії (3 особи), Нігерії (3 особи), Узбекистану (1 особа), Молдови (1 особа), 

Туркменістану (1 особа), Алжиру (1 особа).  

Із загальної кількості зарахованих іноземних студентів 35 осіб зараховано 

для здобуття ОКР бакалавр (16 – на денну форму навчання і 19 – на заочну) та 

9 осіб для здобуття ОКР магістр (5 – на денну форму навчання і 4 – на заочну). 

У повному обсязі забезпечено виконання державного замовлення та дого-

вірних зобов'язань з підготовки фахівців для потреб галузі економіки тощо. 

У 2014 році університетом (базовий навчальний заклад) випущено всього 

4 432 фахівця, зокрема: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – 1 736 осіб, у 

т.ч. за державним замовленням – 627 осіб, за договірними зобов'язаннями – 

1 109 особи; за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» випущено 

139 осіб за договірними зобов'язаннями; за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» – 2 557 осіб, у т.ч. за державним замовленням – 796 осіб, за 

договірними зобов'язаннями – 1 761 особу. 

У 2014 році університетом (базовим навчальним закладом та відокрем-

леними структурними підрозділами) випущено всього 8 919 фахівців, зокрема: за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – 2 467 осіб, у т.ч. за державним 

замовленням – 898 осіб, за договірними зобов'язаннями – 1 569 осіб; за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 1 253 особи, у т.ч. за державним замовлен-

ням – 453 особи, за договірними зобов'язаннями – 800 осіб; за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» випущено 5 199 осіб, у т.ч. за державним 

замовленням – 1 852 особи, за договірними зобов'язаннями – 3 347 осіб. 

У 2014 році у коледжах та училищах КНТЕУ підготовлено 3 611 осіб за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та за робітничими 

спеціальностями, у т.ч. за державним замовленням – 2 036 осіб, за договірними 

зобов'язаннями – 1 575 осіб. 

Формування студентського контингенту здійснено в межах установлених 

ліцензованих обсягів, без порушень вимог законодавства України. 
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Пункт 2.3.3. Наукова діяльність університету у 2014 р. була спрямована 

на визначення стратегічних напрямів розвитку економіки та зовнішньоеконо-

мічної діяльності України в контексті міжнародної інтеграції; вирішення 

проблем правового регулювання економічних відносин; удосконалення 

бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та контролю господарської діяльності 

підприємств; розвитку сфери державних фінансів та грошово-кредитних 

відносин; управління банківською системою; створення та застосування 

інформаційних систем і технологій в управлінні організацією; розвитку ринку 

туристичних послуг та готельно-ресторанного бізнесу в Україні, маркетинг та 

реклама; формування властивостей, асортименту та якості товарів; розроб-

лення сучасних технологій виробництва харчових продуктів; управління 

безпечністю, якістю та конкурентоспроможністю продукції; психологічного 

забезпечення діяльності працівників підприємств; розробленням та викорис-

танням новітніх технологій навчання у вищій школі. За цими напрямами в 

університеті функціонує 28 наукових шкіл. 

Науковці здійснювали дослідження із 147 наукових кафедральних і між-

кафедральних тем, з яких у 2014 році завершено 48. На замовлення МОН 

України за рахунок загального фонду держбюджету України виконувалося 

13 науково-дослідних робіт із загальним обсягом фінансування 2 252,2 тис. грн. 

На замовлення інших установ та організацій виконувалося 6 тем на суму 

140 тис. грн. Науково-технічним центром сертифікації продукції, послуг та 

систем якості у 2014 р. були надані науково-технічні послуги, загальний обсяг 

яких складав 531,8 тис. грн. Упроваджено у практику 133 наукових розробки, 

у т.ч. 7 НДР, що виконувалися на замовлення МОН України та 6 НДР, що 

виконувалися на замовлення інших установ та організацій. 

Протягом 2014 р. викладачами, докторантами та аспірантами універси-

тету опубліковано 5 480 праць. Видано 85 монографій, 23 підручника загаль-

ним обсягом – 491,2 ум. друк. арк., 79 навчальних посібників  із загальним 

обсягом 975 ум. друк. арк. Опубліковано 1 795 наукових статей, з них у 

зарубіжних виданнях – 519. У звітному році порівняно з минулим на 40,4 % 

зросла кількість публікацій у виданнях, що зареєстровані у міжнародних 

наукометричних базах даних, а саме 372. 

За даними рейтингу ВНЗ України в базі даних Scopus, КНТЕУ посів 89 

місце, серед економічних вузів – на 4 місці. 

Видано 6 номерів науково-практичного журналу «Вісник КНТЕУ», у 

тому числі англійською мовою, а також 2 номери міжнародного наукового 

журналу «Товари і ринки» зі статтями трьома іноземними мовами. Журнали 

зареєстровано в базі даних РІНЦ. Підготовлено необхідні матеріали та направ-

лено на експертизу щодо включення журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари і 

ринки» до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus. Видано 

12 номерів журналу «Фінансовий контроль» співзасновником якого є КНТЕУ. 

Винахідниками університету та відокремлених структурних підрозділів 

одержано 68 патентів на винаходи та корисні моделі, 7 позитивних рішень, 

16 заявок на отримання патенту, 6 свідоцтв авторського права та затверджено 

4 технічних умов. 
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У результаті реалізації спільного проекту Групи компаній «Фокстрот. 

Техніка для дому» і фахівців кафедри товарознавства та експертизи 

непродовольчих товарів створено практичний посібник «Маркування 

електропобутових товарів та телерадіотоварів: керівництво для працівників 

роздрібної торгівлі», який отримав схвалення у представників бізнесу, 

громадських організацій, державних установ, викладачів та студентів. 

Кафедрою товарознавства та експертизи харчових продуктів розроблено 

та запатентовано продукт для ентерального харчування «Реабілакт», партії 

якого передано до Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної 

Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь» та в зону АТО. 

Науковцями кафедри інженерно-технічних дисциплін було розроблено 

та виготовлено дослідну партію діодних температурних датчиків. Апробацію 

розробленого виробу здійснено в промислових умовах ТОВ «Адгезія», ТОВ 

«ЄвроСервісПлюс», та ТОВ «ІТМ». 

З метою апробації наукових розробок, обміну результатами досліджень 

проведено 105 наукових заходів, у т.ч. 10 міжнародних конференцій, бізнес-

форум, всеукраїнський науковий фестиваль, 8 всеукраїнських науково-прак-

тичних конференцій, з них 4 – Інтернет-конференції, 43 міжвузівських та 

вузівських круглих столи та семінари, на яких обговорювалися проблеми 

соціально-економічного розвитку України, проекти законів, постанов, 

вносилися пропозиції органам державної влади та місцевих рад. Результати 

роботи висвітлювалися у засобах масової інформації та на сайті університету. 

Протягом 2014 р. науковці університету брали участь у понад 500 науко-

вих заходах міжнародного та всеукраїнського рівня, а за межами України 

(Румунія, Польща, Росія, Білорусія, Чехія, Молдова, Болгарія, Словаччина, 

Латвія та інші) в близько 100 конференціях, симпозіумах тощо. Підготовлено 

2 856 наукових доповідей, що на 15,6 % більше ніж в минулому році, у т.ч. за 

межами України – 417. 

У звітному році університетом та структурними підрозділами проведено 

10 міжнародних та 9 всеукраїнських науково-практичних конференцій та 

бізнес-форумів. Серед них найбільш вагомими були: 

- VІ Міжнародний консумерський фестиваль «Час діяти!» за ініціативою 

членів Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів»; 

- VІІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні»; 

- X ювілейна Міжнародна науково-практична конференція з організацій-

ної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в 

Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку»; 

- Міжнародна науково-методична конференція «SMART-ОСВІТА: 

ресурси та перспективи»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: реалії та 

перспективи сталого розвитку»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Наукове забезпечення 

праксеології аудиту»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Безпечність та якість товарів»; 

http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=6307
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- ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові дослід-

ження: інструменти та технології»; 

- VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Реклама: інтеграція 

теорії та практики»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні 

аспекти розвитку європейських країн» (ВТЕІ); 

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми ре-

формування регіональної економіки на засадах кластерного підходу» (ХТЕІ); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика як 

складова економічного розвитку»; 

- IV Всеукраїнська конференція завідувачів кафедр маркетингу, реклами 

та суміжних дисциплін; 

- Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інформаційні технології у моде-

люванні економічних процесів»; 

- Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент 

ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології» (ВТЕІ); 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і 

аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (ВТЕІ); 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний 

стан та перспективи розвитку фінансової системи України» (ВТЕІ); 

В університеті, в рамках Європейських днів торгівлі в Україні, відбулося 

3 круглих столи, 12 лекцій, 8 майстер-класів та інші заходи. Серед основних з 

них такі:  

- круглий стіл «Європейський вимір розвитку торгівлі в Україні»;  

- круглий стіл «Спрощення процедур торгівлі та прискорення перемі-

щення товарів через кордон: практичні рішення для України»; 

- круглий стіл «Сучасні форми торгівлі та захист прав споживачів в 

Україні: європейська і вітчизняна практика»; 

- семінар-практикум «Ефективність використання інструментарію 

мерчандайзингу в роздрібній торгівлі Європи»; 

- презентація Посольства Франції в Україні «Торговельна освіта – 

європейський вимір. Досвід Франції».  

На базі університету проведено цілий ряд наукових заходів у межах 

відзначення Дня працівника торгівлі, Дня науки в Україні та Дня університету. 

У контексті співпраці з державними інституціями та бізнес-структурами 

в 2014 році було організовано та проведено ряд проблемних лекцій із залучен-

ням представників різних установ та підприємств.  

Для репрезентації здобутків, університет є постійним учасником міжна-

родних та всеукраїнських виставок, фестивалів, конкурсів тощо. Протягом 

2014 р. представники КНТЕУ брали участь у 12 міжнародних та 

4 всеукраїнських виставках.  

Особливого значення у справі реформування національної економіки 

набуває співпраця КНТЕУ з науково-освітянськими установами, бізнес-струк-

турами та владою. У звітному році продовжилося подальше поширення форм 

наукового співробітництва колективів університету з іншими ВНЗ України, 
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зарубіжних країн, бізнес-структурами. Зокрема, науковці університету працю-

вали за близько 300 укладеними договорами співдружності з органами вико-

навчої влади, державними установами та організаціями, підприємствами, 

товариствами торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 

провідними банками, фінансовими установами тощо.  

Впродовж 2014 року університет продовжував підтримувати наукове 

співробітництво в різних формах з установами, що дозволило активізувати 

наукові дослідження. Здійснює співпрацю з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуля-

торної політики та розвитку підприємництва, Українським фондом підтримки 

підприємництва, Українським Союзом Промисловців та підприємців, Спілкою 

підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Київсь-

ким обласним державно-комунальним фондом підтримки підприємництва, 

Всеукраїнською спілкою молодих підприємців та бізнесменів України, Голов-

ним Управлінням споживчого ринку і торгівлі Київської міської державної 

адміністрації, Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, Професійною асоціацією реєстраторів та депозита-

ріїв, Спілкою кризис-менеджерів України, Національною професійною спіл-

кою арбітражних керуючих України, Всеукраїнською громадською організа-

цією «Національна саморегулівна організація арбітражних керуючих», Інсти-

тутом економіки та прогнозування НАН України, Державною академією 

статистики, обліку та аудиту, Держаною службою статистики України, 

вищими навчальними закладами тощо. 

Основними напрямками співпраці з установами та організаціями є: обго-

ворення змісту навчальних планів та методичного забезпечення дисциплін, 

участь у науково-методичних конференціях та семінарах, залучення виклада-

чів університету як офіційних опонентів при захисті дисертацій, публікації 

наукових статей, консультування (щодо актуальних питань економічного 

управління підприємством, оподаткування, стратегічного та оперативного 

планування діяльності), участь в реалізації спеціальних проектів, обмін 

інформацією (за потребою сторін), забезпечення студентів базою стажування 

та написання дипломного проекту, обмін досвідом у використанні новітніх 

технологій в освітньому процесі. 

До співпраці в 2014 році залучалось широке коло великих, середніх та 

малих підприємств, а саме: ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», Корпорація 

«ОМЕКС», «БМ Трейд», ТОВ «Фуршет», ПрАТ «Квіза Трейд», «МЕТРО», 

ТОВ «Гіпермаркет Ашан»; ТОВ «Дисконт», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 

ПАТ «ФідоБанк», ПАТ Банк «Фінанси та кредит», АТ «Ощадбанк», 

ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрпрофбанк», «Епіцентр» «СОФТ сервис холдинг», 

«Фоззі», ТОВ «Еко», ТОВ «Суматра» (Космо), консалтингова компанія Business 

Consulting Systems, ТОВ «Технології Управління Спайдер Україна», 

Інвестиційна група «Арт-Капітал», «Перша лізингова компанія», ТОВ «Систем 

Консалтинг», Група компаній Інтальов, ТОВ «Альфа», ТОВ «Укрленд», 

ПрАТ «Укрпрофтур», ПП «Макдонадз Юкрейн Лтд», Група компаній 

«ФОКСТРОТ», Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС» та інші.  
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У 2014 році відбулося підписання Угоди про співробітництво між 

університетом та: Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та 

досліджень Міністерства доходів і зборів України; Групою компаній 

«ФОКСТРОТ»; ПП «Макдонадз Юкрейн Лтд»; ПрАТ «Укрпрофтур»; 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Лє Бутік»; Локальним комітетом 

представництва міжнародної молодіжної організації «AIESEC-Київ». 

На базі університету і за участі його науковців функціонує секція за 

фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради МОН України (Голова – д.е.н., 

професор Мазаракі А.А.). У 2014 році результативно проведено експертизу 

анотованих звітів по завершених НДР та експертизу проектів наукових дослід-

жень і розробок ВНЗ України за рахунок Державного бюджету в 2015 році. 

Розглянуто 40 анотованих звітів із 22 вищих навчальних закладів України, 

підпорядкованих МОН України та 147 наукових проекти з 57 ВНЗ. 

Науковці КНТЕУ входять до складу спеціалізованих рад із захисту док-

торських і кандидатських дисертацій університету та інших ВНЗ, громадських 

рад при МОН України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

експертних рад з атестації наукових кадрів, АК, дегустаційних комісій, робочих 

груп міністерств і відомств; є членами редколегій журналів «Вісник КНТЕУ», 

«Товари і ринки», «Фінанси України», «Банківська справа», «Економічна 

теорія», «Вісник Інституту економіки і менеджменту», «Фінансовий 

контроль», «Галицька академія», «Конкуренція. Вісник Антимонопольного 

комітету»; міжнародного журналу «Forum Ware» (Австрія) та інші.  

Викладачі університету активно долучаються до популяризації наукових 

здобутків через засоби масової інформації, зокрема брали участь у програмі 

«Ризиковане життя», «Знак якості», «Ранок з Інтером» на телеканалі «Інтер», 

«Експерт на зв’язку» телеканалу «Ера», серії програм з експертизи харчових 

продуктів на телеканалі СТБ та «1+1», програмі «Громадська приймальня» на 

телеканалі ТРК Київ, в передачі «Золотий запас України» на телеканалі «БТБ», 

«Територія обману» телеканалу «1+1» та «Сніданок з телеканалом «1+1». 

Пункт 2.3.4. В університеті забезпечується виконання вказівки МОН 

України стосовно погодження з ним кандидатур для призначення на посади 

проректорів. Усі кандидатури працівників, які обіймають посади проректорів, 

погоджені з МОН України. 

Пункт 2.3.5. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в 

університеті, яка є одним з пріоритетних напрямів діяльності університету, 

здійснюється через аспірантуру та докторантуру, а також шляхом викорис-

тання права отримання творчих відпусток. 

З метою підвищення рівня ефективності діяльності докторантури і 

аспірантури у 2014 р. було запроваджено ряд основоположних документів, що 

регламентують діяльність аспірантури і докторантури та сприяють забезпечен-

ню якості і наукового рівня підготовлених дисертацій, була вдосконалена 

система атестації та контролю за виконанням індивідуальних планів аспіран-

тів, продовжено роботу щодо залучення студентів, які здобувають освітній 

ступінь «магістр» та мають значні здобутки в науковій роботі до групи резерву 

вступників до аспірантури. 
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Значна увага у діяльності університету з підготовки наукових та науко-

во-педагогічних кадрів була приділена імплементації положень нової редакції 

Закону України «Про вищу освіту» з визначенням окремих заходів, результа-

тів та відповідних за виконання з метою підготовки фахівців на здобуття нау-

кового ступеня доктора філософії (PhD) у певній галузі за зразком стандартів 

Єдиного європейського освітнього простору у рамках Болонського процесу. 

У 2014 р. продовжувалася робота щодо розширення переліку наукових 

спеціальностей в докторантурі і аспірантурі Київського національного торго-

вельно-економічного університету. Відповідно до рішення Атестаційної колегії 

та наказу Міністерства освіти і науки України була відкрита докторантура зі 

спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 

Підготовлені документи щодо відкриття докторантури зі спеціальності 08.00.02 

– світове господарство та міжнародні економічні відносини. Таким чином, 

підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті 

здійснюється через аспірантуру та докторантуру (відповідно за 17 та 8 науко-

вими спеціальностями), що має сприяти розвитку та відтворенню інтелек-

туального потенціалу, поповненню і оновленню складу науково-педагогічних 

працівників Київського національного торговельно-економічного університету.  

З метою зростання наукового потенціалу університету продовжувалася 

робота щодо збільшення кількості спеціалізованих вчених рад. Зокрема, у 2014 

році вченою радою КНТЕУ було прийнято рішення та підготовлені необхідні 

матеріали щодо відкриття спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механіз-

ми державного управління.  

У 2014 році аспірантами та співробітниками університету захищено 

8 докторських та 71 кандидатська дисертація, що значно перевищує показники 

минулих років.  

Ефективність випуску докторантури дорівнює 75 %, аспірантури – 51 %. 

На конкурсній основі проведено прийом до аспірантури і докторантури універ-

ситету. Відповідно до плану прийому, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України, до докторантури зараховано 6 осіб, до аспірантури – 57 осіб; 

5 аспірантів прийнято до аспірантури на умовах договору. 

Нині у докторантурі КНТЕУ перебуває 15 осіб, в аспірантурі – 209 осіб, 

у т.ч. за денною формою навчається 109 аспірантів. 

Пункт 2.3.6. Керівництво університету постійно приділяє увагу покра-

щенню умов навчання та проживання студентів з особливими потребами.  

Для забезпечення освітніх потреб молоді з інвалідністю та безперешкод-

ного доступу до університету, всі навчальні корпуси обладнані пандусами, 

поручнями та світловими вимикачами на рівні доступу сидячої людини, зокре-

ма центральний вхід КНТЕУ оснащений спеціальним ліфтом для безпереш-

кодного підняття на перший поверх. Студенти з вадами опорно-рухового 

апарату отримують у керівництва університету ключі від ліфтів.  
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Для поліпшення умов проживання в гуртожитках студентів з обмеже-

ними фізичними можливостями є спеціально обладнані кімнати (туалет та 

ванна, обладнані спеціальними поручнями).  

Пункти 2.3.7, 2.3.13–2.3.17. В університеті вживалися заходи щодо 

забезпечення у 2014 p. високої ефективності діяльності й стійкого фінансово-

економічного стану закладу. Зусилля спрямовувалися на збільшення обсягів 

фінансування за рахунок пошуку і залучення додаткових надходжень до 

університетського бюджету, економне і раціональне його використання. 

Обсяг фінансування базового закладу із загального фонду Державного 

бюджету становив 86,3 млн грн (43,3 %), із спеціального фонду – 112,8 млн 

грн (56,7 %). 

З метою забезпечення нормальної життєдіяльності університету 

здійснювалися поточні витрати, які у звітному році склали 28,8 млн грн. У 

тому числі за рахунок загального фонду Державного бюджету профінансовано 

витрати на суму 6,2 млн грн, спеціального – 22,6 млн грн. Крім того, 

відповідно до законодавства здійснювалося фінансування виплат заробітної 

плати та стипендії. Фонд заробітної плати з нарахуваннями за загальним та 

спеціальним фондом Державного бюджету становив 116,5 млн грн. 

Стипендіальний фонд становив 24,7 млн грн. 

Сформований бюджет університету дозволив спрямувати на капітальні 

видатки (придбання обладнання, капітальний ремонт тощо) 4,5 млн грн, в тому 

числі 1,6 млн грн із загального фонду Державного бюджету (погашення забор-

гованості 2013 р.) та 2,9 млн грн із спеціального фонду Державного бюджету. 

Це насамперед пов'язано з утепленням фасадів навчальних корпусів, техніч-

ним переоснащенням навчально-лабораторного корпусу, інформатизацією.  

Проведено комплекс робіт (у т.ч. профілактичних), що забезпечив протя-

гом 2014 р., у т.ч. у зимовий період, безаварійну експлуатацію теплових, енер-

гетичних мереж, своєчасні платежі за комунальні послуги, сприятливі умови 

для праці співробітників та проведення освітнього процесу. 

В університеті активно проводилися заходи щодо раціонального вико-

ристання бюджетних коштів, економії матеріальних і фінансових ресурсів, 

впровадження результатів розробок об'єктів інтелектуальної власності. 

Пункт 2.3.8. Діючий в університеті Колективний договір на 2010–2015 рр. 

виконувався за всіма положеннями своєчасно та в повному обсязі. Адміністра-

цією та профспілкою забезпечується постійний контроль за дотриманням 

встановленого режиму та охорони праці. Пріоритетною для ректорату є робота 

щодо своєчасної і у повному обсязі виплати заробітної плати та стипендій 

згідно з законодавством України та умовами Колективного договору. Значна 

увага приділяється матеріальному та моральному заохоченню студентів за 

відмінне навчання, активну громадську роботу тощо. 

Адміністрація та профспілка постійно вишукують можливості поліпшен-

ня умов роботи та відпочинку співробітників, навчання студентів, аспірантів, 

докторантів. Зокрема організовано відвідування плавального басейну (на що 

виділено 24,6 тис. грн), забезпечено постійну роботу медичних пунктів з 

обслуговування працівників і студентів (73,4 тис. грн). 
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Суттєво поліпшено санітарно-побутові умови на базах відпочинку «Сонячна» 

та «Золота лагуна», побудовано дитячі майданчики, що дозволило в поточ-

ному році забезпечити відпочинок 288 працівників і студентів університету. 

Співробітникам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, профко-

мом спільно з адміністрацією університету надається необхідна матеріальна до-

помога. У 2014 році на дані цілі спрямовано 121,6 тис. грн. Крім того, на зао-

хочення студентів університету виділено 54,1 тис. грн, на матеріальну підтримку 

студентів із малозабезпечених сімей, неповних родин, сиріт, харчування сиріт-

переселенців зі Сходу країни – 20,8 тис. грн. Співробітників та студентів, які брали 

участь у «Днях донора» традиційно забезпечуються соками (11,1 тис. грн). У 

звітному році на прохання студентів та працівників університету було 

організовано навчання на курсах першої медичної допомоги (виділено 14,2 тис. 

грн). Спільно із студентським активом проводилась системна робота з виділення 

коштів на підтримку поранених бійців АТО, організацію їх харчування в Київській 

міській лікарні швидкої допомоги, ліки, препарат «Реабілакт» (86,8 тис. грн). 

Об’єднання зусиль профспілки та адміністрації університету дозволило 

забезпечити модернізацію мережі Інтернет в гуртожитках (161,6 тис. грн), 

поповнення фонду періодичних видань в бібліотеці, безперебійний вихід 

газети «Університет і час» (82,2 тис. грн).  

Пункт 2.3.9. Ректорат у 2014 році проводив роботу щодо закріплення 

позитивних тенденцій у зміцненні кадрового потенціалу університету. Увага 

приділялась насамперед подальшому поліпшенню якісного складу науково-

педагогічних працівників, укомплектуванню керівних посад факультетів і 

кафедр науковцями вищої категорії, підвищенню кваліфікації викладачів, опа-

нуванню ними новітніх навчальних технологій. При цьому акцент робився на 

збереження кадрового складу, створення сприятливих умов для наукового 

зростання, заохочення за результатами праці. У роботі з кадрами до уваги 

бралися результати соціологічних досліджень студентів, які проводилися з 

метою вивчення і розповсюдження передового досвіду, виявлення невикорис-

таних резервів у поліпшенні роботи викладачів. 

У результаті вжитих заходів щодо поліпшення якісного складу загальна 

чисельність науково-педагогічних працівників, які беруть участь в освітньому 

процесі збільшилась на 6 осіб (1,01 %), чисельність докторів наук, професорів 

на 3 особи (3,2 %), чисельність кандидатів наук, доцентів на 8 осіб (2,3 %). 

Питома вага докторів наук, професорів збільшилась з 15,9 % до 16,2 %, а 

кандидатів наук, доцентів збільшилась з 57,6 % до 58,4 %. Серед завідувачів 

випускових кафедр доктори наук, професори складають 88,9 %. 

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента 

активно проводиться робота щодо атестації науково-педагогічних працівників. 

У 2014 р. рішенням вченої ради КНТЕУ присвоєно вчене звання професора 

13 викладачам, доцента – 30 викладачам. 

Щороку КНТЕУ значну увагу приділяє підвищенню кваліфікації науково-

педагогічних працівників. Робота з цього напряму направлена на системне та 

постійне удосконалення професійної діяльності, підвищення рівня викладання, 

вивчення та практичне використання сучасних освітянських тенденцій, озна-
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йомлення з різноманітними процесами та особливостями діяльності установ, 

організацій, інших ВНЗ, підприємств державного та приватного секторів. Перелік 

баз стажування, у порівнянні з попередніми роками, істотно розширився. 

Протягом 2014 р. свій професійний рівень підвищили 83 викладачі  уні-

верситету. За результатами стажування розробляються навчально-методичні мате-

ріали (підручники, навчальні посібники, практикуми, електронні підручники, дис-

танційні курси, ситуаційні вправи, збірники тестових завдань та інша навчально-

методична література), які дозволяють підвищити якість освіти. 

Продовжувала працювати Вища школа педагогічної майстерності в якій 

14 викладачів КНТЕУ пройшли планове навчання та підготували авторські мето-

дичні проекти. Протягом року було організовано та проведено ряд навчально-ме-

тодичних семінари: «Викладач-студент: психологічні особливості взаємодії в про-

цесі навчання»; «Особливості використання дистанційних технологій»; «Смарт-

освіта»; «Електронний каталог як інформаційний ресурс навчальної і наукової 

літератури»; «Методика розробки та застосування опорних конспектів лекцій». 

Пункт 2.3.10. У суворій відповідності до законодавства України забезпе-

чується захист персональних даних, відомостей, що становлять державну, 

службову та комерційну таємницю. До роботи з документами цієї категорії 

допущено обмежену кількість осіб, перевірених в установленому порядку. 

Кімната для зберігання документів, які містять секретну інформацію, облад-

нана належним чином і охороняється. 

Університет у своїй діяльності забезпечує постійний контроль за порядком 

збереження та захисту конфіденційної інформації фізичних осіб, до якої нале-

жать дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання тощо.  

Пункт 2.3.11. Відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 

(ISO 9001:2008) створена сучасна система управління якістю, яка охоплює всі 

підрозділи і основні процедури діяльності університету із щорічним наглядо-

вим аудитом. Питання вдосконалення системи управління періодично розгля-

даються на засіданнях вченої та методичної рад університету, ректорату з 

прийняттям конкретних рішень. 

Постійно забезпечується виконання завдань з реалізації політики КНТЕУ у 

сфері якості: поліпшується якість організації освітнього процесу, його методич-

ного та матеріально-технічного забезпечення; розширюються сфери науково-

дослідної та інноваційної діяльності; забезпечується високий рівень кваліфікації 

науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу; 

удосконалюється система управління університетом; розвивається система мате-

ріального заохочення, соціального захисту студентів та співробітників. 

Впровадження цієї системи забезпечило поліпшення якісних показників 

за всіма напрямами діяльності КНТЕУ, підвищення рівня інформатизації, 

координованості та організованості, упорядкування документообігу та поси-

лення контролю за виконанням управлінських рішень.  

Вживалися заходи безпосередньо для зміцнення договірної та трудової 

дисципліни. З метою забезпечення договірної дисципліни постійно здійснюва-

лася перевірка проектів договорів на проект їх відповідності вимогам законо-

давства України. 
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Для забезпечення трудової дисципліни проведено роботу щодо уніфікації 

посадових інструкцій працівників та типових посадових інструкцій для співро-

бітників структурних підрозділів університету. Впродовж 2014 року здійснюва-

лася перевірка посадових інструкцій на предмет їх відповідності законодавству. 

Пункт 2.3.12. Під особливою увагою керівництва університету постійно 

перебувають питання поліпшення умов праці, навчання та проживання спів-

робітників і студентів. Зусилля підрозділів адміністративно-господарської час-

тини в 2014 році були спрямовані на подальше удосконалення матеріально-тех-

нічної бази з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та 

побуту студентів і співробітників. Службами здійснюється експлуатація та своє-

часний ремонт інженерних мереж та енергетичного обладнання. Як завжди 

вчасно отримано акти готовності до опалювального сезону. Навчальні корпуси та 

гуртожитки безперебійно забезпечуються електроенергією, теплоносієм, водою 

та газом, постійно здійснюється контроль за їх раціональним використанням. 
Своєчасно проводиться технічне обслуговування інженерне обладнання. 

У встановлені терміни подається звітність про споживання енергоносіїв. Про-

довжується виконання робіт із встановлення централізованої системи 

кондиціювання повітря. 

В учбових корпусах відремонтовано понад 55 аудиторій, лабораторій, 

комп’ютерних класів, навчальних та інших приміщень, улаштовано систему 

витяжної вентиляції санвузлів 1-5-го поверхів корпусу «А».  

Утеплено фасади корпусів «А» та «В» із застосуванням сучасних 

теплоізоляційних матеріалів та проведено оздоблювальні роботи. 

Улаштовано зони спортивних майданчиків, бігову доріжку та розпочато 

роботи з капітального ремонту майданчиків для ігрових видів спорту. 

Ремонтно-будівельні роботи проводились також в гуртожитках, відре-

монтовано понад 100 житлових кімнат, коридори житлових блоків, сходові 

клітини, місця загального користування. 

Для створення сприятливих та комфортних умов для студентів та співро-

бітників на базах відпочинку проведено поточний ремонт, улаштовано спортивні 

майданчики, благоустроєна та озеленена територія. На основі отриманих 

дозвільних документів проводяться проектні роботи з землеустрою в с. Хорли. 

Виготовлено проекти землеустрою на ділянки, які знаходяться в межах селищної 

ради, нині проводяться експертиза землевпорядної документації. 

Відділом охорони праці та пожежної безпеки проводилася робота щодо 

дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої 

санітарії та забезпечення необхідних умов праці і профілактики профзахворю-

вань, проводяться періодичні медичні огляди працівників певних категорій; 

проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, 

електробезпеки, охорони праці.  

Відділом матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель 

здійснювалось своєчасне постачання будівельних матеріалів, оргтехніки, меблів 

та інших товарів для забезпечення освітньої діяльності. 

Протягом 2014 року працівниками навчально-виробничого об’єднання 

проведена робота щодо удосконалення асортименту страв для харчування сту-
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дентів та співробітників, забезпечення їх оздоровчими продуктами, поліпшен-

ня якості обслуговування. В поточному році середньоденна чисельність 

споживачів збільшилася як у їдальнях, так і у буфетах (кафе). У лютому 2014 

року відбулося відкриття нового кафе у корпусі «А». 

Господарчим відділом здійснювалась робота з підтримання в належному 

санітарному стані всіх приміщень корпусів університету, проводилось регу-

лярне прибирання території від залишків листя, сміття та снігу, виконувались 

вантажно-розвантажувальні роботи. 

Пункт 2.3.18. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», інших відповідних законодавчих актів у Київському націо-

нальному торговельно-економічному університеті проводиться системна робо-

та по запобіганню проявам корупції та хабарництва. З метою унеможливлення 

виникнення в освітньому процесі університету негативних проявів, пов'язаних 

з корупцією, в КНТЕУ суворо контролюється дотримання наказів «Про запобі-

гання хабарництву», «Про забезпечення прозорості навчального процесу» та 

розпорядження «Про вжиття заходів щодо запобігання протиправним діям». 

Забезпечено неухильне виконання вимог Умов прийому до вищих на-

вчальних закладів України та Правил прийому до університету під час прове-

дення вступної кампанії у 2014 році. 

Старостам академічних груп заборонено збір коштів на будь-які цілі. 

Питання щодо запобігання хабарництву і корупції періодично порушуються 

профілактично на засіданнях вчених рад, кафедрах, нарадах з викладачами-

наставниками, зборах органів студентського самоврядування. 

У вестибюлі університету розміщено «скриньку довіри». На факультетах 

створено інформаційні стенди довіри, відкрито телефонну «гарячу лінію». 

На сайті КНТЕУ в розділі «Студенту» міститься інформаційна рубрика з 

питань протидії правопорушенням. 

Усі перелічені заходи надають можливість студентам інформувати 

керівництво університету про будь-які форми тиску на них з боку викладачів, 

посадовців та інших осіб, реагувати на невідповідності у системі управління 

якістю КНТЕУ. На сьогодні факти звернень студентів відсутні.  

Пункт 2.3.19. В університеті забезпечується складання в установленому 

порядку кошторису доходів і видатків та затвердження його в МОН України, а 

також своєчасне подання фінансової, статистичної звітності та відповідної інфор-

мації про майновий стан закладу. Зауважень та нарікань щодо цього не було.  

Пункти 2.3.20, 2.3.21. Інформація про результати діяльності універси-

тету у відповідних напрямах, виконання Статуту, планів прийому на навчання 

до докторантури і аспірантури, показників ефективного використання держав-

ного майна та інших показників діяльності навчального закладу, дотримання 

законодавства у сфері освіти і науки, а також виконання ректором умов 

контракту надаються МОН України у встановлені строки. 

Звітування ректора про результати своєї діяльності здійснюється регуляр-

но перед органами громадського самоврядування. 30 травня 2013 року ректор 

звітував перед Конференцією трудового колективу університету про виконання 

Колективного договору за 2010 – 2015 роки та про виконання зобов’язань, 
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викладених у контракті за результатами роботи у 2013/14 навчальному році, а 

25 грудня 2014 року – за результатами роботи у 2014 календарному році.  

Періодично ректор виступав перед студентським активом з інформацією 

про діяльність ректорату з розв’язання проблем, пов’язаних з підвищенням 

якості освіти, та з інших актуальних питань, відзначав студентів-активістів за 

досягнення в науковій та громадській роботі. За ініціативи ректора створена та 

активно функціонує система підготовки наукового резерву із числа студентів, 

які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», до вступу в аспірантуру.  
У 2014 році авторський колектив науковців університету під керівництвом 

А.А. Мазаракі вперше в Україні розробив базовий навчальний посібник з 

дипломного проектування «Управління курортами». 

У 2014 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економіч-

них наук захистили докторанти Г.І. Михайліченко та Н.І. Ведмідь, у яких був 

науковим консультантом. Загалом під час роботи на посаді ректора консульту-

вав 20 докторів наук та здійснював наукове керівництво 12 кандидатами наук. 

Нині науково консультую п’ять здобувачів наукового ступеня доктора наук. У 

2014 році був співавтором 3 базових підручників: «Міжнародна економіка», 

«Основи менеджменту» та «Основи економічних знань» та навчального 

посібника «Товарознавство і торговельне підприємництво». 

Здійснював наукове керівництво семи науково-дослідних робіт та є головою 

спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01. Брав активну участь у роботі Громадсь-

ких рад при Міністерстві освіти і науки України та Міністерстві економічного 

розвиту і торгівлі України; Акредитаційної колегії міністерства та Наукової 

ради МОН України як голова секції «Економіка», а також у НАПН України як 

дійсний член цієї академії. 
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