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       Міністерство освіти і науки України 
 

ЗВІТ 
ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету А.А. Мазаракі за результатами діяльності у 2015 році та 
виконання контрактних зобов’язань 

 
 Звіт надано за період 2015 рік, посаду ректора КНТЕУ обіймаю за 
контрактом з 28 липня 2010 року. 

Діяльність колективу КНТЕУ в 2015 році була спрямована на виконання 
завдань, передбачених Програмою стратегічного та інноваційного розвитку 
університету на період до 2020 року шляхом втілення пріоритетних завдань із 
впровадження норм Закону України «Про вищу освіту»; реалізації заходів з 
підвищення якості освітнього процесу на основі інноваційної моделі 
підготовки фахівців; підвищення результативності науково-дослідної роботи; 
посилення виховної компоненти у професійній підготовці здобувачів вищої 
освіти; удосконалення структури університету тощо. 

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за відповідними освітньо-
професійними програмами на першому (бакалаврському), другому (магістерсь-
кому), третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти. 

Основними чинниками, що забезпечують якість освітнього процесу в 
університеті, є: виконання «Програми заходів із запровадження в діяльність 
КНТЕУ положень Закону України «Про вищу освіту», що передбачає послі-
довні, чіткі, творчі підходи до її реалізації; актуалізація існуючих та 
розроблення нових стандартів вищої освіти КНТЕУ відповідно до положень 
законодавства України, «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості 
в Європейському просторі вищої освіти» – Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area. 

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. У 2015 році 
відбулося 3 засідання Конференції трудового колективу університету, на яких 
були прийняті важливі рішення щодо життєдіяльності КНТЕУ, а саме: ухвалено 
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом університету; 
визначено склад Наглядової ради; у зв’язку зі змінами у складі науково-педаго-
гічних працівників обрано представників (членів) до вченої ради КНТЕУ; обрано 
делегатів на Перший всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної 
форми власності; оцінено підсумки роботи у 2014/15 навчальному році та 
завдання колективу університету на 2015/16 навчальний рік. 

Вчена рада КНТЕУ протягом 2015 року провела 10 засідань, розглянула 
понад 100 питань, по яких прийнято конкретні рішення, зокрема щодо: 

 присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого наукового 
співробітника; 
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 обрання на посади науково-педагогічних працівників та директорів 
відокремлених структурних підрозділів; 

 звіту за 2015 рік та завдань на 2016 рік Приймальної комісії КНТЕУ; 
 затвердження Правил прийому на навчання до Київського національного 

торговельно-економічного університету та Правил прийому на навчання до 
відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ в 2016 році; 

 затвердження Правил прийому до докторантури Київського національ-
ного торговельно-економічного університету на 2016 рік; 

 затвердження «Стандарту вищої освіти КНТЕУ. «Вимоги»; 
 затвердження програми розроблення та запровадження стандартів КНТЕУ 

на 2015/16 навчальний рік; 
 затвердження навчальних планів, робочих навчальних планів базового 

навчального закладу й відокремлених структурних підрозділів та внесення 
змін до діючих; 

 затвердження графіків навчального процесу на 2015/16 навчальний рік; 
 затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик; 
 затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін  освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з 
англійською мовою викладання; 

 затвердження плану проведення лекцій за участю провідних вчених та 
видатних фахівців-практиків на І та ІІ півріччя 2015 року; 

 науково-дослідної роботи у 2014 році та завдань на 2015 рік; 
 затвердження та уточнення тем дисертаційних досліджень; 
 рекомендації до вступу до докторантури та призначення наукових 

консультантів; 
 результатів атестації студентів, які здобули освітній ступінь магістра та 

бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у І та ІІ семестрі 
2014/15 навчального року; 

 результатів навчання студентів у 2014/15 навчальному році; 
 призначення персональних академічних стипендій студентам КНТЕУ на 

другий семестр 2014/15 навчальний рік; 
 затвердження Положення про організацію освітнього процесу здобувачів 

ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» у Київському національному тор-
говельно-економічному університеті; 

 затвердження Тимчасового положення про систему рейтингового оціню-
вання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерсь-
кого) рівнів вищої освіти; 

 затвердження Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект); 
 затвердження Положення про фінансове забезпечення органів студентсь-

кого самоврядування КНТЕУ; 
 затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність у Київському національному торговельно-економічному університеті; 
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 затвердження Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здій-
снюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-
кваліфікаційними рівнями) та ліцензованого обсягу КНТЕУ; 

 затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи науково-
педагогічних і педагогічних працівників КНТЕУ на 2015/16 навчальний рік; 

 затвердження плану проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівсь-
ких науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, 
конкурсів на 2016 рік; 

 затвердження тематичного плану видання монографій КНТЕУ на 2016 рік; 
 затвердження плану видання збірників статей студентів КНТЕУ, які 

здобувають освітній ступінь магістра на 2015/16 навчальний рік; 
 затвердження розмірів плати за надання платних освітніх послуг для 

здобуття освіти за освітніми ступенями «магістр», «бакалавр» та освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»; 

 про бланки документів про вищу освіту у 2015 році та про Положення 
про видачу документів про вищу освіту державного зразка Київським націо-
нальним торговельно-економічним університетом; 

 висунення кандидатів у члени Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти; 

 висунення претендента на отримання іменної стипендії Верховної Ради 
України; 

 подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
імені Вадима Гетьмана та персональних академічних стипендій КНТЕУ; 

 затвердження планів стажування науково-педагогічних працівників на 
2015/16 навчальний рік; 

 затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переве-
дення студентів на вакантні місця державного замовлення у КНТЕУ; 

 фінансової діяльності у 2014 році та ухвалення плану на 2015 рік;  
 удосконалення організаційної структури базового навчального закладу 

та відокремлених структурних підрозділів тощо. 
Ректором університету проводиться постійна робота щодо загального 

управління та координації діяльності відокремлених структурних підрозділів 
КНТЕУ. Зокрема, результатом такої роботи стала передача на баланс універси-
тету нового навчального корпусу Вінницького торговельно-економічного 
інституту, який буде використовуватися в освітньому процесі.  

Проводиться активна робота щодо виконання Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26 листопада 2015 р. № 1223-р «Про реорганізацію Українсь-
кого державного університету фінансів та міжнародної торгівлі» та відповідного 
наказу Міністерства освіти і науки України від 17 грудня 2015 р. № 1309. 

В університеті постійно вдосконалюється система управління якістю, яка у 
2015 році пройшла повторну сертифікацію на відповідність вимогам міжнарод-
ного стандарту ISO 9001:2008 і національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. 
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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 здійснюється постійна робота у сфері підви-
щення якості надання освітянських послуг. Як результат, у 2015 році забезпечено 
виконання основних статутних завдань, закріплено лідируючі позиції універ-
ситету в системі національної вищої освіти. Авторитетні організації засвідчили 
високі показники розвитку КНТЕУ в освітньому процесі. Так, за даними журналу 
Фокус та зведеного рейтингу ТОП-200 Організації Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури – наш університет потрапив в 30-ку кращих ВНЗ країни, 
посівши відповідно 11 та 24 місце. Центр дослідження суспільства – незалежний, 
позапартійний, некомерційний аналітичний центр провів моніторинг прозорості 
національних ВНЗ у 2015 році, де КНТЕУ посідає 8 позицію, що свідчить про 
забезпечення підвищення якості вищої освіти – відповідність освітніх програм, 
фінансовим та адміністративним аспектам розвитку, а також стратегічному 
плануванню. Покращуються позиції університету й у міжнародному рейтингу 
webometrics, піднявшись з 51 на 46 місце у розрізі національних ВНЗ. В процесі 
складання Webometrics Rankingof World's Universities розробниками враховується 
кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого 
навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також 
кількість завантажених на сайт файлів. Іншими словами, оцінюється змістовна та 
інформаційна складова web-сайту навчального закладу. 

Виконання зобов’язань за пунктами контракту.  
Пункт 2.3.1. Київський національний торговельно-економічний універси-

тет (базовий заклад) разом з 15 відокремленими структурними підрозділами є ме-
режею осередків просвітництва у 10 містах України. Діяльність колективу уні-
верситету у 2015 році забезпечувала виконання завдань, передбачених Програ-
мою стратегічного та інноваційного розвитку університету на період до 2020 року.  

У вересні 2015 р. вченою радою КНТЕУ затверджено «Стандарт вищої 
освіти КНТЕУ. Вимоги» та «Програму розроблення та запровадження стандар-
тів вищої освіти КНТЕУ на 2015/16 н.р.», згідно з якими здійснюється підго-
товка робочими групами стандартів вищої освіти КНТЕУ за спеціальностями / 
спеціалізаціями, що передбачають розроблення профілів освітніх програм, 
навчальних планів та освітньо-професійних програм. 

Відповідно до діючої Системи управління якістю КНТЕУ, освітній про-
цес в університеті забезпечується якісними та сучасними навчально-методич-
ними матеріалами, актуалізація яких системно здійснюється науково-педаго-
гічними працівниками університету.  

У 2015 р. розроблено низку нормативних та методичних матеріалів, у тому 
числі Положення про організацію освітнього процесу для здобуття першого (бака-
лаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти у КНТЕУ, Положення 
про екзаменаційну комісію у КНТЕУ, Положення про випускний кваліфікаційний 
проект (роботу), Положення про видачу документів про вищу освіту державного 
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зразка у КНТЕУ, Положення про порядок реалізації права на академічну мобіль-
ність у КНТЕУ, Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-
педагогічних працівників, «Компетентність викладача КНТЕУ», «Методичні 
рекомендації до розробки програм та робочих програм дисциплін», «Методичні 
рекомендації до розробки опорних конспектів лекцій», «Методичні рекомендації 
щодо розробки програм та робочих програм практики» тощо. 

На зростаючі потреби ринку праці у фахівцях певних спеціальностей 
університет оперативно реагує збільшенням відповідного ліцензованого обсягу 
підготовки та введенням нових спеціальностей та спеціалізацій.  

Протягом звітного року зусилля колективу університету були сконцен-
тровані на виконанні Плану проведення ліцензування та акредитації КНТЕУ. 
У 2015 році КНТЕУ пройшов процедуру акредитації та отримав сертифікати 
про акредитацію підготовки спеціалістів за 2-ма спеціальностями, магістрів за 
1-ою спеціальністю. Збільшено ліцензовані обсяги за 5-ма магістерськими спе-
ціальностями. Активна робота з ліцензування та акредитації проводилася й 
відокремленими структурними підрозділами. Загалом за 2015 рік до МОН 
України подано 36 справ з акредитації, ліцензування, у т.ч. нових спеціаль-
ностей, та зі збільшення ліцензованого обсягу.  

З вересня 2015 року розпочато підготовку за новими магістерськими програ-
мами «Економічна безпека підприємства», «Аудиторська діяльність у приватному 
секторі», «Облік і оцінка у бізнесі» та бакалаврськими – «Логістика», «Аудитор-
ська діяльність у приватному секторі». У звітному році відбувся перший випуск 
магістрів за спеціалізацією «Управління інформаційними ресурсами в обліку».  

Університет здійснює підготовку магістрів за 7-ма освітніми програмами з 
англійською мовою викладання: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 
Менеджмент туристичного бізнесу, Фінанси підприємства, Міжнародна економі-
ка, Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, Менеджмент організацій тор-
гівлі. «Туризмознавство». Не зупиняючись на досягнутому, колектив універси-
тету продовжує працювати над розширенням переліку англомовних програм. 

Проведена відповідна робота з підготовки до запровадження переліку галу-
зей знань і спеціальностей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та 
затверджено МОН України Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензо-
ваного обсягу, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у 
КНТЕУ та його відокремлених структурних підрозділах. 

Пріоритетом КНТЕУ залишається модернізація освітнього процесу шляхом 
подальшого удосконалення навчальних планів та їх навчально-методичного 
супроводження. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у 2014/15 н.р. 
розроблено освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів та магістрів 
нового покоління, робочі навчальні плани 2015 року прийому, які повною мірою 
відповідають вимогам нового освітянського законодавства та випереджають 
майбутні освітні реформи. У навчальних планах враховано обсяг навчальної 
дисципліни – мінімум 3 кредити ЄКТС, їх кількість на навчальний рік не 
перевищує 16-ти; забезпечено право вибору навчальних дисциплін у обсязі не 
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менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для такого 
рівня вищої освіти; навчальні плани забезпечено відповідним блоком 
гуманітарних дисциплін та ін.  

Здійснюється моніторинг підготовки та видання усіх видів навчально-
методичних матеріалів для проведення лекційних, практичних (семінарських), 
лабораторних занять; оновлюються складові методичних комплексів, переви-
дання та додаткове їх тиражування. Загальна якість методичного забезпечення 
постійно покращується завдяки залученню до рецензування професійних 
представників. 

Освітньо-професійні програми та дисципліни, що викладаються в уні-
верситеті, мають достатній базовий пакет методичних розробок (відповідно до 
контингенту студентів); урізноманітнюються методичні матеріали для набуття 
студентами навичок самостійної роботи. 

Протягом звітного року вчена рада КНТЕУ розглянула та ухвалила 
312 програм навчальних дисциплін, практик, кваліфікаційних екзаменів, у 
тому числі: для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра – 185, 
магістра – 113; для слухачів Інституту вищої кваліфікації – 14. Робочих прог-
рам – 81, у тому числі: для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалав-
ра – 59; магістра – 22.  

Упродовж 2015 р. було розроблено 34 опорних конспектів лекцій, 
19 практикумів, 18 збірників тестових завдань, 4 збірники ситуаційних вправ 
(кейсів), 5 збірників задач, 12 видань методичних рекомендацій для практичних 
занять, 3 видання методичних рекомендацій для лабораторних занять, 20 видань 
методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, 7 видань методич-
них рекомендацій для виконання курсових робіт, 1 видання методичних реко-
мендацій для виконання випускних кваліфікаційних проектів (робіт), 14 інших 
навчально-методичних матеріалів (для проведення занять з іноземної мови).  

Крім того, у 2015 р. вченою радою КНТЕУ рекомендовано до видання 
3 підручники, 16 навчальних посібників та 2 електронних підручники, розроб-
лені науково-педагогічними працівниками університету. 

Цілеспрямовано та системно проводилася робота щодо подальшого під-
вищення якості навчальних занять із застосуванням інноваційних освітніх 
технологій, у т.ч. дистанційних. Протягом звітного року розроблено та 
записано відеолекції з певних дистанційних курсів. Для викладачів універси-
тету створено можливість використання у своїй роботі особистого кабінету на 
сайті КНТЕУ, де, зокрема, створено рубрику «Матеріали для підготовки 
дистанційних курсів».  

Постійне застосування викладачами університету інноваційного інстру-
ментарію (у вигляді кейсів, ділових ігор тощо) забезпечує акцентування на 
особистісно-орієнтованій складовій навчання, в процесі якого кожен зі студен-
тів набуває більш глибокі та фундаментальні знання.  

У 2015 р. проведено 110 відкритих занять, що сприяли покращанню 
якості навчання та поширенню нових педагогічних технологій. Для забезпе-
чення цього важливого аспекту освітнього процесу розроблено та введено в 
дію «Положення про відкриті заняття в КНТЕУ». 
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Для забезпечення об’єктивності та прозорості освітнього процесу колек-
тив університету постійно працює над удосконаленням системи контролю 
знань студентів шляхом впровадження системних підходів до оцінювання та 
комплексного застосування різних видів контролю, що дозволяє досягти мак-
симальної об'єктивності оцінювання. Про це свідчать показники успішності. 
Загальна абсолютна успішність студентів денної форми навчання у 2014/15 н.р. 
становила 99,9%, якісна – 58,7%. Семестровий контроль без академічної забор-
гованості склали студенти 27 академічних груп.  

З року в рік в університеті спостерігається підвищення свідомості 
студентства до якості освітньої діяльності. Традиційне опитування «Викладач 
очима студента» стало елементом впливу на освітній процес. Дані останнього 
опитування засвідчують, що середня оцінка у балах порівняно з попереднім 
навчальним роком зросла на 0,1 і становить 4,3 за 5-баловою шкалою. 

Протягом 2015 року значна робота проводилася у сфері професійної орі-
єнтації студентів із впровадженням нових сучасних форм співпраці з робото-
давцями. Уперше в університеті День кар’єри та ярмарок вакансій «Побудуй 
кар’єру з нами» відбулися за участю 40 провідних вітчизняних та міжнародних 
компаній, які стали платформою для діалогу бізнесу зі студентською молоддю, 
відкривши нові можливості кар’єрного зростання. У рамках заходів проведено 
майстер-класи, міні-тренінги, презентації, workshop. 

Університет постійно підвищує якість практичної підготовки студентів, 
що здійснюється на постійній основі з понад 280 базами практики. У 2015 році 
з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої та практичної 
діяльності на засадах партнерства та спільності інтересів були підписані Дого-
вори про співробітництво ще з 22 суб’єктами господарювання.  

У березні 2015 року відбулося засідання круглого столу «Практика очи-
ма студентів і роботодавців», за результатами якого внесено конкретні пропо-
зиції щодо інновацій в організації практичної підготовки. 

Відповідно до графіка навчального процесу у 2014/15 н.р. практику прой-
шли 2 823 здобувача вищої освіти денної форми навчання та 742 – заочної 
форми навчання. Щорічно збільшується проходження студентами закордонної 
практики. На провідних підприємствах готельно-ресторанного бізнесу Греції 
пройшли практику 211 студентів, Болгарії – 9.  

Випуск фахівців у 2015 році становив 3 937 осіб, у т.ч.: бакалаврів – 2 377, 
спеціалістів – 105, магістрів – 1 455. Вперше випускники університету отримали 
дипломи про вищу освіту за зразком, затвердженим вченою радою КНТЕУ.  

У 2015 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 введення в дію Положення про 
організацію освітнього процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти у Київському національному торговельно-
економічному університеті; про професіоналізацію освітніх програм; про освіт-
ньо-професійні програми; про розвиток діяльності з оформлення охоронних 
документів на об’єкти права інтелектуальної власності; про формування 
корпоративного інформаційного поля тощо. 
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В умовах зростання наукової складової у підготовці сучасних висококва-
ліфікованих та конкурентоспроможних фахівців особливу роль відіграє бібліо-
тека університету, яка всеяскравіше відіграє роль потужного науково-інформа-
ційного центру. Протягом 2014/15 навчального року фонди бібліотеки попов-
нилися на 2,8 тисяч примірників і нині становить 1,43 млн примірників. Здій-
снюється підписка на понад 145 назв періодичних та інформаційних видань, 
забезпечується доступ до фондів інших вітчизняних 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 відділу бібліотеки налічує понад 
3 417 примірників. Для використання студентами в освітньому процесі доступ-
на база даних навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, яка 
налічує понад 3 422 видання. 

Комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу залишається од-
ним із пріоритетних напрямів розвитку університету. Для потреб освітнього 
процесу всі кафедри університету відповідно до встановлених вимог забезпе-
чені необхідною комп’ютерною технікою. Впроваджено захищену систему 
доступу за допомогою ключів доступу до системи «Деканат» (власна розроб-
ка). Протягом звітного року оновлено 25 одиниць комп’ютерної техніки. Нині 
парк комп’ютерної техніки нараховує 1 470 персональних комп’ютерів, які 
підключені до мережі інтернет. Функціонують 42 комп’ютерних класи, 
10 інтерактивних комплексів, 20 мультимедійних проекторів, 42 персональних 
мультимедійних комплекти, відеоконференц-система LiveSize. Активно вико-
ристовуються Онлайн трансляції заходів КНТЕУ у мережі інтернет. 

Завершено модернізацію мережі у гуртожитках з наданням безкоштовно-
го доступу до інтернет мережі всім студентам КНТЕУ. Здійснюється оновлення 
та ліцензування програмного забезпечення. Для забезпечення безпеки студентів 
на території кампусу постійно розширюється зона та перелік об’єктів, де 
ведеться відео нагляд, здійснюється моніторинг системи відео спостереження. 
Створено робочі місця з доступом до ЄДЕБО. Реалізуються заходи із 
забезпечення захищеного доступу до різних систем: звітності, внесення даних 
та платежів. Постійно впроваджуються новації на порталі університету, вдоско-
налюється структура, збагачуються можливості подальшої його модернізації. 

Одним із ключових структурних підрозділів КНТЕУ є Інститут вищої ква-
ліфікації, де за час його функціонування підготовку пройшли 21 412 осіб.  

Контингент слухачів ІВК у звітному році становив 1 077 осіб, з них:  
- за програмами післядипломної та бізнес-освіти – 277 осіб (МВА, магістри, 

спеціалісти, бакалаври ); 
- за програмами підвищення кваліфікації – 800 осіб. 
Протягом 2015 року ІВК підписано 87 договорів, у т.ч. за професійними 

програмами та тематичними короткостроковими семінарами з напряму 
«Державне управління»: з Апаратом Верховної Ради України, 
Мінекономрозвитку, Школою вищого корпусу Національного агентства України 
з питань державної служби, Державною казначейською службою України тощо. 
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Вперше за результатами відкритого відбору Київського міського центру 
зайнятості здійснювалось навчання 115 безробітних громадян за 4-ма 
програмами підвищення кваліфікації. 

Крім того, ІВК КНТЕУ долучився до реалізації стратегії, оголошеної 
Президентом України щодо року англійської мови в Україні, підписавши договір 
з Агенцією НАТО з підтримки і постачання про навчання за програмою 
«Практичний курс англійської мови» спеціалістів з Міністерства оборони 
України, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної 
прикордонної служби та Служби безпеки України. 

З метою впровадження програми International МВА започаткована 
співпраця з Університетом Марконі (Рим, Італія). 

Інститут став справжнім осередком розвитку післядипломної освіти і 
ефективно працює на імідж і високий статус КНТЕУ. 

Науково-дослідна робота студентів КНТЕУ у 2015 році здійснювалася у 
формі участі в олімпіадах і конкурсах, наукових конференціях, у виконанні 
науково-дослідних робіт кафедр, підготовки наукових публікацій, роботі у 
наукових гуртках та дискусійних клубах. 

У студентській науковій роботі університету беруть участь понад 5 500 
студентів. Протягом 2015 року функціонувало 26 дискусійних клубів, до робо-
ти у яких залучено 715 студентів та 87 наукових гуртків за участю 2 509 осіб. 
До виконання НДР у 2015 році залучено 1 168 студентів. 

Проведено міжнародні, всеукраїнські студентські конференції, міжна-
родні молодіжні фестивалі, всеукраїнський форум студентської науки, інтер-
нет-конференції, численні всеукраїнські, міжвузівські та вузівські круглі сто-
ли, вузівські наукові конференції, а також всеукраїнський бліц-інфо, міжву-
зівські он-лайн ігри, практичні майстер-класи. 

На базі КНТЕУ проводились Всеукраїнські студентські олімпіади з 
низки спеціальностей та Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». За підсумками 
вищезазначених олімпіад переможцями стали 3 студенти та 2 роботи КНТЕУ 
отримали дипломи переможців конкурсу. 

Студенти брали участь та здобули перемогу у II турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних 
наук за напрямом «Туризм»; «Харчова промисловість та переробка сільсько-
господарської продукції»; «Гроші, фінанси і кредит»; «Готельно-ресторанна 
справа»; «Менеджмент»; «Економіка та управління підприємствами»; «Бухгал-
терський облік, аналіз та аудит»; «Маркетинг, управління персоналом і економіка 
праці»; «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»; «Світове 
господарство і міжнародні економічні відносини»; «Історичні науки»; «Інформа-
ційні технології»; «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право»; «Банківська справа»; «Безпека життєдіяльності»; «Політичні 
науки»; «Легка промисловість». У 2015 році переможцями Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт стали 25 студентів (серед них отримали 
дипломи І ступеня – 6 осіб, ІІ ступеня – 7 осіб, ІІІ ступеня – 13 осіб). 

У 2015 р. студенти КНТЕУ брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських сту-
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дентських олімпіадах, які проходили на базі інших ВНЗ та здобули призові місця зі 
спеціальностей: «Регіональна економіка», «Економічна теорія», «Економіка під-
приємства», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Банківська справа», 
«Облік і аудит», «Готельно-ресторанна справа», «Технологія харчування», «Туризм», 
«Французька мова», «Інформатика», «Міжнародна економіка» та інших. 

На ІІ Міжнародній студентській олімпіаді зі страхування та управління 
ризиками (на базі Міжнародного університету «МИТСО», республіка Білорусь, 
м. Мінськ) студенти університету отримали диплом І ступеня та 1-ше місце у 
номінації «Тестові завдання зі страхування».  

У ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) відбулось урочисте нагороджен-
ня переможців 11-ої Всеукраїнської студентської UniОлімпіади. Переможцями 
олімпіади стали студенти КНТЕУ, які отримали дипломи та місця для стажу-
вання у підрозділах банку. 

За участю студентів КНТЕУ у Всесвітньому дні захисту прав споживачів у 
рамках Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» проведено 
традиційний VІІ Конcумерський фестиваль. У рамках фестивалю відбулися  
майстер-класи, круглі столи, бліц-інфо, дебатні школи. Студенти-активісти орга-
нізували та провели для учнів шкіл м. Києва та Київської області виїзні 
майстер-класи, спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо захисту 
прав споживачів і надання порад правильного вибору товарів, розглядались 
питання правових аспектів захисту прав споживачів, освіти та інформування 
споживачів щодо безпечності та якості харчових продуктів. У Консумерському 
фестивалі брали участь та були задіяні представники 5 країн: Франції, Болгарії, 
Молдови, Латвії та представники органів влади, бізнесу, наукових, освітніх і 
громадських організацій України, 31 школа, 2 500 школярів, 1 250 студентів. 

Студенти стали учасниками та виступили з доповідями на 24 міжнарод-
них та 14 всеукраїнських наукових конференціях. 

Протягом 2015 р. в університеті та відокремлених структурних підрозділах 
проведено 20 студентських конференцій, з яких 3 – міжнародні та 3 – всеукраїнські. 

Студенти брали участь та здобули перемогу в: Міжнародному конкурсі 
дослідницьких проектів студентів та аспірантів «Майбутня Україна 2030» 
(лауреат Третьої премії); фіналі студентського конкурсу бізнес-кейсів “NK 
Student Project” (1-ше та 2-ге місця); Міжнародному правничому конкурсі імені 
В.М. Корецького (студенти КНТЕУ увійшли у вісімку найкращих команд серед 
84 та отримали диплом за участь); Всеукраїнському правовому VIP-турнірі, 
організованому за підтримки Координаційної Ради молодих юристів України при 
Міністерстві юстиції України (диплом ІІІ ступеня); конкурсі «Кубок Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві», в якому команда КНТЕУ 
здолала команду КНУ ім. Шевченка та була нагороджена Кубком Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві; Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність 
та перспективи розвитку», в результаті конкурсу студенти посіли призові місця 
диплом І та ІІ ступеня; 8-му Національному фестивалі соціальної реклами, де 
вибороли: одне – перше місце, два – других, чотири – третіх місць; ХІІІ Міжна-
родному конкурсі із Web-дизайну та комп’ютерної графіки (ВТЕІ, два дипломи 
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ІІ ступеня та диплом 3-го ступеня); Міжнародному зимовому бліц-конкурсі з 
Web-дизайну та комп’ютерної графіки (ВТЕІ, диплом ІІ ступеня та два дипломи 
ІІІ ступеня); Міжнародному чемпіонаті «Молодь у підприємництві» (ХТЕІ, 
м. Гомель, Білорусь, диплом ІІІ ступеня); конкурсі студентських наукових робіт 
«Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. 
Шляхи розвитку України очима молоді» (ВТЕІ – дипломи І та ІІ ступеня, два 
дипломи ІІІ ступеня, ЧТЕІ – диплом ІІІ ступеня). 

У рамках Європейських днів торгівлі відбувся ІІІ Всеукраїнський сту-
дентський конкурс торговельної реклами. Гран-прі отримала відео-робота 
студенток КНТЕУ «Starbucks. Зігрівай, кохай, створюй». Конкурс торговельної 
реклами переконав, що студенти набувають майстерності не лише поглиблюючи 
свої теоретичні знання, а й випробовуючи себе на практиці – створюючи 
справжню професійну рекламу. 

У КНТЕУ за підтримки провідного вітчизняного туристичного операто-
ра «Travel Professional Group» (TPG) відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт «Майбутнє туристичної галузі» у рамках реаліза-
ції благодійної програми «Стипендіальна програма». 

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
«20 років аграрної реформи в Україні: досягнення і проблеми», організованому 
Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми 
«Україна», студент КНТЕУ став лауреатом Третьої премії серед 400 учасників.  

Команда університету посіла почесне ІІІ місце у фінальному етапі 
IХ Всеукраїнського студентського кейс-змагання з маркетингу «Rising 
Industrial Marketing Stars». 

У Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики відбу-
лася зустріч з фіналістами першого туру конкурсу «Молодий законотворень» – 
аспірантами та студентами КНТЕУ. Переможцями конкурсу серед студентів 
стали студентки КНТЕУ.  

У грудні 2015 р. в університеті відбувся ХІ Український студентський 
фестиваль реклами. В 9 номінаціях студенти нашого університету отримали 
5 дипломів за ІІ місце та 7 за ІІІ місце). 

Студенти також брали участь у: Міжнародному мовно-літературному 
конкурсу учнівської та студентської молоді iмені Тараса Шевченка; Міжнарод-
ному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; у II Міжнародних читан-
нях пам’яті академіка І.Г. Побірченка; конкурсі «CFA institute challenge in 
Ukraine»; конкурсі кращого знавця дисципліни «Економіка торговельного під-
приємства»; конкурсі бізнес-проектів серед студентів «Бізнес-трамплін»; кон-
курсі комерційних інноваційних інвестиційних проектів у рамках IV Буко-
винського студентського фестивалю науки; у маркетинговому проекті компа-
нії Р@G; в конкурсі «Побудова нової моделі фонду акцій, реформування дію-
чої моделі»; у VI Регіональному конкурсі соціальної реклами; конкурсі відео-
фільмів «SHOW YOUR UKRAINE». 

За результатами навчання та досягнення в науковій діяльності 112 студен-
тів відзначені стипендіями та преміями. Зокрема, протягом звітного року 13 сту-
дентів отримували стипендію Президента України (КНТЕУ – 9, ВТЕІ –  2, ЧТЕІ – 
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2), 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, стипендію Верховної Ради України – 
7 студентів та 70 персональних стипендій КНТЕУ. 

Ефективно функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, докто-
рантів і молодих вчених КНТЕУ. Ним проведено низку заходів з обговорення 
актуальних проблем, пов'язаних з процесами глобалізації, наслідками фінансової 
кризи, соціальної реклами, безпечності харчування тощо. Традиційно товариство 
бере участь у засіданнях «Дебатної Академії».  

Наукове товариство спільно з міжнародною студентською громадською 
організацією «АIESEC» ініціювали проведення круглого столу для студентів різ-
них країн світу у форматі Наукового кафе. Під час дискусії обговорювалися важ-
ливі проблеми сучасної молоді та шляхи їх вирішення у різних країнах. Спільно з 
«AIESEC» організували конференцію «Make a step out with Global Citizen». 

З метою ефективного розвитку та використання інтелектуального потен-
ціалу молодих науковців, а також підвищення їх професійної підготовки Нау-
ковим товариством КНТЕУ був організований круглий стіл «Співпраця 
наукових товариств вищих навчальних закладів м. Києва», на якому учасники 
обговорили перспективи співробітництва наукових товариств студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених м. Києва. 

На базі КНТЕУ відбувся міжнародний форум «Наука. Освіта. Економіка. 
Інтеграція для сталого розвитку» за підтримки підкомітету з питань доходів бюд-
жету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, народних депутатів і 
ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. У форумі брали 
участь молоді вчені та студенти з Німеччини, Словаччини та провідних вітчизня-
них університетів. 

У звітному році Науковим товариством видано другий номер електрон-
ного журналу «Vivat Academia». У 2015 році до складу товариства увійшли 
674 наукові студентські організації, клуби університету. 

Відповідальними за навчально-виховну роботу в університеті є Рада з орга-
нізаційно-виховної роботи, відділ навчально-виховної роботи, студентське міс-
течко, культурно-мистецький центр та потужні громадські об'єднання студентів, 
такі як Рада студентського самоврядування КНТЕУ, Наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ, Добровільна 
народна дружина КНТЕУ, ЕкоКлуб КНТЕУ та студентські клуби за інтересами.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» студентські організації 
університету достатньо забезпечені необхідними ресурсами, у тому числі фінан-
совими, та умовами для їх функціонування і розвитку. 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, комісії з переведення на 
вакантні місця державного замовлення, у комісіях з поселення (виселення) 
студентів з гуртожитку тощо. 



 

 13

Вченою радою КНТЕУ затверджено Тимчасове положення про систему 
рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти. В кінці 2014/15 н.р. повністю завер-
шено та опрацьовано рейтингове оцінювання діяльності студентів КНТЕУ за ре-
зультатами ІІ семестру 2014/15 н.р. і визначено ТОП-100 кращих студентів 
університету. При визначенні загальної рейтингової оцінки бралися до уваги 
досягнення студентів у навчальній, науково-дослідній, культурно-масовій, 
соціальній та спортивній роботі, громадській діяльності. 

Продовжився і започаткований у 2013/14 н.р. експеримент щодо модерніза-
ції семестрового контролю знань студентів серед усіх академічних груп ІІІ курсу 
денної форми навчання, який дав можливість отримати оцінку за екзамен за 
результатами поточного навчання. Звітного року було прийнято рішення 
включити в експеримент і студентів академічних груп ІІ та ІV курсів денної 
форми навчання, які за результатами літньої сесії 2014/15 н.р. в цілому по групі 
не мали академічних заборгованостей. 

Не зупинявся в університеті і волонтерський рух допомоги бійцям АТО. 
Було проведено ряд благодійних акцій зі збору коштів на допомогу бійцям та 
пораненим, акції зі збору теплих речей та медикаментів, на перервах студенти та 
співробітники займалися підготовкою перев’язувальних матеріалів для Голов-
ного військового клінічного госпіталю, проводилися курси першої медичної до-
помоги, а також постійно передаються продукти ентерального харчування 
«Реабілакт», листи, солодощі тощо. 

Двічі на рік в університеті традиційно проводяться Дні донора. В березні 
донорами крові стали 326 студентів та співробітників університету, а в  
листопаді – 366. 

Систематично в університеті проводиться антинаркотична, антинікотинова, 
антитоксична просвітницька робота, профілактика інфекційних захворювань, що 
передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІД тощо. Постійно прово-
дяться акції та лекції «АнтиСНІД», «НІ СНІДу, алкоголю, нікотину», «Ми – за 
здоровий спосіб життя!», «КНТЕУ проти паління» тощо. 

Студенти беруть активну участь і в підтримці історичної національної 
пам’яті. До Дня партизанської слави, студенти КНТЕУ поклали квіти до 
пам’ятного знаку партизанам у Парку партизанської слави. Також, в університеті 
відбулася виставка та зустріч студентів з учасниками війни, юними партизанами – 
ветеранами університету В.Г. Баньком, В.Ф. Римарем, Д.А. Кравчуком.  

З нагоди відзначення 70-ої річниці Перемоги над фашизмом у Другій 
світовій війні 1941 – 1945 рр. студенти та їх наставники відвідали Національний 
музей історії України у Другій світовій війні, а також поклали квіти до Могили 
невідомого солдату у Парку вічної слави. Студенти-волонтери разом з Радою 
студентського самоврядування напередодні свята відвідали ветеранів КНТЕУ та 
вручили їм продуктові пайки і матеріальну допомогу. 

У студентів університету завжди великий інтерес викликають інтелектуальні 
змагання. У 2015 році в університеті відбулися: XIII чемпіонат університету з 
Брейн-рингу, V чемпіонат КНТЕУ з інтелектуальних змагань «Своя гра», 
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ІІ студентський турнір «Інтелектуальна битва факультетів» та дебютував 
«Перший дебатний турнір КНТЕУ» з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. 

Культурно-масове життя університету невпинно нарощує свої темпи і кож-
ного року вирізняється все більш високим рівнем підготовки. Традиційно для 
університету було проведено: конкурс «Дебют першокурсника», «Міс КНТЕУ», 
відбулася фінальна гра ІІ сезону «Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора», а згодом і 
розпочався її ІІІ сезон, День туризму – 2015, Парад вишиванок в КНТЕУ, 
фотовиставка «Сушка в КНТЕУ», фестиваль художніх робіт студентів 
університету «KNUTE ART FEST» та День Університету – 2015. Поповнили ряд 
заходів університету розважальний проект «KNUTE OpenAir» та літературно-
мистецький захід «Шекспірівські читання» тощо. 

Звітний 2015 рік по праву можна вважати роком спортивних перемог і досяг-
нень. Так, за результатами фіналу між командою КНТЕУ та ФК «Динамо-
Академія» НАВС, який проводився на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського 
Кубок м. Києва з футболу серед команд ВНЗ перейшов до ФК «КНТЕУ-Меркурій».  

За результатами сезону 2014/15 н.р. ФК «КНТЕУ-Меркурій» став 
переможцем ХIV чемпіонату України з футболу серед ВНЗ та зайняв ІІ місце на 
чемпіонаті м. Києва з футболу серед ВНЗ. 

Заслуговують уваги досягнення збірної КНТЕУ з баскетболу, яка за 
результатами останнього сезону вперше в своїй історії посіла ІV місце у Всеук-
раїнському баскетбольному турнірі серед студентських команд та ІV місце у 
чемпіонаті за Кубок студентської профспілкової асоціації м. Києва, виграла тур-
нір пам’яті «Меморіал Сотули» та завоювала Кубок промо-турніру Студентської 
баскетбольної ліги України. 

Пункт 2.3.2. З метою забезпечення виконання державного замовлення та 
договірних зобов'язань з підготовки фахівців в університеті у 2015 році забез-
печено виконання значного обсягу роботи з формування студентського кон-
тингенту. Контрольні показники прийому на навчання виконано в повному об-
сязі за всіма формами навчання та освітніми ступенями. 

У 2015 році на всі форми навчання до університету (базового навчального 
закладу) зараховано 4 643 особи (2014 рік – 4 701 особу) із них за державним 
замовленням 1 388 осіб (2014 рік – 1 558 осіб). Для здобуття ступеня бакалавра 
на основі повної загальної середньої освіти зараховано 1 722 особи, з них – 
517 медалістів. За ступеневою освітою зараховано 2 921 особу, з яких 229 осіб 
мають дипломи з відзнакою. 

Зведені показники прийому до університету та його відокремлених струк-
турних підрозділів характеризуються такими даними: загальна кількість зара-
хованих вступників на всі форми навчання – 11 049 осіб, у тому числі: для під-
готовки робітничих кадрів – 1 171 особу (у тому числі за держзамовленням – 
985 осіб), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 
2 238 осіб (у тому числі за держзамовленням 1 307 особи), для здобуття ступе-
ня бакалавра – 4 491 особу (у тому числі за держзамовленням 1 524 особи), для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – 818 осіб (у тому числі 
за держзамовленням 159 осіб), для здобуття ступеня магістра – 2 331 особу (у 
тому числі за держзамовленням – 835 осіб).  
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Вступну кампанію 2015 року проведено відповідно до Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України та Правил прийому на навчання 
до університету. Вступна кампанія 2015 року відрізнялась від попередніх особли-
востями стосовно вступу для здобуття ступеня бакалавра: встановлені обмеження 
на прийом сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання – приймались 
сертифікати тільки 2015 року; запроваджено два рівні складності завдань ЗНО з 
української мови та літератури та математики (базовий та поглиблений); змінено 
методику розрахунку бала сертифіката; переглянуто перелік пільгових категорій 
вступників, які мають право на позаконкурсний вступ до ВНЗ (з переліку 
вилучено сиріт); перелік предметів, із яких потрібно було пройти ЗНО, 
сформовано самими вузами; конкурсний бал вступника обчислювався як сума 
балів вступника за кожен сертифікат ЗНО, середнього бала документа про повну 
загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює 
одиниці; встановлено пріоритетність з 1 по 15 заяв на вступ. Абітурієнти повинні 
були зорієнтуватися: ким вони хочуть бути і де вони хотіли б навчатися; 
зарахування на бюджет здійснювалось в одну хвилю згідно визначених 
пріоритетів. Особливістю вступу на основі здобутого ступеня бакалавра стало 
запровадження можливості вступу для здобуття ступеня магістра і освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за 
іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного 
випробування з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. 

За підсумками вступної кампанії університет значно зміцнив свої позиції 
як один з найкращих вишів нашої держави. Так, за результатами оприлюдне-
ного МОН рейтингу ВНЗ України за кількістю поданих заяв університет пок-
ращив показники, посівши шосте місце (2014 рік – дев’яте), а за кількістю 
поданих заяв на одне бюджетне місце за економічними напрямами підготовки – 
КНТЕУ залишається лідером в Україні.  

У 2015 році в університеті започатковано та здійснено набір за двома но-
вими спеціалізаціями освітнього ступеня бакалавра: «Логістика» напряму підго-
товки «Менеджмент» та «Аудиторська діяльність в приватному секторі» нап-
ряму підготовки «Облік та аудит»; за двома спеціалізаціями освітнього ступеня 
магістра: «Аудиторська діяльність в приватному секторі» та «Облік та оцінка в 
бізнесі» спеціальність «Облік і аудит»; за сьомою магістерською програмою 
«Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» з англійською мовою викладання. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266 розроблено та затвердже-
но в установленому порядку Акт узгодження переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, 
магістра, освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста 
та ліцензованого обсягу Київського національного торговельно-економічного 
університету. Ліцензія: Серія АЕ № 458597, дата видачі 05.08.2014. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про особливості 
запровадження переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 11 листопада 2015 р. № 1151 затверд-
жено Правила прийому на навчання в 2016 році. Робочі групи розпочали 
роботу з розроблення освітніх програм, навчальних планів підготовки фахівців 
прийому 2016 року згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Загальна кількість поданих від абітурієнтів заяв – 30 230 (шосте місце 
серед ВНЗ України). Кількість електронних заяв 2015 року склала 13 239 (63 % 
від кількості заяв на денну форму навчання бакалаврату). Кількість зарахова-
них відмінників із золотими та срібними медалями та дипломами з відзнакою – 
517 осіб 

Високим, як завжди, виявився конкурс на бюджет. Найвищий конкурс на 
одне бюджетне місце зафіксовано за такими напрямами: «Реклама і зв’язки з 
громадськістю» – 264,2; «Міжнародний бізнес» – 223; «Філологія» – 207. 
Найвищі прохідні бали на бюджет (із максимально можливих 200) зафіксовані 
за напрямами: «Реклама і зв’язки з громадськістю» – 189,335 бала; «Філологія» – 
184,095 бала; «Маркетинг» – 180,340 бала; «Економіка підприємства» – 178,025 
бала; «Міжнародний бізнес» – 177,210 бала; «Економічна кібернетика» – 
177,160 бала; «Міжнародна економіка» – 173,920 бала. 

На конкурсній основі успішно здійснено набір за сімома англомовними 
магістерськими програмами. 

З інших напрямів підготовки бакалаврату до магістратури вступило 130 
осіб, із яких: за денною формою навчання – 37 осіб (5,9% від загальної 
кількості зарахованих); за заочною формою навчання – 93 особи (10,5% від 
загального обсягу зарахованих). 

Частка випускників бакалаврату інших ВНЗ серед зарахованих до магіс-
тратури склала 12,6% (80 осіб), що на 1,5% менше ніж минулого року. 

Незважаючи на соціально-політичну ситуацію в Україні, паспортно-
візові формальності та інші складнощі, університету вдалося забезпечити 
прийом на навчання 49 іноземців з Анголи, Азербайджану, Великої Британії, 
Грузії,  Білорусі, Росії, Узбекистану, Туркменістану, Молдови, Іраку, з них: 
для здобуття ступеня бакалавра денної форми навчання – 11осіб, заочної 
форми навчання – 13 осіб; для здобуття ступеня магістра денної форми  
навчання – 14 осіб, заочної форми навчання – 11 осіб. 

У повному обсязі забезпечено виконання державного замовлення та дого-
вірних зобов'язань з підготовки фахівців для потреб галузі економіки тощо. 

Київським національним торговельно-економічним університетом 
(базовим закладом та його відокремленими навчальними структурними 
підрозділами) підготовлено всього 11 243 фахівці, зокрема: 

- за робітничими професіями – 1 080 осіб (з них за державним 
замовленням – 874 особи); 

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 2 400 
осіб (з них за державним замовленням – 1 212 осіб); 

- за освітнім ступенем «бакалавр» – 4 467 осіб (з них за державним 
замовленням – 1 484 особи); 

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 1 177 осіб (з них 
за державним замовленням – 603 особи); 
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- за освітнім ступенем «магістр» – 2 119 осіб (з них за державним 
замовленням – 906 осіб). 

Контрольні показники прийому та випуску КНТЕУ виконано повністю 
за всіма формами навчання та освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями) в межах установлених ліцензованих обсягів та відповідно до 
затверджених МОН України обсягів державного замовлення. 

Пункт 2.3.3. Наукова діяльність університету у 2015 р. спрямовувалася на 
вирішення проблем розвитку сфери товарного обігу; управління розвитком спо-
живчого ринку та формування конкурентного середовища; формування сприят-
ливих соціально-партнерських відносин у сфері торгівлі; ефективності функціо-
нування бюджетної системи; методології фінансового контролю та аудиту діяль-
ності суб'єктів підприємництва; вдосконалення бухгалтерського обліку на під-
приємствах торгівлі і ресторанного господарства; формування засад державного 
управління в сфері економіки, маркетингу та реклами на ринку товарів та послуг; 
розробки механізмів впровадження бренд-менеджменту на підприємствах 
торгівлі та управління рекламною діяльністю; розроблення механізму страхового 
захисту економіки; розвитку ринку туристичних послуг та готельного бізнесу в 
Україні; управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних 
ресурсів; розробки технологій продуктів лікувально-профілактичного 
харчування; захисту прав споживачів; психологічного забезпечення працівників 
підприємств. За цими напрямами в університеті функціонує 28 наукових шкіл (2 
з яких – у відокремлених структурних підрозділах – ВТЕІ та ЧТЕІ). 

Дослідження здійснювалися із 136 наукових кафедральних і міжкафед-
ральних тем, з яких у 2015 році завершено 56. На замовлення МОН України за 
рахунок загального фонду держбюджету України виконувалося 16 науково-
дослідних робіт згідно з тематичним планом із загальним обсягом фінансуван-
ня 2 239,971 тис. грн. З них: 13 фундаментальних досліджень, обсяг фінансу-
вання яких складав 1 706,415 тис. грн, 3 прикладних розробок, обсяг фінансу-
вання яких – 533,556 тис. грн. На замовлення інших установ та організацій ви-
конувалося 5 науково-дослідних робіт, загальний обсяг фінансування яких 
склав 46,7 тис. грн. Науково-технічним центром сертифікації продукції, послуг 
та систем якості у 2015 р. були надані науково-технічні послуги, очікуваний 
загальний обсяг яких складає 477 тис. грн. 

У 2015 році одержано 42 патенти на винаходи та корисні моделі, 17 сві-
доцтв про авторське право та подано 29 заявок на отримання патенту. 

Протягом 2015 р. викладачами, докторантами і аспірантами університету 
та відокремлених структурних підрозділів було підготовлено 5 482 наукових 
та навчально-методичних публікацій загальним обсягом 6 781,08 др. арк. Нау-
кових робіт було підготовлено 3 777 загальним обсягом 2 450,34 друк. арк. 
Одноосібно та у співавторстві опубліковано 125 монографій, 1 804 наукових 
статей, з них у фахових виданнях – 1 018, зарубіжних – 212. Опубліковано 
1 674 тез доповідей. У міжнародних наукометричних базах даних опублікова-
но 594 статті (КНТЕУ – 324, ВТЕІ – 169, ЧТЕІ – 61, ХТЕІ – 38, УТЕІ – 2).  

З метою апробації наукових розробок, обміну результатами досліджень в 
університеті в 2015 році проведено 123 наукових заходи, у т.ч. 11 міжнародних 
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конференцій, 1 міжнародний бізнес-форум, 1 міжнародний форум, 1 всеук-
раїнський форум, 1 міжнародний фестиваль, 10 всеукраїнських науково-прак-
тичних конференцій, 3 – інтернет-конференції, 10 вузівських конференцій, 85 
міжнародних, міжвузівських та вузівських круглих столів та семінарів, на яких 
обговорювалися проблеми соціально-економічного розвитку України, проекти 
законів, постанов, вносилися пропозиції органам державної влади та місцевих 
рад. Всі проведені заходи відзначилися високим науковим та організаційним 
рівнем, у них брали участь представники державних установ, бізнес-структур, 
представники НАН України та інших галузевих академій, зарубіжних 
навчальних закладів. Результати роботи висвітлювалися у засобах масової 
інформації та на сайті університету. 

Серед проведених заходів найбільш вагомими були: всеукраїнський 
круглий стіл «Харчова промисловість України: сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку»; VIІ конcумерський фестиваль «Час діяти!», під час 
якого пройшла виставка-дегустація «Ярмарок здорових продуктів», відбулося 
засідання круглого столу «Реформування системи захисту прав споживачів», 
тощо; VІІІ міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку 
інноваційної діяльності в Україні»; міжнародна науково-практична конферен-
ція «Україна та ЄС: подолання технічних бар'єрів у торгівлі»; всеукраїнська 
науково-практична конференція «Розвиток фінансової системи України в 
умовах економічних перетворень»; всеукраїнський круглий стіл «Конкуренто-
спроможність підприємств торгівлі: сучасні реалії та стратегічні прогнози»; 
VIII міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку підприємництва в Україні;» ІХ всеукраїнський круглий стіл «Якість 
підготовки менеджерів: принципи, технології, перспективи»; у рамках Євро-
пейських днів торгівлі в Україні традиційно відбулися круглі столи, лекції, 
майстер-класи, конкурс бізнес-проектів та інші заходи. 

Університет традиційно виступає співорганізатором заходів, серед яких: 
круглий стіл на тему «Ідентифікаційна експертиза для митних цілей»; всеук-
раїнська конференція «Санітарний, ветеринарний, фітосанітарний нагляд: 
європейські стандарти, перспективи взаємодії держави і бізнесу»; конференція 
«Блакитна настанова» ЄС та реформа технічного регулювання відкривають 
нові ринки для українських товарів»; форум «Наука. Освіта. Економіка. Інтег-
рація для сталого розвитку»; ХІІ науково-практична конференція «Маркетин-
гові дослідження: інструменти і технології». 

Протягом 2015 р. науковці брали участь у більш ніж 500 наукових заходах 
наукових заходах міжнародного, всеукраїнського рівня та за межами України 
(Румунія, Польща, Білорусія, Чехія, Молдова, Грузія, Болгарія, Словаччина, 
Латвія та інші), на яких було зроблено близько 3 000 доповідей. Серед 
найбільш вагомих наукових заходів можливо назвати такі: конференція 
«Політична економія на сучасному етапі: історичні виклики та перспективи»; 
міжнародна конференція «Поточні процеси модернізації у сфері державного 
управління: польський досвід та досвід європейських країн»; круглий стіл 
«Рибне господарство», присвячений обговоренню Єдиної комплексної страте-
гії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки; 
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міжнародна конференція «Підтримка економічних реформ в Україні шляхом 
передачі досвіду Вишеградської групи». 

У 2015 році п’ять молодих науковців університету отримували стипендії 
Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2015 році призначена 
стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
доктору економічних наук, професору кафедри фінансів Єрмошенко А.М. 

Указом Президента від 16 грудня 2015 року № 705/2015 Романенко О.А., 
кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансового аналізу і контролю 
присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених 2015 
року – за роботу «Фінанси холдингових компаній». 

У звітному році в рамках функціонування бізнес-інкубатора КНТЕУ про-
читано лекції з проблем започаткування власного бізнесу, розробки бізнес-пла-
ну, реєстрації суб’єктів підприємництва, організації роботи суб’єкта підприєм-
ництва, а також організовано конкурс бізнес-проектів «Бізнес-трамплін». 

Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення при викла-
данні навчальних дисциплін, є базою для розробки науково-методичного 
забезпечення дисциплін, виконання курсових, випускних кваліфікаційних 
робіт (проектів), дисертаційних досліджень, виробничої комплексної бака-
лаврської практики, виробничої менеджерської та переддипломної практик, 
наукових семінарів, а також в практичну діяльність підприємств та установ. 

Зокрема, результати досліджень у формі методичних рекомендацій нап-
равлені до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Управління 
туризму Київської міської державної адміністрації, Міністерства освіти і науки 
України, мережі ресторанів «Козирна карта», готелю ТОВ «Русь-Інтернешнл» 
та інших підприємств готельного і ресторанного бізнесу. Практичні рекомен-
дації знайшли своє відображення в практичній діяльності підприємств 
«Компанія «Європа-груп», «Президент-готель», «Мода Бар», «Томас», 
«Тарас», «Зодчий Київ», «Діксіленд», а також при організації і проведенні 
І міжнародного кулінарного фестивалю «BESTCookFEST-2015». 

За результатами виконання науково-дослідної теми «Фінансовий механізм 
забезпечення соціально-економічного розвитку України» були підготовлені 
пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань бюд-
жетно-податкового регулювання економіки, з питань регулювання фінан-
сового ринку, з питань фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери; 
щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань формування 
податкової політики та методичних рекомендацій організації податкового та 
митного аудиту (подано до Державної фіскальної служби України) тощо. 

В рамках науково-дослідної теми «Розробка науково-методичного забез-
печення навчального тренінгу для демобілізованих та переселенців із зони 
АТО в рамках проекту «Допомагаючи іншим, допоможіть собі» впроваджено 
науково-методичне забезпечення навчального тренінгу на замовлення 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 

За результатами дослідження «Управління банківськими ризиками в умо-
вах фінансової глобалізації» запропоновано науково-методичний підхід до 
створення в Україні єдиного бюро кредитних історій буферного типу, а також 
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ряд заходів для підвищення рівня надання послуг споживчого кредитування, 
які використані Національним банком України при розробленні Стратегії ре-
формування банківської системи України на 2015-2020 рр. 

Під час роботи з виконання науково-дослідної теми «Формування інститу-
ційного середовища захисту ринку України від розміщення небезпечної та нея-
кісної продукції» протягом 2015 р. розроблено модельні програми ХАССП для 
певних груп харчових товарів, рекомендації щодо порядку проведення про-
цедури ринкового нагляду для фахівців органів, на які покладено функції у цій 
сфері. Підготовлено пропозиції щодо формування інституційної моделі 
системи ринкового нагляду з урахуванням кращого світового досвіду. 

Розроблено продукти для ентерального харчування з урахуванням специ-
фіки певного захворювання, продукти для людей з надлишковою вагою та лю-
дей з надмірними фізичними та психоемоційними навантаженнями. Здійснено 
промислову апробацію цих продуктів на базі ТОВ «ДелМас». 

Науковці постійно працюють над удосконаленням технології продуктів з 
метою підвищення їх якості, розробкою системи оцінки якості, безпечності та 
поживної цінності продуктів, поглибленням знань у галузі фізичних, хімічних, 
біохімічних властивостей харчових продуктів, розробленням стандартів, які 
гармонізовані з європейськими вимогами. За результатами реалізації наукової 
концепції, теоретичних і експериментальних досліджень випробувано і впро-
ваджено у виробництво технології кулінарних і борошняних кондитерських 
виробів оздоровчого призначення. Розроблено і затверджено технологічні 
карти на нові вироби. Соціальний ефект впровадження розроблених функціо-
нальних харчових продуктів полягає у розв’язанні важливої державної проб-
леми покращення здоров’я населення України. 

Для популяризації своїх здобутків університет бере участь у міжнародних 
та всеукраїнських виставках, фестивалях, конкурсах, тощо. 

Протягом 2015 року продовжувалося подальше поширення форм науково-
го співробітництва колективу університету з іншими ВНЗ України, зарубіжних 
країн, бізнес-структурами. Зокрема, науковці університету працювали за близько 
300 укладеними договорами про співробітництво між органами державної 
влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами тощо.  

Крім того, підтримуються зв’язки із зарубіжними ВНЗ, зокрема, Міжна-
родним університетом «Мітсо» (Білорусь), Краківським економічним універ-
ситетом, Бременським університетом, Білоруським економічним університе-
том (Білорусь), Національною академію наук Молдови, Тбіліським державним 
університетом імені Іване Джавахішвілі, Познанським економічним університе-
том (Польща), Економічним університетом ім. Кароля Адамецького (Польща), 
Будапештським економічним університетом (Угорщина), Варненським еконо-
мічним університетом (Болгарія), Університетом Turiba (Латвія). 

Згідно з угодою про наукове співробітництво на базі Державної фінансової 
інспекції в м. Києві працює філіал кафедри фінансового аналізу і контролю. 

У 2015 році продовжувалось наукове співробітництво з провідними фахів-
цями туристичного, готельного та курортного бізнесу за укладеними угодами 
про творчу співдружність.  
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У рамках угоди про партнерство КНТЕУ відвідала делегація Академії готель-
ного та ресторанного бізнесу (м. Познань, Польща) на чолі з канцлером 
Р. Таубером, проректором з науки і планування Р. Разінською та ін. З метою роз-
ширення співробітництва підписано угоду про спільне навчання студентів, яка 
відкриває широкі можливості впровадження подвійного дипломування. 

До співпраці в 2015 році залучалось низка великих, середніх та малих 
підприємств:  ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» (м. Київ), ДП «Адідас Україна» 
(м. Київ), ДП ПАТ «Булочно-кондитерський комбінат» (м. Київ), ДП ПАТ 
«Київхліб» (м. Київ), ДП ПАТ «Укрпрофтур» ГК «Турист» (м. Київ), ДП 
«Ємільчинське лісове господарство» (Житомирська обл., смт. Ємільчине), 
ПАТ «Агромат» (м. Київ), ПАТ «Київський завод шампанських вин 
«Столичний» (м. Київ), ПАТ «Оболонь» (м. Київ), ПАТ «Рівненська 
кондитерська фабрика» (м. Рівне), ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Київ), ПрАТ 
«Фуршет» (м. Київ), ПрАТ «Євротек» (м. Чернігів) та інші.  

Університет співпрацює із Всесвітньою асоціацією кулінарних союзів – WACS, 
Hellenic Chef’s Federation, Міжнародною організацією наук про харчування і 
харчові технологі – The International Union of Food Science and Technology (IUFoST). 
У межах підписаного Меморандуму здійснюється співробітництво між 
КНТЕУ і (Т.Е.І.) м. Серрес, Греція, КНТЕУ і Alpine Center - Швейцарською 
бізнес-школою менеджменту освіти з готельного та туристичного бізнесу. 

У контексті співпраці з державними інституціями та бізнес-структурами в 
2015 році організовано та проведено 46 проблемних лекції із залученням пред-
ставників різних установ та підприємств, а саме: «Податкові зміни: необхідні 
кроки для економічного зростання» (Поляков М., заступник завідуючого 
відділом бюджетно-податкової політики Департаменту фінансової політики 
Секретаріату Кабінету Міністрів України»; «Правила комунікації з замовниками 
внутрішніми і зовнішніми» (Марченко О., ІТ-директор компанії Cyber Bionic 
Systematics); «Національні особливості вітчизняного споживача» (Бухалова Н., 
заступник директора UMG International); «Роль конкуренції у підвищенні 
конкурентоспроможності економіки України» (Карп’юк О., головний експерт 
П’ятого управління досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету 
України); «Продаж авіаційних перевезень» (Яценко В., перший заступник голови 
Громадської ради при Державіаслужбі України, експерт Асоціації 
«Укрзовніштранс»); «Роль і місце бізнес-асоціацій в системі підтримки і розвитку 
підприємництва в Україні» (Биковець В., генеральний директор Спілки підпри-
ємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, в.о. президента 
Всеукраїнської асоціації роботодавців); «Бюджетна політика в умовах економіч-
них перетворень» (Ватульов А., керівник Секретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету, Заслужений економіст України); «Європейський 
вектор розвитку підприємництва в Україні» (Єхануров Ю., Почесний президент 
Української спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств, 
професор); «Фінансова політика в сучасних умовах» (Ящук В., директор Депар-
таменту фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України); 
«Особливості розвитку рітейлу в ЄС: уроки Східної та Західної Європи для 
України» (Ланецький О., консультант з питань рітейлу, директор консалтингової 
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компанії учасників авіаційного ринку «FRIENDLY AVIA SUPPORT» та 
будівельної компанії «ELIS ELECTRIC») та інші. 

Науковці КНТЕУ входять до складу спеціалізованих вчених рад із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій університету та інших ВНЗ, громадсь-
ких рад при МОН України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
України, експертних рад з атестації наукових кадрів, дегустаційних комісій, 
робочих груп міністерств і відомств. Вони є членами редколегій журналів 
«Фінанси України», «Банківська справа», «Економічна теорія», «Вісник Інституту 
економіки і менеджменту «Галицька академія», «Конкуренція. Вісник 
Антимонопольного комітету», «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки» та інші.  

Викладачі КНТЕУ надають фахові наукові консультації під час участі в 
програмах телевізійних та радіоканалів: на телеканалі «Інтер» – програма 
«Ранок з Інтером», на телеканалі «Ера» – програма «На слуху», на телеканалі 
СТБ – програма «Все буде добре», «1 + 1» – «Територія обману», «Життя без 
обману», на телеканалі ТРК «Київ» – програми «Громадська приймальня», 
«Якісне життя», ТРК «Україна» – ток-шоу «Говорить Україна», «Ранок з 
Україною», Новий канал – «АБЗАЦ», ток-шоу «Страсті за Ревізором», тощо. 

Пункт 2.3.4. В університеті забезпечується виконання рекомендацій 
МОН України щодо погодження кандидатур для призначення на посади про-
ректорів. Усі кандидатури працівників, які обіймають посади проректорів, 
погоджені з МОН України. 

Пункт 2.3.5. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації є пріоритетним напрямом діяльності університету. 

З метою підвищення ефективності підготовки наукових та науково-педаго-
гічних кадрів в університеті у 2015 році набула подальшого розвитку система 
критеріїв відбору вступників до аспірантури і докторантури, яка передбачає: 
наявність затвердженої теми дисертаційної роботи на здобуття наукового 
ступеня доктора наук та опублікованих праць за темою дослідження, що 
зазначається в Правих прийому до докторантури і відповідає Порядку підго-
товки та атестації науково-педагогічних кадрів у КНТЕУ; наукові здобутки 
(опубліковані статті, тези конференцій, дослідницькі пропозиції) вступників 
до аспірантури, рекомендації рад факультетів та провідних вчених щодо 
вступу до аспірантури, участь в науково-дослідній роботі кафедр університету. 

У рамках імплементації основних положень Закону України «Про вищу 
освіту» у звітному році були розроблені та затверджені вченою радою універ-
ситету навчальні плани підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня 
доктор філософії за науковими спеціальностями.  

В університеті постійно проводиться робота щодо вдосконалення атеста-
ції докторантів, аспірантів, організації планування, обліку і контролю за 
підготовкою дисертаційних робіт викладачами та співробітниками КНТЕУ. 

У 2015 році продовжувалася робота щодо збільшення кількості наукових 
спеціальностей в докторантурі і аспірантурі. Відповідно до рішення атестацій-
ної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.02.2015 та наказу МОН 
України від 03.03.2015 № 230 в Київському національному торговельно-
економічному університеті було розширено перелік наукових спеціальностей в 
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докторантурі за рахунок спеціальності 08.00.02 – світове господарство та 
міжнародні економічні відносини та в аспірантурі – за рахунок спеціальності 
08.00.05 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка (рішення 
атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 та наказ 
МОН України від 02.07.2015 № 706). Таким чином, підготовка наукових та 
науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється в аспірантурі за 18 
науковими спеціальностями, в докторантурі – за 9 науковими спеціальностями. 

У 2015 році на конкурсній основі було забезпечено виконання державного 
замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру (52 особи) і докто-
рантуру (3 особи). На умовах договору зараховано до аспірантури 15 осіб. Нині у 
докторантурі перебуває 15 осіб, а в аспірантурі навчається 214 осіб, з яких 115 – на 
денній формі. За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у 2015 році в аспі-
рантурі навчалось 20 осіб, з них: на денній формі – 11, на заочній – 9 (у 2014 році в 
аспірантурі за контрактом навчалось 11 осіб, з них на денній формі – 3, заочній – 8). 

Протягом звітного року аспірантами, докторантами та викладачами уні-
верситету та його відокремлених структурних підрозділів захищено 12 док-
торських (у 2014 році – 8)  та 60 кандидатських дисертацій (у 2014 році – 70).  

Ефективність докторантури у 2015 р. складає 75%, аспірантури – 55%, 
що відповідає показникам минулих років. 

В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради, які приймають до 
захисту дисертаційні роботи за 8 науковими спеціальностями.  

У 2015 році у спеціалізованих вчених радах КНТЕУ розглянуто 37 дисерта-
цій, що на 11 менше ніж у минулому, з яких 4 – на здобуття наукового ступеня 
доктора наук, 33 – кандидата наук. Таке зменшення пов’язане із перереєстрацією 
двох спеціалізованих вчених рад з технічних і психологічних наук. 

У звітному році продовжилась робота щодо формування експертних рад 
з організації проведення експертизи дисертаційних робіт з метою встановлен-
ня їх відповідності державним вимогам на здобуття наукового ступеня канди-
дата наук. Підготовлено та направлено до МОН України необхідні матеріали 
для відкриття спеціалізованої вченої ради з наукової спеціальності 08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки. 

На розгляді в Міністерстві освіти і науки України знаходяться документи 
щодо відкриття в КНТЕУ спеціалізованої вченої ради з наукової спеціальності 
25.00.02 – механізми державного управління. 

Пункт 2.3.6. Керівництво університету постійно приділяє увагу покра-
щенню умов навчання та побуту студентів з особливими потребами. В універ-
ситеті навчається 97 осіб з особливими потребами, у отому числі 55 жінок та 
42 чоловіки. 

Для забезпечення відповідних умов для навчання молоді з особливими 
потребами, їх безперешкодного доступу до приміщень університету, всі на-
вчальні корпуси обладнані пандусами, поручнями та світловими вимикачами 
на рівні доступу сидячої людини, зокрема, центральний вхід КНТЕУ оснаще-
ний спеціальним ліфтом для безперешкодного підняття на перший поверх. 
Студенти з вадами опорно-рухового апарату отримують ключі від ліфтів. 



 

 24

Навчальний корпус Д, актова зала Конгрес-центру, гуртожитки № 2, № 4 
обладнано пандусами для заїзду візків та поручнями. 

Для поліпшення умов проживання в гуртожитках студентів з особливи-
ми потребами є спеціально обладнані кімнати в яких туалет і ванна обладнані 
спеціальними поручнями.  

Пункти 2.3.7, 2.3.13–2.3.17. Керівництво університету вживало необхідні 
заходи щодо забезпечення у 2015 pоці 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 бюд-
жету становив 99,5 млн грн (45 %), із спеціального фонду – 121,6 млн грн (55 %). 
Порівняно з 2014 роком бюджет університету збільшився на 21,4 млн грн (10,7 %). 

Сформований бюджет університету дозволив спрямувати на капітальні 
видатки (придбання обладнання, капітальний ремонт тощо) 39,4 млн грн, у 
тому числі із спеціального фонду Державного бюджету – 36,2 млн грн. Це на-
самперед пов'язане із утепленням фасадів навчальних корпусів, технічним пе-
реоснащенням навчально-лабораторного корпусу, інформатизацією. На будів-
ництво гуртожитку спрямовано 19,0 млн грн.  

З метою забезпечення нормальної життєдіяльності університету збільшено, 
порівняно з 2014 роком, фінансування поточних витрат майже у два рази, обсяг 
яких становив 197,8 млн грн. Відповідно до законодавства здійснювалася виплата 
заробітної плати та стипендії. Фонд заробітної плати  з нарахуваннями становив 
127,2 млн грн, що більше ніж у попередньому році на 8,0 млн грн. Стипендіальний 
фонд становив 34,3 млн грн, що більше ніж у 2014 році на 2,2 млн грн. 

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. Відповідно до Кодексу законів про працю України в універси-
теті діє Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, який 
за всіма положеннями виконувався своєчасно та в повному обсязі. Пріоритетною 
є робота щодо своєчасної, ритмічної та у повному обсязі виплати заробітної плати 
та стипендій згідно із законодавством України та умовами Колективного догово-
ру. Велика увага приділяється матеріальному та моральному заохоченню студен-
тів за відмінне навчання, активну громадську діяльність тощо. Адміністрація постій-
но ініціює заходи щодо поліпшення умов праці співробітників, навчання студен-
тів, аспірантів, докторантів. Забезпечується дотримання встановленого режиму 
роботи і відпочинку, охорони праці. 

У 2015 році забезпечено відпочинок 380 працівників і студентів університе-
ту на базах відпочинку «Сонячна» та «Золота лагуна». Профспілка разом з адміні-
страцією університету організовує відвідування працівниками плавального басей-
ну, роботу медичних пунктів з обслуговування працівників і студентів. У 2015 році 
на медичні послуги витрачено 84,0 тис. грн, на волонтерську допомогу – 5,3 тис. грн. 

На організацію заходів щодо забезпечення врахування трудових і соціально-
економічних інтересів працівників та членів їх сімей витрачено 329,7 тис. грн, у т.ч. 
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на відпочинок та оздоровлення дітей – 43,0 тис. грн; знайомство працівників з 
надбаннями української національної та історичної культури – 26,4 тис. грн.  

Профспілка спільно з адміністрацією університету бере активну участь у 
створенні належних соціально-побутових умов праці та життя працівників і студен-
тів. Співробітникам, які опинилися у скрутному життєвому становищі надається 
необхідна матеріальна допомога. У 2015 році на це витрачено 107,5 тис. грн; на 
матеріальну підтримку студентів із малозабезпечених сімей, неповних родин, сиріт – 
40,2 тис. грн. Крім того, на студентські заходи Радою студентського самоврядуван-
ня університету витрачено 136,9 тис. грн, на факультетські заходи – 107,4 тис. грн; 
на привітання ветеранів – 8,8 тис. грн. Співробітників та студентів, які брали участь 
у «Днях донора» традиційно забезпечено соками на суму 10,3 тис. грн.  

Пункт 2.3.9. Ректорат у 2015 році працював над закріпленням 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, опануванню ними новітніх 
освітніх технологій. При цьому основна увага приділялась збереженню 
кадрового складу, створенню сприятливих умов для наукового зростання, 
заохоченню за результатами праці. У роботі з кадрами використовувались 
результати соціологічних досліджень серед студентів, які проводилися з метою 
вивчення і розповсюдження передового досвіду, виявлення невикористаних 
резервів у поліпшенні роботи науково-педагогічних працівників. 

У результаті вжитих заходів щодо поліпшення якісного складу загальна 
чисельність науково-педагогічних працівників, які беруть участь в освітньому 
процесі, питома вага докторів наук, професорів збільшилась з 16,2 % у 2014 
році до 16,5 % у 2015 році, питома вага кандидатів наук, доцентів – 
збільшилась з 58,4 % у 2014 році до 60,2 % у 2015 році. Серед завідувачів 
випускових кафедр доктори наук, професори складають 94,7 %. 

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента 
активно проводиться робота щодо атестації наукових та науково-педагогічних 
працівників. У 2015 році рішенням вченої ради КНТЕУ присвоєно вчене 
звання професора 11 викладачам, доцента – 65 викладачам. Ухвалено рішення 
щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника старшому 
науковому співробітнику відділу молочних продуктів та продуктів дитячого 
харчування Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних 
наук зі спеціальності 05.18.16 – технологія харчової продукції. 

В університеті систематизовано роботу щодо підвищення кваліфікації (стажу-
вання) науково-педагогічних працівників, оскільки незмінно важливим вектором в 
діяльності КНТЕУ є зміцнення наукового потенціалу, модернізація процесу вик-
ладання, у т.ч. шляхом збільшення якісного кадрового забезпечення  університету.  

Питання опанування інноваційних технологій, форм, методів та засобів 
навчання, вивчення педагогічного досвіду інших ВНЗ, ознайомлення з 
особливостями сучасного виробництва, покращення результатів наукової, 
методичної роботи – це пріоритетні та важливі напрями в діяльності КНТЕУ. 
Робота щодо забезпечення безперервності цього процесу триває. Так, нала-
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годжено професійні зв’язки з: ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держгірпромнагляду України», Міжнародною школою україністики НАН 
України, Інститутом проблем сучасного мистецтва, ТОВ «Міжнародний інститут 
безпечності та якості харчових продуктів», міжрегіональною компанією 
«Столиця» та ін.  

За звітний період свій професійний рівень підвищили 67 науково-педаго-
гічних працівників КНТЕУ. Результатом стажування є розробка навчально-
методичних матеріалів (підручники, навчальні посібники, практикуми, 
електронні підручники, дистанційні курси, ситуаційні вправи, збірники тестових 
завдань тощо), які дозволяють оптимізувати освітній процес. 

Продовжила роботу Вища школа педагогічної майстерності, в рамках якої 
в травні 2015 року (20-22.05, 27-29.05.) було проведено навчально-методичні 
семінари: «Інтерактивні методи навчання», «Тренінг як метод навчання та 
розвитку», «Методика підготовки та проведення вебінарів», «Майстер-клас: 
особливості й методичні аспекти», «Метод модерації та його використання», 
«Викладач – студент: взаємодія в процесі навчання», «Майстерність 
педагогічного спілкування», «Формування іміджу сучасного викладача», 
«Психологічні особливості етико-педагогічної взаємодії викладача із студентами», 
«Математичні моделі та програмне забезпечення наукових досліджень». Семінари 
відвідали 216 науково-педагогічних працівників університету та відокремлених 
структурних підрозділів КНТЕУ. 

Протягом березня-червня 2015 року 14 слухачів Вищої школи педагогічної 
майстерності успішно виконали програму, підготували і захистили авторські 
проекти навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

Пункт 2.3.10. Відповідно до законодавства України забезпечується 
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, обладнана 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 усі 
підрозділи i основні напрями діяльності університету зі щорічним наглядовим 
аудитом. Питання вдосконалення системи управління періодично розглядаються 
на засіданнях вченої та методичної рад університету, ректорату з прийняттям 
відповідних 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; 
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удосконалюється система управління університетом; розвивається система 
матеріального 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 посилення 
контролю за виконанням управлінських рішень. 

Вживалися заходи безпосередньо для зміцнення договірної та трудової дис-
ципліни. 3 цією метою постійно здійснювалася перевірка проектів договорів щодо 
відповідності законодавству України. 

Впродовж 2015 року було проведено перевірку нормативно-правових актів 
(у тому числі посадових інструкцій) КНТЕУ щодо їх відповідності законодавству 
України за результатами якої, за потреби, до них вносились зміни. 

Пункт 2.3.12. Особливу увагу ректор університету постійно приділяє 
питанням поліпшення умов праці, навчання та проживання працівників і 
студентів. Зусилля підрозділів адміністративно-господарської частини у 
2015 році були спрямовані на подальший розвиток матеріально-технічної бази з 
метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту студентів і 
співробітників. Служби здійснюють експлуатацію та своєчасний ремонт інженер-
них мереж та енергетичного обладнання, вчасно проведено підготовчі роботи та 
отримано акти готовності до опалювального сезону. До навчальних корпусів та 
гуртожитків безперебійно постачається електроенергія, теплоносій, вода та газ, 
забезпечується їх раціональне використання. 

Своєчасно проводиться технічне обслуговування приладів обліку теплової 
енергії, ліфтів, годинникових установок, обладнання навчально-виробничого 
об’єднання та пральні. У встановлені терміни подається звітна документація про 
споживання енергоносіїв, налагоджено оперативний зв’язок з усіма енергопоста-
чальними організаціями. З метою удосконалення обліку використаної електро-
енергії встановлено автоматизовану систему, замінено на сучасні 3 вузла обліку 
споживання тепла. 

Пріоритетним завданням розвитку матеріально-технічної бази університету 
є питання енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій. 
Керівництво університету постійно вживає заходів щодо скорочення 
енергоспоживання, оскільки їх реалізація є важливим чинником ефективного 
використання ресурсів та економії коштів. Результатом реалізації цих заходів 
стало скорочення (порівнянні з 2014 роком) споживання теплової енергії на 5 %, 
води на – 1,5 %, природного газу на – 11 %. 

На будівництво, капітальний та поточний ремонт, а також проведення 
профілактичних робіт в поточному році використано понад 41 млн грн.  

На будівництво гуртожитку на 550 місць у 2015 році використано майже 
19 млн грн. Споруджено два поверхи чотириповерхової будівлі прибудованого 
об’єкта соціальної сфери, облаштовано покрівлю, встановлено металопластикові 
вікна та здійснено утеплення фасаду сучасними теплоізоляційними матеріалами. 
Продовжується виконання електромонтажних та сантехнічних робіт.  

На капітальний та поточний ремонт використано понад 22 млн грн.  



 

 28

Утеплено фасади корпусів «А» «В» та «Е» із застосуванням сучасних теп-
лоізоляційних матеріалів та виконані оздоблювальні роботи. Введено в дію пер-
шу чергу централізованої системи кондиціювання повітря на базі обладнання зі 
змінним потоком холодоагенту, що дало можливість створити в приміщеннях у 
спекотні дні комфортний мікроклімат, продовжуються роботи другої черги. 

У навчальних корпусах відремонтовано понад 60 аудиторій, лабораторій, 
комп’ютерних класів, службових приміщень.  

У гуртожитку № 4 (1-й блок) замінено систему опалення зі встановленням 
сучасних енергоефективних опалювальних приладів. У санвузлах та душових 
кімнатах гуртожитку № 4 встановлено сучасну систему вентиляції.  

Значний обсяг робіт виконано під час капітального ремонту спортивної зали 
№ 1, де замінено покрівлю з підсиленням металевих конструкцій, утеплено та оз-
доблено фасад, виконано загальнобудівельні та спеціальні роботи всередині зали. 

Покращено благоустрій зони спортивних майданчиків університету. Нині 
триває капітальний ремонт майданчиків для ігрових видів спорту, а саме для: 
великого тенісу, баскетболу, настільного тенісу, бадмінтону. 

Ремонтно-будівельні роботи проводились також у гуртожитках: 
відремонтовано понад 45 житлових кімнат, коридорів житлових блоків, сходові 
клітини, місця загального користування. 

У 2015 році дві бази відпочинку «Сонячна» та «Хорли» традиційно прий-
мали відпочиваючих. Для створення сприятливих і комфортних умов для 
відпочинку студентів і співробітників на базі відпочинку «Хорли» проведено 
поточний ремонт спортивних майданчиків, благоустрій та озеленення території. 
Перед початком оздоровчого сезону оновлено оздоблення житлових будиночків 
на базі відпочинку «Сонячна». На основі отриманих дозвільних документів 
проводяться проектні роботи з землеустрою в с. Хорли. Виготовлено проекти 
землеустрою на ділянки, які знаходяться у відомстві селищної ради, нині 
проводяться експертиза землевпорядної документації. 

В університеті для кожного студента і працівника створені сприятливі і 
безпечні умови для навчання і праці. Керівництво університету своєчасно 
забезпечує повною і вичерпною інформацією студентів і співробітників про 
можливі небезпечні ситуації, про вжиті заходи для їх запобігання або ліквідації 
та про дії людей у надзвичайних ситуаціях.  

Відділ охорони праці та пожежної безпеки постійно проводить роботу 
щодо дотримання законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, 
виробничої санітарії та забезпечення необхідних умов праці і профілактики 
профзахворювань, а саме: періодичні медичні огляди працівників певних 
категорій (друкарня, виконробська дільниця, автогараж, експлуатаційно-
технічний відділ, працівники, які працюють з посудинами під тиском – 
автоклавами); які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки, електробезпеки, охорони праці.  

Відділом матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель забез-
печується своєчасне постачання будівельних матеріалів, оргтехніки, меблів та ін-
ших ресурсів для навчальної і господарської діяльності університету. За звітний пе-
ріод придбано та встановлено 100 двоярусних ліжок, 300 приліжкових тумбочок, 
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300 навісних книжкових полиць, замінено 320 кухонних табуретів, 160 столів пись-
мових. Навчально-виробниче об’єднання забезпечується харчовими продуктами. 

Протягом 2015 року із урахуванням сучасних тенденцій розвитку конди-
терського та хлібопекарного виробництва, на основі впровадження новітніх 
технологій, застосування нових видів сировини працівниками навчально-вироб-
ничого об’єднання розроблено новий асортимент кондитерських та хлібобулоч-
них виробів. Постійно вдосконалюється якість обслуговування споживачів.  

З метою розширення зони буфетів створено сучасне кафе площею 180 м2, 
що переносить відпочиваючих у казкову Венецію. Приміщення обладнане 
сучасною системою припливно-витяжної вентиляції. Нині тривають роботи з 
облаштування прибудинкової території з ландшафтною композицією. 

За звітний період замощено майданчиків та доріжок з фігурних елементів, 
площею 2 100 м2, відремонтовано понад 200 м2 асфальтового покриття доріжок 
та проїздів. 

Господарчий відділ підтримує в належному санітарному стані всі 
приміщення університету, регулярно прибирає територію від залишків листя, 
сміття та снігу. Проведено озеленення території, у створюваних паркових зонах 
та ландшафтних композиціях підібрано та висаджено посадковий матеріал у 
кількості 263 шт. дерев та кущів. Нині продовжується догляд за висадженими 
рослинами та проведено їх підготовку до зимівлі.  

Працівники автогосподарства забезпечують підтримання експлуатаційних 
характеристик автомобілів та своєчасне надання транспортних послуг. 

Пункт 2.3.18. Відповідно до Державної програми щодо запобігання і про-
тидії корупції на 2011–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 листопада 2011 р. № 1240, статей 78-79 Закону України «Про 
вищу освіту», Законів України «Про боротьбу з корупцією та організованою 
злочинністю», «Про засади запобігання та протидії корупції», постанов і 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Міністерства освіти і науки 
України, спрямованих на недопущення порушень законодавства, сертифікованої 
в КНТЕУ системи управління якістю, у 2015 році в університеті проводилася 
системна профілактична робота щодо запобігання проявів корупції, хабарництва 
та посадовим зловживанням. На факультетах створені інформаційні Стенди 
довіри, на першому поверсі корпусів А і Б університету розміщено «Скриньки 
довіри», створені сторінки університету в соціальних мережах, щорічно 
розробляються заходи щодо запобігання протиправним діям. Всі ці заходи 
надають можливість студентам інформувати керівництво університету про будь-
які форми тиску на них з боку викладачів та інших посадових осіб. 

З метою профілактики та запобігання проявів корупції, хабарництва та 
інших негативних явищ у сфері освіти в КНТЕУ був підготовлений перелік за-
ходів профілактики протиправних дій на 2015 рік та вжито відповідні заходи:  

1) на початку кожного навчального року видається наказ про забезпечення 
прозорості освітнього процесу, що доводиться до кожного його учасника під підпис; 

2) обговорення питань протидії корупції та хабарництву, посадових 
зловживань і протиправних дій в освітньому процесі на засіданнях трудових 
колективів, зборах студентів, аспірантів КНТЕУ; 
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3) щорічне звітування науково-педагогічних працівників про виконання 
обов’язків і завдань, що є основою для визначення рейтингу викладачів, 
результати якого враховуються при укладанні контрактів; 

4) контроль за поданням суб’єктами декларування декларацій про майно, 
доходи, витрати і фінансові зобов’язання за 2014 рік; 

5) оприлюднення на офіційному веб-сайті КНТЕУ інформації про проце-
дури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої 
освіти; статуту та інших документів, які регулюють освітній процес; інформації 
про склад керівних органів; кошторис КНТЕУ на поточний рік та всі зміни до 
нього; звіт про використання та надходження коштів; інформації щодо проведення 
тендерних процедур; штатного розпису на поточний рік; 

6) опрацювання інформації, що надходила до «Скриньки довіри» та 
оперативне реагування на звернення; 

7) забезпечення безперебійної роботи телефонної «гарячої лінії» та 
оперативне реагування на звернення, що надходять; 

8) оновлення матеріалів на факультетських стендах довіри; 
9) обговорення на засіданнях вченої ради КНТЕУ, вчених радах 

факультетів та кафедр питання забезпечення відкритості та прозорості орга-
нізації контролю знань студентів відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерсь-
кого) рівнів вищої освіти у КНТЕУ; 

10) поширення знань про антикорупційне законодавство, інформування 
співробітників і студентів про негативний вплив корупції на авторитет 
суспільства в цілому та заходи, що вживаються щодо її запобігання; 

11) проведення заходів зі студентами щодо сумлінного ставлення до навчан-
ня, підвищення якості успішності та необхідності дотримання етичних норм; 

12) проведення соціологічних опитувань: «Ефективність викладання 
навчальних дисциплін та проведення занять в КНТЕУ»; «Якість освіти в 
КНТЕУ»; «Викладач очима студентів»; 

13) проведення тематичних лекцій з питань юридично-правової 
профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва; 

14) забезпечення висвітлення та роз’яснення питань з проблем протидії 
посадовим зловживанням та хабарництву в газеті «Університет і час». 

Всі ці заходи спрямовані на оперативне поширення інформації, 
запобігання проявам корупції та хабарництва, забезпечення прозорості 
освітнього процесу та сприяють плідній співпраці здобувачів вищої освіти з 
адміністрацією КНТЕУ. 

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 за відповідними напрямами, виконання Статуту, планів прийому на 
навчання до докторантури і аспірантури, показників ефективного 
використання державного майна та інших показників діяльності, а також 
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дотримання законодавства у сфері освіти і науки, а також виконання ректором 
умов контракту надаються МОН України у встановлені строки. 

Мазаракі Анатолій Антонович – ректор, доктор економічних наук, 
професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслуже-
ний діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі нау-
ки і техніки, член Атестаційної колегії МОН України, голова наукової секції 
«Економіка» МОН України, член наукової ради Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, голова редколегій журналів «Вісник КНТЕУ», 
«Товари та ринки», «Логистика: проблемы и решения», член редколегій журналів 
«Економіка України», «Фінансовий контроль», «Конкуренція. Вісник Антимо-
нопольного комітету України», керівник наукової школи з проблем розвитку 
сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління. 

Звіт ректора про результати своєї діяльності відбувається регулярно перед 
вищим органом громадського самоврядування університету – Конференцією 
трудового колективу КНТЕУ. 15 травня 2015 року ректор звітував перед 
Конференцією трудового колективу університету про підсумки роботи у 
2014/15 н.р. і визначив завдання колективу університету на 2015/16 н.р., а 28 
січня 2016 року – за результатами роботи у 2015 календарному році.  

Періодично ректор виступав перед студентським активом з інформацією 
про діяльність ректорату щодо 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 освітній ступінь «магістр» до вступу в аспірантуру.  

У 2015 році було захищено 4 дисертаційні праці на здобуття наукового 
ступеня доктора наук М.В. Босовською; А.Г. Герасименко; Т.В. Дубовик; 
Г.В. Ситник в яких ректор КНТЕУ А.А. Мазаракі був науковим консультантом. 
При цьому дві з них захищено до закінчення терміну перебування в 
докторантурі. Загалом під час роботи на посаді ректора консультував 
24 доктори наук та здійснював наукове керівництво 16 кандидатами наук. Нині 
консультує п’ять здобувачів наукового ступеня доктора наук.  

У 2015 році А.А. Мазаракі був співавтором 6 монографій: «Оптова 
торгівля в Україні», «Економічний суверенітет України в умовах глобальних 
викликів», «Інновінг у туризмі», «Зовнішня торгівля України: ХХІ століття», 
«Класифікація непродовольчих товарів», «Внутрішня торгівля України (ч.1 і 
2)»; 2 підручників: «Світовий ринок товарів та послуг», «Митне регулювання 
ЗЕД»; навчального посібника «HoReCa. «Проектування готелів»; автор та 
співавтор 10 наукових статей.  

Здійснював наукове керівництво науково-дослідними роботами «Форму-
вання інституційного середовища захисту ринку України від розміщення не-
безпечної та неякісної продукції»; «Євроінтеграційні пріоритети розвитку 
національного бізнесу»; «Моделювання організаційно-економічного механізму 
управління підприємствами торгівлі та сфери послуг»; «Державне регулюван-
ня туризму в Україні». Є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01. 
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