Міністерство освіти і науки України
ЗВІТ
ректора Київського національного торговельно-економічного
університету А. А. Мазаракі за результатами діяльності у 2019 р. та
виконання контрактних зобов’язань
Звіт надано за період 2019 рік, посаду ректора КНТЕУ обіймаю за контрактом з 01 листопада 2017 р. (наказ МОН України від 31.10.2017 № 637-к).
КНТЕУ є неприбутковою бюджетною установою. Університет є автономним
закладом освіти, що має академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію.
Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави.
У 2019 р. університетом збережено високі показники якості освітньої
діяльності та закріплено лідируючі позиції у системі національної вищої
освіти. Згідно з підсумками вступної кампанії університет за результатами
оприлюдненого МОН рейтингу за кількістю поданих заяв зберіг лідерські
позиції серед провідних освітніх закладів України, увійшовши до п’ятірки
найпопулярніших серед абітурієнтів ЗВО, а за кількістю поданих заяв серед
економічних закладів вищої освіти КНТЕУ залишається лідером в Україні; за
даними рейтингу «ТОП-200 Україна 2019» Міністерства освіти і науки
України університет обійняв достойні позиції.
У 2019 р. розроблено та затверджено вченою радою університету «Стратегію
розвитку Київського національного торговельно-економічного університету
на період до 2030 року». Система управління якістю (системи забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти) ISO 9001:2015 КНТЕУ інтегрує
положення європейських та міжнародних стандартів, що дає відчутний, стосовно
забезпечення рівня якості надання освітніх послуг, синергетичний ефект.
Про високі показники якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
свідчить видача Органом сертифікації сертифікату на систему управління
якістю КНТЕУ на наступні 3 роки.
Стратегічною метою університету є забезпечення розвитку освітньої,
наукової діяльності, формування гармонійної особистості, стабільно високої
конкурентоспроможності в Україні та світі.
Діяльність колективу КНТЕУ у 2019 р. забезпечувала подальше системне
впровадження в освітній процес положень Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), поширення і
вдосконалення розпочатих раніше перетворень, спрямованих на підвищення
якості освітньої діяльності у системі національної вищої освіти.
Підготовка фахівців визначається, необхідністю забезпечення сталого
економічного розвитку, потребами ринку праці та здійснюється на засадах
освіти впродовж життя. У КНТЕУ та відокремлених структурних підрозділах
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навчається майже 35 тисяч студентів за 23 спеціальностями / 53 спеціалізаціями
на 4 рівнях вищої освіти. Університет здійснює підготовку фахівців за
53 освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня, за 52 програмами
другого (магістерського) рівня, за 15 програмами третього (освітньо-наукового)
рівня, за 8 програмами четвертого (наукового) рівня. У 2019 р. розпочато підготовку
фахівців ступеню вищої освіти «молодший бакалавр» за 6 освітніми програмами.
Акредитаційною комісією Вищої ради Франції з питань оцінки науководослідницької роботи і вищої освіти у 2019 р. прийнято рішення про 5-річну
безумовну акредитацію освітньо-наукової програми третього (PhD) рівня
вищої освіти «Економіка».
Зміст підготовки фахівців закріплено Стандартами вищої освіти КНТЕУ,
освітніми програмами, затвердженими у встановленому порядку, у яких
визначено систему освітніх компонентів на відповідному рівні освіти у межах
спеціальності, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх
вивчення, кількість кредитів ЄКТС.
Однією з умов надання якісних освітніх послуг в КНТЕУ є навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу, яке регулярно та систематично
актуалізуються, із урахуванням всіх інноваційних змін.
При формуванні освітніх програм для розкриття змісту підготовки фахівців залучаються стейкхолдери: студенти, замовники підготовки фахівців,
роботодавці, представники держави, суспільства.
Освітній процес в університеті організовано відповідно до стандартів
вищої освіти КНТЕУ: на засадах формування та розвитку у студентів мотивації до навчання, навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно-значущих якостей, умінь і навичок майбутніх
фахівців, забезпечення умов для гармонійного творчого розвитку особистості
студента в умовах індивідуалізації освітнього процесу та здійснюється на
засадах Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи, її
ключових документів, стандартів та рекомендацій, з метою забезпечення
якості вищої освіти та інтеграції національної системи вищої освіти в
європейське та світове освітнє співтовариство. Відповідно до діючої Системи
управління якістю КНТЕУ освітній процес в університеті забезпечується
якісними та сучасними навчально-методичними матеріалами, які системно
актуалізуються. Освітньо-професійні, освітньо-наукові програми та дисципліни
мають достатній базовий пакет методичних розробок.
З метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту
студентів і співробітників в університеті створено та успішно розвивається
сучасна матеріально-технічна база. Зокрема, активно використовується в
освітньому процесі коворкінг та SMART-бібліотека, встановлюється сучасне
комп’ютерне та лабораторне обладнання, продовжується модернізація та капітальний ремонт навчальних корпусів, облаштовуються нові спортивні майданчики, тенісні корти зі штучним покриттям, тощо. З 1 вересня 2020 р. буде
введено в експлуатацію новий студентський гуртожиток на 550 місць.
Згідно з європейськими рекомендаціями щодо формування системи
забезпечення якості вищої освіти особлива увага була приділена інформацій2

ному супроводу освітнього та наукового процесу, що особливо важливо для
підготовки фахівців економічного спрямування. Саме тому бібліотека
КНТЕУ послідовно перетворюється в сучасний інформаційний HUB.
У сфері освітньої діяльності університет активно співпрацює зі стейкхолдерами.
Нині між університетом та іншими підприємствами, установами та організаціями підписано та ефективно реалізуються 773 договори та меморандуми
про співпрацю, у тому числі 109 міжнародних. У 2019 р. було укладено та
переукладено угоди про співробітництво з: Асоціацією UCMItaly та школою
італійської кухні «SettimaLuna – In.Formazione (Італія); Університетом
«Проф. д-р Асен Златаров» (Болгарія); Лист про наміри з Коледжем
прикладного мистецтва та технології Алгонкін (Оттава, Канада);
Меморандум про взаєморозуміння з Університетом Центрального
Ланкаширу (Великобританія); Університетом Отгонтенгер (Монголія);
Університетом Парі Ест Кретей (Франція); Академією професійної освіти
Меркур» НПО (Словацька Республіка); Федерацією Обміни Франція –
Україна» (Франція); Римським університетом Гульєльмо Марконі (Італія);
Бізнес-Школою «Ауденсія» - Меморандум про взаєморозуміння і Угода про
обмін та подвійне дипломування (Франція).
Київський національний торговельно-економічний університет, базовий
заклад разом з 16 відокремленими структурними підрозділами у 10 містах
України, є багатогалузевим закладом вищої освіти, що провадить освітню,
наукову, науково-технічну, інноваційну, методичну та культурно-просвітницьку
діяльність, має розвинену інфраструктуру закладів освіти, навчально-виробничих,
наукових центрів, інших підрозділів, об’єднаних з метою реалізації
державної політики в галузі освіти і науки, виконання місії і завдань як
національного закладу вищої освіти.
Вищим органом громадського самоврядування університету – Конференцією трудового колективу КНТЕУ постійно оцінюється діяльність керівництва університету у сфері забезпечення якості освітньої, наукової, фінансово-господарської та інших видів діяльності. У 2019 р. відбулося 3 засідання
конференції трудового колективу університету, на яких були прийняті
важливі рішення щодо життєдіяльності КНТЕУ, а саме: погодження Статуту
Київського національного торговельно-економічного університету (нова
редакція); обрання виборних представників до складу вченої ради КНТЕУ;
Про підсумки роботи у 2018/19 навчальному р. та завдання колективу
університету на 2019/20 навчальний рік.
На виконання програми стратегічного та інноваційного розвитку університету на період до 2030 р. вчена рада КНТЕУ протягом 2019 р. провела
10 засідань та розглянула понад 150 питань, по яких прийнято конкретні
рішення, зокрема:
• про головні завдання діяльності КНТЕУ на 2019/20 навчальний рік;
• удосконалення організаційної структури КНТЕУ;
• результати моніторингу діяльності КНТЕУ за 2018 р. для підтвердження
статусу національного закладу вищої освіти;
3

• схвалення Моніторингової справи про виконання КНТЕУ критеріїв
надання та підтвердження статусу національного;
• затвердження Плану роботи вченої ради КНТЕУ на 2019/20 навчальний рік;
• присвоєння вчених звань;
• обрання на посади науково-педагогічних працівників;
• затвердження рішення конкурсної комісії про обрання наукових працівників;
• затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, методичної,
наукової, організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників;
• затвердження планів підвищення кваліфікації та стажування науковопедагогічних працівників на 2019/20 навчальний рік;
• затвердження пропозицій до планових показників державного замовлення
прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2020 рік;
• зміни до Правил прийому на навчання до Київського національного
торговельно-економічного університету в 2019 р.;
• затвердження Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2020 р.;
• затвердження програм вступних іспитів до аспірантури;
• затвердження Плану проведення ліцензування та акредитації у 2019/20 н.р.;
• затвердження акредитаційних справ;
• про результати акредитації;
• результати атестації здобувачів освітнього ступеня «магістр», «бакалавр»;
• результати впровадження та перспективи подальшого розповсюдження
бакалаврських і магістерських програм англійською мовою викладання;
• про результати науково-дослідної роботи у 2019 р. та завдання на 2020 рік;
• затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2020 рік;
• про періодичні наукові видання КНТЕУ;
• про зміну квот виборних представників до складу вченої ради та
конференції трудового колективу КНТЕУ;
• затвердження Положення про організацію освітнього процесу студентів
(нова редакція);
• затвердження Положення про оцінювання результатів навчання студентів
та аспірантів (нова редакція);
• затвердження Положення про проведення практики студентів (нова редакція);
• затвердження Типового положення про кафедру КНТЕУ (нова редакція);
• затвердження Положення про призначення і виплату соціальної стипендії
студентам у Київському національному торговельно-економічному
університеті (нова редакція);
• затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт «Інноваційні ресторанні технології»;
• затвердження Положення про порядок конкурсного відбору науковопедагогічних працівників, директорів коледжів та училищ Київського
національного торговельно-економічного університету (нова редакція);
• внесення змін до Положення про атестацію наукових кадрів;
• внесення змін до Положення про порядок проведення наукових заходів;
4

• внесення змін до Положення про апеляцію результатів підсумкового
контролю знань здобувачів вищої освіти КНТЕУ;
• затвердження графіків навчального процесу здобувачів степеня вищої
освіти «молодший бакалавр» на 2019/20 н.р.;
• затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних
планів, внесення змін до діючих робочих навчальних планів;
• затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, практик,
кваліфікаційних екзаменів, у тому числі англійською мовою викладання;
• затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, які
викладаються на Підготовчому відділенні для іноземців та осіб без
громадянства для іноземних слухачів;
• рекомендація до видання рукописів монографій, підручників та
навчальних посібників;
• затвердження тематичного плану видання монографій на 2020 рік;
• затвердження Тематичного плану створення підручників та навчальних
посібників КНТЕУ на 2020 рік;
• затвердження зведеного плану проведення міжнародних, всеукраїнських
та вузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів,
олімпіад, конкурсів на 2020 р.;
• затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які
здобувають освітній ступінь магістра на 2019/20 навчальний рік;
• затвердження плану проведення лекцій відомими вченими та провідними
фахівцями-практиками;
• затвердження та уточнення тем дисертаційних робіт;
• рекомендації до вступу до докторантури та призначення наукових консультантів;
• затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів
наукової роботи докторантів, аспірантів;
• внесення змін до складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності;
• висунення кандидатур на здобуття Премії Президента України для
молодих вчених;
• висунення кандидатур на Премію Верховної Ради України молодим ученим;
• рекомендація проекту наукової роботи молодих вчених, що виконуватиметься за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
«Бюджетно-податкова та монетарна політика економічного розвитку» до
участі у ІІ етапі конкурсу;
• подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, імені М.С. Грушевського, імені Вадима Гетьмана;
• подання кандидатур на призначення академічної стипендії Кабінету
Міністрів України для аспірантів;
• звіти докторантів;
• звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України;
• звіт про результати виконання гранту Президента України для молодих вчених;
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• звіти спеціалізованих вчених рад;
• затвердження розміру плати за надання платних освітніх послуг для
здобуття ступенів вищої освіти;
• затвердження ліміту стипендіатів;
• затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань
переведення студентів на вакантні місця державного замовлення;
• звіт про фінансову діяльність у 2018 р.;
• ухвалення фінансового плану КНТЕУ на 2019 рік, інше.
В університеті діє студентське самоврядування, що є розвиненою, потужною, рушійною силою, що впливає на всі сфери життя університету.
Представники рад студентського самоврядування беруть участь у роботі
Вченої ради університету, Конференції трудового колективу, стипендіальної
комісії, у комісіях з поселення студентів з гуртожитку, визначення структури
навчальних планів та змісту дисциплін.
Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації відбувається через оприлюднення: на
офіційному та корпоративних сайтах КНТЕУ, в Е-капмусі,через систему
дистанційного навчання, інформаційні пакети ЄКТС, освітні програми,
розклад занять, а також усі складові забезпечення освітнього процесу, які
підлягають опублікуванню згідно з Законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про доступ до публічної інформації».
Функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників КНТЕУ і здобувачів вищої освіти
здійснюється шляхом дотримання академічної доброчесності працівниками та
здобувачами вищої освіти відповідно до дотримання норм Етичного кодексу
вченого України, Антикорупційної програми КНТЕУ; Положення про
дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними,
науковими працівниками та здобувачами освіти; Положення про інституційний
репозитарій Київського національного торговельно-економічного університету;
оприлюднення тексту дисертаційних робіт на офіційному сайті КНТЕУ.
Ректором університету проводиться постійна робота щодо загального управління та координації діяльності відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ.
Зокрема, результатом такої роботи стало удосконалення організаційної структури
базового закладу освіти та відокремлених структурних підрозділів.
Протягом звітного періоду продовжувалася активна робота керівництва
та співробітників КНТЕУ у сфері поліпшення координації діяльності підрозділів і служб університету, зокрема розроблялися внутрішні регламенти реалізації управлінських процесів та проводився комплекс робіт з інформатизації
освітнього процесу, наукової, господарсько-фінансової діяльності КНТЕУ.
У Київському національному торговельно-економічному університеті
поступально сформована система ефективного менеджменту – система
антикризового управління, направлена на запобігання та мінімізацію ризиків,
пов’язаних із впливом зовнішньої турбулентності, оптимізацію власних
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ресурсів, розвиток ділової досконалості, інноваційності, корпоративної
екологічної відповідальності, яка забезпечили:
Ефективне функціонування Система управління якістю КНТЕУ, яка
органічно поєднала вимоги положень міжнародних стандартів ISO серії 9001
(версії 2009 р., згодом – 2015 р.), європейських стандартів та рекомендацій
щодо вищої освіти та законодавчо-нормативної бази України. Створено та
забезпечено успішне функціонування на засадах постійного удосконалення
системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності
університету.
Забезпечено фінансову стабільність університету, стабільне виконання
програм інвестування та фінансування, розвиток фінансування за всіма
джерелами надходження; безперебійна своєчасна щомісячна виплата
заробітної платні працівникам і стипендії студентам;
Щорічне виконання в повному обсязі планів державного замовлення
підготовки фахівців, масштабна багатовекторна робота із формування
контингенту вступників на навчання за всіма рівнями освіти, проведення
профорієнтаційної роботи;
Кадрова політика, направлена на формування якості людського
капіталу, а саме успішно здійснюється конкурсний відбір при формуванні
науково-педагогічного складу; планове підвищення кваліфікації викладачів
(в тому числі у закордонних організаціях та установах), атестація
працівників; постійне формування резерву для вступу в аспірантуру із числа
студентів освітнього ступеня «магістр»;
Забезпечення якості освітнього процесу, адекватного викликам
сьогодення та запитам роботодавців, відбувається ефективна взаємодія з
роботодавцями – залучення їх до формування актуальних компетентностей,
розробки навчальних планів, методичного забезпечення дисциплін, тематики
кваліфікаційних робіт; проведення бізнес-тренінгів; постійне розширення
договорів про співпрацю з урядовими, бізнес-структурами, установами та
організаціями, переліку баз практики, в тому числі – іноземних; залучення в
освітній процес, баз даних та програмних продуктів, що використовуються в
практиці діяльності;
Реагування на інформатизацію суспільства – розвиток інформатизації
діяльності університету та освітнього процесу шляхом створення
інтегрованої електронної корпоративної системи фінансової діяльності,
управління навчальним та науковим процесом; комп’ютеризації усіх видів
діяльності, проведення освітнього процесу; розширенню переліку та
поглиблення змісту дисциплін інформаційного спрямування в усіх
навчальних планах підготовки фахівців;
Розвиток наукових досліджень, науково-дослідної роботи як основа
поглиблення змісту освіти, участі в побудові економіки знань, шляхом
формування актуальних для суспільства та економіки країни тематики
наукових досліджень, забезпечення реальних для впровадження наукових
результатів; якісного виконання досліджень на замовлення бізнес-структур;
стимулювання створення інновацій, об’єктів інтелектуальної власності;
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створенні умов для участі у трансфері технологій, створенні стартапів;
розвитку наукових шкіл; розширення переліку спеціальностей в аспірантурі
та докторантурі, третього освітньо-наукового ступеня підготовки PhD;
спеціалізованих рад із захисту дисертацій;
Інтеграція результатів діяльності КНТЕУ до міжнародної освітянської
та наукової спільноти в умовах глобалізації, завдяки постійному
розширенню договорів про співпрацю з іноземними закладами та
установами; забезпеченню умов для академічної мобільності викладачів та
студентів; плановому збільшенню присутності науковців в міжнародних
виданнях, що входять до наукометричних баз даних;
Постійне удосконалення матеріально-технічної бази проведення
освітнього процесу, творчого розвитку, умов проживання;
Реалізація екологічної політики КНТЕУ, а саме цілеспрямоване
продовження впровадження енерго- та теплоощадного режиму функціонування
університету; всі навчальні корпуси та гуртожитки утеплено та облицьовано
зовні тепловідбиваючими, теплоощадними матеріалами, встановлено
металопластикові вікна; об’єкти університету повністю забезпечені засобами
обліку теплової енергії, електричної енергії, води та природного газу; на
території університету перекладено зовнішні розподільчі теплові та водопровідні
мережі, встановлено системи автоматики регулювання подачі теплоносія, що
сприяло підвищенню надійності експлуатації інженерних систем та запобіганню
аварійних ситуації; виконується експлуатаційне управління використанням
теплової енергії, залежно від погодних умов та в неробочий час; реалізація
заходів енергоефективності забезпечило відсутність вимушених перерв у
навчальному процесі із-за відсутності опалення; модернізовано обмінну
вентиляцію з встановленням чиллерів та фанкойлів; встановлюється
централізована система кондиціонування повітря в корпусах; на території
університету та в холах начальних корпусів встановлені світильники, що
обладнані датчиками руху, всі лампи енергозберігаючі; функціонує система
водозбереження, модернізовано все сантехнічне обладнання; запроваджено
виробництво екологічно чистої води; відбувається постійне озеленення всієї
території; створено мережу велопарковок; розвивається система
корпоративного електронного документообігу з метою зменшення обсягу
друкованих документів; здійснюється закупівля комп'ютерів й техніки з
низьким енергоспоживанням, екотоварів для офісу; регулярно проводиться
здача використаного паперу та батарейок.
В контексті необхідності постійного удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ставляться завдання
щодо розвитку концептуально важливих їх складових: введення нових
перспективних спеціалізацій у межах ліцензованих спеціальностей; створення умов для дотримання академічної доброчесності; розробка електронних
індивідуальних навчальних планів студентів; подальше розширення переліку
програм підготовки магістрів та бакалаврів з викладанням англійською
мовою; підвищення мотивації студентів та викладачів до вивчення іноземних
мов; інтеграція результатів наукових досліджень в освітній процес; розвиток
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співпраці з партнерами університету з метою забезпечення професіоналізації
освітнього процесу; розширення застосування в освітньому процесі
університету сучасних освітніх технологій тощо.
Виконання зобов’язань за пунктами контракту.
1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами
на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти.
Важливими чинниками забезпечення якості освітнього процесу в
університеті є постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в КНТЕУ шляхом: виконання положень
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти» – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area, а також розробки та затвердження вченою радою КНТЕУ
стандартів вищої освіти КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями
ступенів вищої освіти бакалавра і магістра.
Стандарти вищої освіти КНТЕУ розробляються для кожного рівня вищої
освіти в межах кожної спеціальності; відповідно до Національної рамки
кваліфікацій та використовуються для визначення й оцінювання якості змісту
та результатів освітньої діяльності .
Стандарт вищої освіти КНТЕУ визначає такі вимоги до освітньої
програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний
зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах
результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до
наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги
професійних стандартів (у разі їх наявності).
У 2019 р. продовжувалася робота щодо підготовки фахівців з вищою
освітою за відповідними програмами освітніх ступенів бакалавра, магістра та
доктора філософії згідно зі стандартами вищої освіти КНТЕУ. Вперше було
розпочато підготовку фахівців ступеню вищої освіти молодший бакалавр.
Однією з умов надання якісних освітніх послуг в КНТЕУ є навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу, яке регулярно та систематично
оновлюється, із урахуванням всіх інноваційних змін. Навчальні дисципліни
забезпечені навчально-методичними матеріалами на достатньому рівні
відповідно до дисциплін навчальних планів та вимог ринку праці.
Пріоритетом КНТЕУ залишається модернізація освітнього процесу шляхом
розроблення освітніх програм; подальшого удосконалення навчальних планів,
орієнтованих на компетентнісний підхід, що містять по 5 дисциплін на
семестр з мінімальним обсягом 6 кредитів ЄКТС з формою контролю – екзамен.
Навчально-методичний комплекс дисциплін розробляється та актуалізується з
урахуванням встановлених випусковими кафедрами в освітніх програмах й
стандартах вищої освіти загальних та фахових (спеціальних) компетентностей
випускників; місця відповідної дисципліни в навчальному плані, що
підвищує рівень їх адаптації до майбутньої практичної діяльності.
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Університетом постійно проводиться моніторинг ринку праці, вивчаються
потреби і запити стейкхолдерів, та відповідно до них корегуються освітні
програми підготовки фахівців.
У 2019 р. розпочато роботу щодо підготовки фахівців з вищою освітою
за новими освітніми програмами: бакалаврського рівня – 9 програм,
магістерськими – 8 програм, молодший бакалавр – 6, які розроблені відповідно
до стандартів вищої освіти, затверджених МОН України.
З метою активізації мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів
особливо актуальним є питання розвитку освітніх програм з англійською мовою
викладання. У 2019 р. навчання здійснюється за 10-ма англомовними
магістерськими програмами: «Міжнародна економіка», «Фінансовий менеджмент»,
«Фінансове посередництво», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Торговельний менеджмент», «Готельний і ресторанний менеджмент», «Туристичний
та курортно-рекреаційний менеджмент», «Міжнародний готельний бізнес»,
«Міжнародний туристичний бізнес», «Митна справа» , за 2-ма бакалаврськими
програмами з викладанням англійською мовою: «Міжнародна економіка»,
«Менеджмент ЗЕД».
Контингент студентів базового закладу на жовтень 2019 р. склав 17 592 особи.
З метою розкриття змісту підготовки фахівців для вітчизняних та іноземних
стейкхолдерів, профорієнтації абітурієнтів під час вступної кампанії до КНТЕУ
та інформування студентів і суспільства, у т.ч. зарубіжних партнерів, здійснюється
розробка освітніх інформаційних пакетів для здобувачів ступенів бакалавра
та магістра за усіма діючими освітніми програмами з дотриманням Стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area), стандартів вищої освіти КНТЕУ за рекомендованою структурою
Довідника користувача ЄКТС 2015 р. У 2018 р. їх було підготовлено
відповідно до Довідника користувача ЄКТС (із включенням до їх структури
профілю програми та освітньої програми) за усіма спеціальностями /
спеціалізаціями прийому 2019 р., у т.ч. англійською мовою викладання.
З метою проведення планомірної підготовки здобувачів освітнього ступеня
«бакалавр» очної форми навчання до атестації та вступу до магістратури розроблено
систему підготовки студентів до кваліфікаційного екзамену. Випусковими
кафедрами та гарантами відповідних освітніх програм розроблено робочі
програми, методичні рекомендації та тестові завдання (в системі
дистанційного навчання) підготовки до кваліфікаційних екзаменів.
Активна робота проводилась в Інституті вищої кваліфікації протягом
звітного періоду з потенційними замовниками освітніх послуг з підвищення
кваліфікації (підготовка пропозицій, кошторисів, обговорення тематики
навчання): Апарат Верховної Ради України, Комітет ВРУ з питань науки і
освіти, Рахункова палата, Міністерство юстиції, Антимонопольний комітет,
Пенсійний фонд України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Сили
спеціальних операцій ЗСУ, Державне бюро розслідувань, Державна авіаційна
служба, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, Національна служба здоров’я України,
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Державне агентство рибного господарства України, ГУ ДКСУ в Київській обл.,
ГУ ПФУ в м. Києві, ГУ Держпродспоживслужби в Київській обл., Укрзалізниця,
ДП «Енергоринок», Укртранснафта, Украерорух, A.G.R. Holding тощо.
Взято участь у тендерах Секретаріату Кабінету Міністрів України, КП
«Київський метрополітен», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
Фінансової компанії «Житло-Інвест», Національного антикорупційного бюро
через систему Prozorro, конкурсі Національного агентства України з питань
державної служби щодо проведення короткострокових семінарів з питань
запобігання корупції. Запроваджено участь у комерційних закупівлях: для
Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні (онлайнтренінг з Excel) та Страхової компанії «ТАС» (курси англійської мови).
Це дозволило розширити кількість замовників, тематику програм та
здійснити підвищення кваліфікації 1 322 осіб, що відповідає минулорічному
контингенту, збільшивши при цьому обсяг надходжень.
Розширено співпрацю з Департаментом регулювання публічних закупівель
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:
для представників ЗВО України проведено спільний семінар на тему: «Нововведення
у сфері публічних закупівель та практичні аспекти роботи в РгоZогго».
На 01.11.2019 загальний контингент здобувачів другої вищої освіти складав:
ОС «магістр» (5 спеціальностей, 8 програм), ОС «бакалавр» («Право») – 97 осіб.
У т.ч. контингент програм МВА у 2019 р. склав 32 особи, з них за програмою
«Міжнародне бізнес-адміністрування» (ІМВА), яка реалізується спільно з
університетом ім. Г. Марконі (м. Рим, Італія) – 11 осіб.
Протягом р. велась постійна робота з атестації щодо вільного володіння
державною мовою, відповідні посвідчення отримали 262 особи.
Інститутом вищої кваліфікації проведено активну рекламну кампанію щодо
залучення вступників на навчання за новою магістерською програмою, яка
була розроблена кафедрою менеджменту, «Управління закладами охорони здоров'я»:
розміщено рекламу на Facebook, Instagram. Здійснено перший набір студентів
переважно медичної сфери діяльності (13 осіб) та розпочато реалізацію програми.
2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників закладу вищої освіти.
Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації відповідно до Закону
України «Про освіту» та статті 26 Закону України «Про вищу освіту» є
одним з основних завдань закладу вищої освіти.
Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії здійснюється
відповідно до отриманих 15 ліцензій, докторів наук – за 8 спеціальностями. У
звітному р. були розроблені та затверджені вченою радою університету
навчальні плани підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії;
Інформаційні пакети ступеня вищої освіти «доктор філософії»; Положення
про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів (нова редакція).
Підготовлено відомості про самооцінювання 14 освітньо-наукових програм
для подальшого проходження їх акредитації.
У межах виконання міжнародного проєкту «Стимулювання інтернаціоналізації
досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня
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вищої освіти у відповідності до європейських вимог» у рамках програми
Еразмус + та маючи розроблену дієву модель внутрішнього забезпечення
якості підготовки докторів філософії, було підготовлено звіт «Про
самооцінку акредитації освітньо-наукової програми третього рівня за
спеціальністю 051 Економіка і направлено до Вищої ради з оцінки наукових
досліджень і вищої освіти Французької Республіки.
У квітні 2019 р. відбулися заходи щодо оцінки якості освітньо-наукової
програми «Економіка» у межах процедури її міжнародної акредитації. Акредитаційною
комісією Вищої ради Франції з питань оцінки науково-дослідницької роботи
і вищої освіти прийнято рішення про 5-річну безумовну акредитацію
освітньо-наукової програми третього (PhD) рівня вищої освіти «Економіка».
Протягом звітного р. аспірантами, докторантами і викладачами університету
захищено 54 дисертації, з них: 9 докторських та 45 кандидатських. Ефективність
докторантури у 2019 р. склала 50 %, аспірантури – 83 %.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 № 167
розпочато процедуру захисту дисертаційної роботи аспіранта прийому 2017
р. Баранюка Ю.Р. Відбувся фаховий семінар з рекомендаціє для подальшого
захисту в одноразовій спеціалізованій вченій раді.
В університеті діє 7 спеціалізованих вчених рад за 12 науковими
спеціальностями. У радах КНТЕУ розглянуто 33 дисертації, з яких 4 на
здобуття наукового ступеня доктора наук.
Університет в рамках виконання вимог Закону України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти оптимізує та контролює процес підвищення кваліфікації та
стажування науково-педагогічних працівників університету та якість
кадрової політики, як підсумок даної діяльності. Ефективна кадрова політика
КНТЕУ дозволяє забезпечити найвищий рівень надання освітніх послуг,
формування нових умінь, вдосконалення фахових результатів діяльності,
опанування інноваційних технологій, набуття педагогічного досвіду.
За звітний період свій професійний рівень підвищили 80 науковопедагогічних працівників університету, 5 – з відокремлених структурних
підрозділів, які проходили стажування у базовому закладі освіти.
Результати стажування розглядаються на засіданнях кафедр, вчених рад
факультетів та запроваджуються в освітній процес – навчально-методичні
матеріали (навчальні посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники
тестових завдань та ін.).
16 молодих науково-педагогічних працівників КНТЕУ пройшли планове
навчання у Вищій школі педагогічної майстерності (лютий-червень 2019 р.)
та підготували авторські методичні проекти, які було представлено комісії та
успішно захищено у червні 2019 р.
У рамках діяльності Вищої школи педагогічної майстерності в 2019 р.
було організовано та проведено цикл навчально-методичних семінарів, присвячених новим можливостям системи дистанційного навчання.
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Відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації керівних, педагогічних
і науково-педагогічних кадрів освіти на 2019 рік у ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України були направлені та пройшли курси
підвищення кваліфікації керівники структурних підрозділів КНТЕУ.
У квітні 2019 р. організовано та планово проведено атестацію на
підтвердження відповідних кваліфікаційних категорій відповідно до
Положення про атестацію педагогічних працівників КНТЕУ.
3. Виконання державного замовлення та інших договірних
зобов’язань закладу вищої освіти.
У 2019 р. до Київського національного торговельно-економічного
університету (базового закладу та його відокремлених навчальних
структурних підрозділів) зараховано 10 922 особи, зокрема:
за робітничими професіями - 566 осіб (з них за регіональним
замовленням 429 осіб);
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 1 905 осіб
(з них за державним замовленням 1 093 особи);
за освітнім ступенем «молодший бакалавр» - 100 осіб (за договорами);
за освітнім ступенем «бакалавр» - 5 871 особа (з них за державним
замовленням 794 особи);
за освітнім ступенем «магістр» - 2 480 осіб (з них за державним
замовленням 694 особи).
До базового навчального закладу зараховано 5 413 осіб, з яких 1 278 осіб
за державним замовленням та 4 135 осіб за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
У 2019 р. завершили навчання у Київському національному торговельноекономічному університеті (базовий заклад та відокремлені структурні підрозділи)
та здобули відповідні ступені освіти 11 128 фахівців, зокрема:
за робітничими професіями – 344 осіб (з них за регіональним
замовленням 320 осіб);
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» - 1 866 осіб
(з них за державним замовленням 1 163 особи);
за освітнім ступенем «бакалавр» - 5 598 осіб (з них за державним
замовленням 1 867 осіб);
за освітнім ступенем «магістр» очікується – 3 320 осіб (з них за
державним замовленням 622 особи).
Базовим навчальним закладом підготовлено 5 053 особи, з яких 1 595
осіб за державним замовленням та 3 458 осіб за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
Обсяги державного (регіонального) замовлення у 2019 р. виконано у
повному обсязі в межах ліцензованих обсягів та затверджених МОН України
показників прийому та випуску.
4. Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Протягом 2019 р. зусилля колективу університету були сконцентровані на
виконанні Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійних умов
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провадження освітньої діяльності. За поданням деканів факультетів та завідувачів
кафедр сформовано та затверджено наказом КНТЕУ склад груп забезпечення
спеціальностей, відповідальних за виконання освітніх програм. До складу груп
забезпечення спеціальностей ввійшли науково-педагогічні працівники, для
яких заклад освіти є основним місцем роботи та які мають кваліфікацію
відповідно до спеціальності. Рівень наукової та професійної активності
науково-педагогічних працівників засвідчено виконанням не менше чотирьох
видів та результатів професійної діяльності, передбачених Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності.
Студенти в повному обсязі забезпечені комп’ютерними робочими місцями,
лабораторіями, обладнанням та устаткуванням, необхідним для виконання освітніх
програм, вільним доступом до інтернет-мережі. Значна частина навчальних
аудиторій оснащена мультимедійним обладнанням. В університеті забезпечено
безперешкодний доступ до будівель, навчальних приміщень та іншої інфраструктури особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.
Інформація про кадрове та матеріально-технічне забезпечення постійно
оновлюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
У звітному р. КНТЕУ започатковано провадження освітньої діяльності за
початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти зі спеціальностей:
«Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»,
«Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та
збільшено ліцензований обсяг підготовки фахівців другого (магістерського)
рівня вищої освіти зі спеціальності «Харчові технології».
Відповідно до рішень Акредитаційної комісії визнано акредитованим напрям
підготовки «Фінанси і кредит» першого (бакалаврського) рівня та 27 освітніх
програм другого (магістерського) рівня вищої освіти. Експертні комісії, на
підставі проведених акредитаційних експертиз, засвідчили, що організаційне,
кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення,
якість підготовки фахівців та внутрішня система забезпечення якості освітньої
діяльності університету дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти.
Активна робота з ліцензування та акредитації проводилася й відокремленими структурними підрозділами. Загалом, за звітній період, підготовлено та
подано до Міністерства освіти і науки України 20 акредитаційних справ та
31 ліцензійну справу.
У листопаді 2019 р., відповідно до Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019
№ 977, до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти подано
матеріали для акредитації 1 освітньої програми другого (магістерського) рівня
базового закладу та 8 освітніх програм першого (бакалаврського), другого
(магістерського) рівнів вищої освіти відокремлених структурних підрозділів.
Дотримання КНТЕУ ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
засвідчено позитивними рішеннями Акредитаційної комісії та Ліцензійної
комісії Міністерства освіти і науки України.
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5. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладу вищої освіти, у тому числі впровадження результатів його
наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво.
Наукова діяльність університету у 2019 р. була спрямована на
обґрунтування стратегічних напрямів і пріоритетів розвитку сфери товарного
обігу; розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в
умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки; пожвавлення
зовнішньоекономічної діяльності України в контексті міжнародної інтеграції;
розвиток цифрової економіки; удосконалення методології інноваційноінвестиційного менеджменту в контексті сталого економічного розвитку;
забезпечення правового регулювання підприємницької діяльності України;
обґрунтування політики розвитку ринку туристичних послуг в Україні в
умовах глобалізації; визначення стратегічних напрямків розвитку підприємств
готельно-ресторанного бізнесу, торгового маркетингу, системи електронної
комерції та логістичного менеджменту; забезпечення ефективності функціонування
бюджетної системи в умовах соціально-орієнтованої економіки; удосконалення
управління конкурентоспроможністю, якістю та екологічною безпекою товарів;
збереження біологічної цінності продуктів для масового та лікувальнопрофілактичного харчування; удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу
і аудиту, контролю господарської діяльності підприємств різних форм власності;
забезпечення ефективного управління банком; розробку та використання
новітніх технологій навчання у вищій школі та ін.
Науковці університету, представники 28 наукових шкіл, здійснювали
дослідження із 147 ініціативної наукової кафедральної і міжкафедральної
тем, з яких у 2019 р. завершено 64, серед яких: частка докторів наук у 2019 р. в
загальній чисельності науково-педагогічних працівників складала 18 %, кандидатів
наук – 62,2 %, тобто частка працівників з науковим ступенем склала 80 %
КНТЕУ створив бібліометричний профіль в системі Google Scholar, який
використовується в якості бази для експертного оцінювання результативності
його дослідницької діяльності. За даними Центру досліджень соціальних
комунікацій на початок листопада 2019 р. за індексом Гірша (75) університет
обіймає 20 позицію із 174 представлених у системі наукових установ та
закладів вищої освіти та 13 – серед ЗВО України.
Протягом 2019 р. викладачами, докторантами і аспірантами університету
підготовлено 5 090 наукових та навчально-методичних публікацій, загальним
обсягом 6 086 друк. арк., з них наукових – 3 608, загальним обсягом
1 946 друк. арк.
В 2019 р. науковці університету одноосібно та у співавторстві
опублікували 186 монографій та розділів монографій (на 3 % більше ніж у
2018 р.), з них: монографій – 42, у тому числі за кордоном – 7, розділів
монографій – 144, у тому числі за кордоном – 84. У звітному р. кількість
наукових статей становила 1 676, загальним обсягом 925,7 друк. арк., з них у
фахових виданнях – 1 045, зарубіжних – 360. Опубліковано 1 746 тез доповідей.
Станом на грудень 2019 р. в базу даних Scopus увійшло 370 публікацій,
що на 31 % більше ніж у минулому р.. У базу даних Web of Science увійшло
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на кінець звітного періоду – 259 публікацій. Науковці мали безкоштовний
доступ через бібліотеку університету до наукометричних баз даних Scopus та
Web of Science. На сайті університету постійно оновлюється: перелік
публікацій науковців університету і відокремлених структурних підрозділів у
базах даних Scopus та Web of Science та перелік журналів, які входять до цих
міжнародних наукометричних баз.
У 2019 р. видано 14 підручників загальним обсягом 220 друк. арк.,
навчальних посібників – 57.
За звітний період в університеті було видано: 6 номерів науково-практичного
журналу «Вісник КНТЕУ» (фаховий з економічних та філософських наук),
останній з яких англійською мовою; 4 номери міжнародного наукового
журналу «Товари і ринки» (з технічних наук) та 6 номерів наукового журналу
«Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» (фаховий з економічних та
юридичних наук). Журнали зареєстровано у міжнародних наукометричних
базах даних Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, Research
Bible та пошуковій системі Google Scholar, представлені в загальнодержавній
реферативній базі даних “Україніка наукова» та українському реферативному
журналі «Джерело». Продовжується експертиза щодо включення журналу
«Вісник КНТЕУ» та «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» до
міжнародної наукометричної бази даних Web of Science. Науковим журналам
присвоєно категорію Б.
За інформацією бази даних Index Copernicus за останній рік науковий
журнал «Вісник КНТЕУ» у межах процедури оцінки для ІСІ Journals Master
List отримував 81,1 бал ICV (для порівняння у попередні роки – 69,81 та
51,85), журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» – 80,48 (71,14
та 46,92). У міжнародному науково-практичному журналі «Товари і ринки»
спостерігається поступове збільшення балів, а саме: 80,33 проти 69,86; 48,37.
У 2019 р. за результатами оцінювання пошукової системи Google Scholar
найбільший h-індекс має «Вісник КНТЕУ» – 24 (на 5 позицій краще ніж на
початку р.) з кількістю цитувань – 4759 (попередній показник – 3831),
«Товари і ринки» – 12 (кількість цитувань – 1060), «Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право» – 11 (кількість цитувань – 1406). У рейтингу
періодичних видань, що мають бібліометричні профілі за п’ятирічним
індексом Гірша в системі Google Scholar «Вісник КНТЕУ» займає 29 позицію
з 653 представлених у системі, «Товари і ринки» – 173.
Центром досліджень соціальних комунікацій визначено найкращі публікації
100 періодичних наукових видань України, серед яких на 35 позиції –
«Вісник КНТЕУ».
Постійно поповнюється науковий бібліотечний фонд, у тому числі й за
рахунок видань науковців університету. Фонди документів бібліотеки
складають понад 1 420 тисяч примірників: 970 тисяч примірників
підручників, майже 370 тисяч примірників наукової літератури, 300 назв
періодичних видань, 2 500 документів на електронних носіях. Протягом р.
поповнення фонду бібліотеки складає біля 15 000 документів.
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Читачам надаються послуги мультимедійної бібліотеки, де створений
масив електронних документів (понад 2 900 примірників) та доступ до низки
електронних повнотекстових баз документів, таких як: EBSCO Publishing;
GMID – глобальна база даних ринкової інформації дослідницької компанії
Euromonitor International; законодавча база України (НАУ); відкриті Архіви
України; універсальна база даних компанії «East Wiew Information Services»;
ДП «Видавничий Дім Гребєннікова-Київ»; ТОВ «Повпред-Довідники» та ряд
інших.
В університеті відкрито SMART-бібліотеку, в якій створено відкритий
простір, зонований для читання, проведення лекцій, майстер-класів, презентацій і
зручної роботи відвідувачів з комп’ютерами, шоломами віртуальної реальності
та власними гаджетами. SMART-бібліотека пропонує різні напрямки діяльності
для проведення навчання та має усі технічні можливості для креативного
проведення часу молоді.
SMART-бібліотека пропонує різні напрямки діяльності для проведення
навчання та має усі технічні можливості для креативного проведення часу
молоді. Тут можна прийти почитати книжку, попрацювати на комп’ютері або
зі своїм гаджетом, провести конференцію або лекцію, використовуючи
SMART-WALL або плазмову панель, зануритися у віртуальну реальність за
допомогою спеціальних VR-окулярів. Використання технологій віртуальної
реальності допоможе студентам пристосовуватись до процесів, моделей і
теорій, які постійно ускладнюються, та оперувати великою кількістю
інформації й новими способами її подання. Власне, саме поняття smart має на
увазі більш швидку відповідь на вимоги економіки і світу.
SMART-бібліотека – це простір для спілкування, де можна
обмінюватися ідеями, здобувати та поширювати нові знання. Новий зал
бібліотеки з його комфортабельними зонами для індивідуальної і спільної
роботи, з наданням доступу до різних джерел інформації, оснащений
новітнім обладнанням, буде включено в активне життя.
У відкритому доступі існує сучасна зона коворкінгу «KNUTE HUB» – новий простір для творчої інтелектуальної креативної роботи, який облаштований
трьома робочими зонами, залою зустрічей, відпочинку та конференц-залою.
Для апробації наукових розробок, обміну результатами досліджень в
університеті проведено 316 наукових заходів різного рівня, у т.ч.
15 міжнародних конференцій, 2 – Інтернет-конференції, 1 міжнародний
форум, 17 всеукраїнських конференцій, 23 тематичні конференції, 3 наукові
фестивалі, 148 міжнародних, всеукраїнських та регіональних круглих столів,
семінарів тощо. На наукових заходах обговорювалися проблеми економічного та
соціального розвитку України, проєкти законів, постанов, вносилися пропозиції
органам державної влади та місцевого самоврядування. Всі проведені заходи
відзначилися високим науковим та організаційним рівнем, у них брали
участь представники державних установ, НАН України та інших галузевих
академій, зарубіжних закладів вищої освіти, бізнес-структур, стейкхолдери,
партнерство з якими сприятиме генерації нового покоління фахівців. Проведено
низку наукових заходів у рамках Всесвітнього дня прав споживачів, Дня
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науки в Україні, Дня працівника торгівлі, Global Trade Days тощо. Результати
проведення наукових заходів висвітлені в засобах масової інформації та на
сайті університету.
Поряд з конференціями, які проводяться традиційно, в КНТЕУ у 2019 р.
вперше було проведено ряд заходів, серед яких:
- І Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика та
реклама: вектори взаємодії». Співорганізатором конференції виступила Вища
школа економіки та менеджменту суспільного управління в Братиславі.
Учасники підкреслили актуальність та важливість вирішення проблем,
комунікаційної діяльності: журналістика, реклама, PR - спрямовано на
розбудову іміджу нашої країни в Європейському та Світовому просторі.
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні
трансформації економічної науки у XXI ст.: перспективи нової парадигми», на
якій було підкреслено вкрай важливе значення обговорення питань подальшого
розвитку економічної науки в умовах глобальних трансформацій. Професійне
спілкування відбувалось за такими напрямками, як еволюція методології
дослідження в економічній науці; інформаційно-знаннєва, мережева, сервісна
економіка XXI ст.; макро- та мікроекономічні проблеми розвитку.
- Всеукраїнська науково-практична конференція соціологічного спрямування
«Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика
інновацій», на якій обговорено проблеми соціології освіти та інформації у
стратегіях глобального розвитку, соціологічних вимірів соціально-економічних
трансформацій в умовах багатополярного світу та національно-культурної
ідентичності особистості, соціологічних практик в українському дискурсі.
- І Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління
та адміністрування на сучасному етапі державотворення», на якій визначено коло
питань, пов'язаних з публічним управлінням для забезпечення сталого розвитку
України, концепцією цифрової економіки та суспільства у публічному
управлінні, місцевим самоврядуванням у реалізації реформи децентралізації,
підготовкою фахівців у сфері публічного управління та адміністрування.
Протягом 2019 р. науковці брали участь у більш ніж 1 000 наукових
заходах різного рівня як в Україні, так і за її межами. Було зроблено 1 088
доповідей, з них на міжнародних конференціях – 538, всеукраїнських – 408.
Значно розширилась географія країн, на яких науковці очно або заочно,
представляли університет: в 35 країнах світу (США, Канада, Японія, Малайзія,
ОАЄ, Велика Британія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Італія, Мальта, Республіка
Кіпр, Греція, Туреччина, Данія, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Франція,
Німеччина, Австрія, Чехія, Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина, Латвія,
Литва, Вірменія, Грузія та інші) ними зроблено – 132 доповіді.
Університет традиційно є майданчиком для дискусій з важливих питань
у сфері економіки, права, туризму, медіа, соціології, банківського сектору та
інших актуальних питань сучасної України та світу. Так, у 2019 р. за участю
відомих в України та світі вчених, науковців, фахівців-практиків,
громадських діячів, представників стейкхолдерів, медіа, а також блогерів
організовано та проведено 421 лекцію (лекцій-дискусій), майстер-класів тощо.
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Для репрезентації здобутків, університет є постійним учасником міжнародних та національних виставок, фестивалів, конкурсів тощо. Протягом
2019 р. представники КНТЕУ брали участь у 28 міжнародних та
18 національних виставках, що на 12 % більше ніж в минулому р..
Співробітництво з науковими установами, закладами вищої освіти,
бізнес-структурами та владою є вагомою складовою наукової роботи. Це
сприяє підвищенню ефективності наукових пошуків, розширює горизонти
досліджень. Науковці університету співпрацюють за більш ніж 300 укладеними
договорами з органами виконавчої влади, державними установами та
організаціями, підприємствами торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу, провідними банками, фінансовими установами тощо. У звітному р.
продовжувалось наукове співробітництво за укладеними угодами про творчу
співдружність з закладами вищої освіти України і світу.
В 2019 р. підписано низку меморандумів та угод про співпрацю, серед них:
- Меморандум про співпрацю з ТОВ «Lifecell», реалізація якого сприятиме
формуванню стійких конкурентних переваг під час розробки, запровадження
та якісного виконання студентами освітньої програми «Економіка галузевих
ринків», надасть нові можливості для реалізації навчального та наукового
потенціалу студентської молоді;
- Меморандум про співпрацю з Key West University (USA), за яким
заплановано проведення професорами і дослідниками онлайн-лекцій; обопільний
обмін новітніми технологіями навчання та науковими матеріалами; проведення
спільних наукових досліджень; організація спільних наукових конференцій,
симпозіумів, семінарів; спільна робота в рамках взаємовигідних міжнародних
освітніх і науково-дослідницьких проектів;
- Угода про співпрацю з Асоціацією UCMItaly;
- Меморандум про партнерство з Північним офісом Державної аудиторської
служби, предметом якого є налагодження довгострокових партнерських відносин
та спільної діяльності щодо підготовки відповідних висококваліфікованих
фахівців; проведення наукових досліджень з питань розвитку системи управління
державними фінансами, державного контролю та аудиту, контролю за
дотриманням бюджетного законодавства та дотриманням законодавства про
закупівлі; правового забезпечення державного фінансового контролю;
- Договір про партнерство з провідною вітчизняною компанією-розробником
програмного забезпечення для логістики «Мурашина логістика», яка стає
партнером у забезпеченні роботи новоствореної Лабораторії логістики;
- Меморандум про співпрацю з Міжвідомчим науково-дослідним центром з
проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і
оборони України сприятиме налагодженню ефективної співпраці та спільної
підготовки наукових досліджень, удосконалення законодавчих та інших нормативноправових актів щодо протидії організованій злочинності в економічній сфері;
- Угода про співробітництво з Українським державним науково-дослідним
інститутом «Ресурс» Державного агентства резерву України. Угода сприятиме
науковій співпраці і практичній реалізації наукових розробок;
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- Меморандум про співпрацю з Асоціацією «Український національний
комітет Міжнародної торгової палати» (ICC Ukraine)»;
- Меморандум про співробітництво з Українським альянсом по боротьбі
з підробками та піратством (УАПП), предметом якого є налагодження
довгострокових партнерських відносин у сфері забезпечення охорони та
захисту прав інтелектуальної власності в рамках підтримки, спрямованої на
розвиток системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності в
Україні, вдосконалення законодавчої бази, освіти та просвіти українського
суспільства щодо прав інтелектуальної власності.
У 2019 р. продовжувалось наукове співробітництво за укладеними угодами
про творчу співдружність з Познанським економічним університетом (Польща),
Краковським університетом економіки (Польша), Економічним університетом
ім. Кароля Адамецького (Польща), Інститутом економіки та прогнозування
НАН України, Будапештським економічним університетом (Угорщина),
Білоруським економічним університетом (Білорусь), укладені договори з
Варненським економічним університетом (Болгарія), Університетом Turiba
(Латвія). Продовжується співпраця з університетом Македонії (м. Салоніки,
Греція) та Словацької республіки (Братиславський економічний університет),
із фахівцями університетів міст Пекін та Ухань (Китай). Економічним
університетом в Братиславі (Словаччина) та іншими.
Представники КНТЕУ входять до складу: секцій за фаховим напрямами
Наукової ради МОН України; Галузевої експертної ради Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти; секції «Економічні перетворення, демографічні зміни та благополуччя суспільства»; Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних)
розробок молодих учених; Наукової ради з туризму й курортів Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; громадської
ради Державної аудиторської служби; громадської ради при Національному банку
України; наукової експертної ради Державної казначейської служби України.
Є експертами конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень (Ф83)
наукових проєктів молодих вчених та науково-дослідних проектів Україна-Польща.
Входять до робочої групи з розвитку бюджетних програм Київської
області; з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та
природокористування; розробки проектів Законів України щодо захисту прав
споживачів; концепції якості та безпечності харчових продуктів. Є членами
Громадської ради зі свободи слова Верховної ради України. Брали участь в
обговоренні конкуренційно-антимонопольної реформи, а також змін до
профільних Законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про
Антимонопольний комітет України».
У 2019 р. брали участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту
докторських і кандидатських дисертацій: Інституту продовольчих ресурсів
НААН, Інституту законодавства Верховної Ради України; Національної
бібліотеці України ім. В.І. Вернадського; Київського національного університету
імені Тараса Шевченко; КПІ України ім. Ігоря Сікорського; Національного
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університету цивільного захисту (м. Харків); КНЕУ ім. Вадима Гетьмана;
Київського національного університету технологій та дизайну; Національного
університету харчових технологій; НПУ ім. М.П. Драгоманова; ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»; Чернігівського національного технологічного університету;
Національного університету оборони України; Національного університету
біоресурсів та природокористування України; Ужгородського національного
університету; Хмельницького університету управління та права.
У 2019 р. науковці були членами редакційних колегій таких наукових
журналів: «Економічна теорія та право»; «Проблеми політичної психології»;
«Психологія і Суспільство»; «Інтелект 21»; «Цукор України»; «Економічна
теорія»; «Освітня аналітика України»; «Експерт: парадигми юридичних наук
та державного управління»; «Публічне врядування»; «Публічне адміністрування
та національна безпека»; «Збірник наукових праць Національної академії
державного управління при Президентові України»; «Економічний вісник
університету»; «Фінансовий контроль»; «Наукові записки НаУКМА.
Економічні науки»; «Страхова справа»; «Статистика України»; «Проблеми
гуманітарних наук. Філософія»; «Людинознавчі студії. Філософія»; «Рукописна та
книжкова спадщина України»; «Проблеми програмування»; «Маркетинг в
Україні»; «Молодь і ринок»» «Вісник Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського»; «Журнал східноєвропейського права»
«Технології та дизайн»; «Інтернаука»; «Практична філософія»; «Economics,
Law and Policy»; «International Journal of Economics, Finance and Management
Sciences»»; «Advances in Politics and Economics»; Engineering and Technology
(США); Forum Ware International (Австрія); «Social and Human Sciences».Polish-Ukrainian scientific journal (Польща); «Atlas International Referered
Journal on Social Sciences» (Туреччина).
Університет у 2019 р. співпрацював з цілою низкою міжнародних та
всеукраїнських громадських організацій та об’єднань: Всеукраїнська громадська
організація «Асоціація правників України»; ГО «Центр Ейдос»; Українська
Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); ГО
«Міжнародне козацтво» при президентові України; Асоціація України «Сімейна
медицина»; Асоціація ветеранів воєнної розвідки; Громадське об’єднання
«Правопорядок-громадська безпека» м. Бориспіль; ГО «Київський правозахисний
альянс»; Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права і
біоетики України»; Асоціація «Сімейні лікарі України»; Міжнародний Благодійний
Фонд ім. Павла Чубинського; Громадська спілка «Українська асоціація
досконалості та якості»; Товариство фахівців з управління персоналом «HRland»; Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті»; Асоціація податкових
радників; Союз юристів України; Асоціація вчених за інноваційний розвиток
України; ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників»; ГО
«Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»; Броварська
громадська організація «Я небайдужий»; Асоціація іспаністів України;
Всеукраїнська асоціація політичних наук; Українська Асоціація релігієзнавців; ГО
«Український кулінарний союз»; ГО «Національна Асоціація медіаторів
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України»; Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС»; Міжнародне товариство
товарознавців і технологів (IGWT); Українське товариство товарознавців та
технологів; Міжнародна Асоціація екологів університетів; Спілка рекламістів
України; Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «SPACETIME»; ГО
«Науково-методична комісія з журналістики»; Громадська організація
«Українська Асоціація маркетингу»; Правовий центр захисту прав споживачів;
Українська спілка германістів вищої школи (УСГВШ); Всеукраїнська спілки
викладачів перекладу (UTTU – Ukrainian Translator Trainers’ Union); Міжнародне
товариство «International Society of Philosophy and Cosmology» (ISPC);
Німецько-Українське Об’єднання Юристів Deutsch-Ukrainische Juristenvereinigung
(DUJV); European Association of Work and Organizational Psychology
(EAWOP); American Leather Chemists Association; Національне географічне
товариство США тощо.
Викладачі КНТЕУ надають фахові наукові консультації під час участі у
циклі теле- та радіопередач: «Радіо Ера»; «Якісне життя» на ТРК «Київ»;
«Факти тижня» телеканал «ICTV»; «#Твійчас» UA: Українського радіо; «Доброго
ранку, Країно» канал «UA: перший»; Першого каналу українського радіо; ТСН
телеканал «1+1»; «Сніданок з 1+1»; «Ранок з Україною» телеканал «Україна»;
«Події тижня» ТРК «Україна»; ObozTV; 112.ua; новини телеканал «ZIK»,
«Перший національний», «5 канал» та інші.
В університеті ефективно функціонують такі наукові підрозділи, як Науководослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, Науково-технічний
центр сертифікації продукції, послуг та систем якості, бізнес-інкубатор.
Протягом поточного р. співробітниками Науково-дослідного фінансового
інституту (НДФІ) (директор – д.е.н., професор Запатріна І.В.), проведені
дослідження за темами науково-дослідних робіт: «Стратегія управління
державними фінансами в умовах економічних перетворень», «Архітектоніка
фінансової системи як інструмент суспільного розвитку», «Бюджетна
стратегія економічного зростання», «Фінансова політика України в умовах
інституційної модернізації економіки», «Фінансово-бюджетна та соціальноекономічна безпека держави в умовах гібридної агресії», «Фінансово-бюджетна
стратегія економічного зростання» за рахунок державного бюджету.
Основні висновки та результати цих робіт використано Секретаріатом
Кабінету Міністрів України при підготовці проектів нормативно-правових
актів з питань формування та реалізації державної фінансової політики у
частині підвищення ефективності фінансових інструментів регулювання
економічного і соціального розвитку, зокрема: Закону України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII, Закону
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018
№ 2629-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік» від 24.06.2016
№ 478-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки» від
14.06.2017 № 411-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021
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роки» від 18.04.2018 № 315-р. (довідка від 03.07.2019 р. № 67/145/1-19); при
проведенні спільної діяльності стосовно підготовки висококваліфікованих
фахівців з фінансових спеціальностей в процесі формування сучасного
науково-практичного та теоретико-методологічного забезпечення з питань
державних фінансів та податкової справи (договів про співробітництво між
Київським національним торговельно-економічним університетом і Офісом
великих платників податків Державної фіскальної служби від 22.09.2017 №
101). Положення науково-дослідної роботи використано у навчальному
процесі Київського національного торговельно-економічного університету
(акт від 05.12.2019 р.).
Основні висновки та результати науково-дослідної роботи «Архітектоніка
фінансової системи як інструмент суспільного розвитку» використано
Секретаріатом Кабінету Міністрів України при підготовці проектів
нормативно-правових актів з питань розвитку фінансової системи держави та
здійснення державної фінансової політики, зокрема: Закону України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII, Закону
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018
№ 2629-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік» від 24.06.2016
№ 478-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки» від
14.06.2017 № 411-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021
роки» від 18.04.2018 № 315-р. (довідка від 05.07.2019 р. № 67/155/1-19). В
рамках впровадження результатів науково-дослідної роботи укладено
договори із низкою органів виконавчої влади про проведення спільної
діяльності стосовно підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансових
спеціальностей в процесі формування сучасного науково-практичного та
теоретико-методологічного забезпечення у сфері управління державними
фінансами, зокрема: договір від 17.06.2011 № 61 із Міністерством фінансів
України (строк діє договору становить 10 років з пролонгацією), від 17.05
2017 № 73-17 із Державною казначейською службою України, від 22.09.2017
№ 101 із Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби,
від 29.08.2018 № 113 із Рахунковою палатою, договір від 27.12.2018 № 75 із
Київською Міською радою (Київською міською державною адміністрацією),
від 19.04.2019 № 46 із Державною аудиторською службою України, від
12.06.2018 № 101 із Національним інститутом стратегічних досліджень. Положення
науково-дослідної роботи використано у освітньому процесі Київського
національного торговельно-економічного університету (акт від 05.12.2019).
Інститутом здійснювалась співпраця з Департаментом з питань фінансового
та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерством
фінансів України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету,
Державною аудиторською службою України, Державною казначейською
службою України з питань управління державними фінансами, здійснення
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бюджетної політики, державного фінансового контролю та аудиту, державної
політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Співробітники Інституту брали участь у:
- роботі Міністерства фінансів України з питань розвитку бюджетної
системи та удосконалення бюджетного процесу, запровадження бюджетної
стратегії соціально-економічного розвитку суспільства;
- забезпеченні діяльності спеціалізованої вченої ради Д 26.055.03 (наказ
Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693);
- роботі експертної ради Департаменту атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України з питань
макроекономіки, трансформацій, міжнародного та регіонального розвитку
(економічні науки) із спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
- роботі редакційних колегій журналів «Вісник КНТЕУ», «Фінанси
України», «Наукові записки НАУКМА»; Економічний вісник ПереяславХмельницького університету.
Протягом 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.03 захищено 17
кандидатських дисертацій та 4 докторські дисертації.
Співробітниками Інституту здійснювалося рецензування дисертаційних
робіт, монографій, наукових праць та керівництво докторантами, аспірантами,
здобувачами, випускними кваліфікаційними роботами.
У 2019 р. працівникам Інституту: Пасічному М.Д. присуджено науковий
ступень доктора економічних наук; нагороджено відзнакою «За плідну
співпрацю» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» (наказ від 1 квітня 2019 р. № 4);
Адаменко І.П., к.е.н. присвоєно вчене звання старшого дослідника; нагороджено
Подякою Міністерства освіти і науки України (наказ від 5 червня 2019 р.
№ 245) та відзнакою «За плідну співпрацю» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (наказ від 1
квітня 2019 р. № 4).
Опубліковано науковцями НДФІ: 9 – монографій (розділів монографій);
5 – статей у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних
базах даних баз Scopus, Web of Science; 28 – статей у фахових виданнях; 41 –
тез доповідей; 20 – навчально-методичних видань; отримано 5 свідоцтв
авторського права; брали участь у 49 міжнародних та всеукраїнських наукових
заходах; під науковим керівництвом написано 79 статей студентами університету.
У 2019 р. фахівцями Центру трансферу технологій (ЦТТ) здійснено
підготовку матеріалів та подано для отримання 2 заявок на патенти України
на винахід; 8 заявок на отримання патентів України на корисні моделі;
48 заявок на отримання свідоцтва авторського права.
У 2019 р. отримано панти на винахід – 5; на корисну модель – 23;
свідоцтв авторського права на об’єкти інтелектуальної власності – 51.
Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості
у 2019 р. отримав атестат акредитації в Національному агентстві акредитації
України (НААУ) як Орган сертифікації у сфері добровільної сертифікації
послуг з тимчасового розміщення, харчування та перукарських послуг. Науково24

технічний центр підтвердив свою відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC
17065:2014 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують
продукцію, процеси та послуги». Компетентність центру засвідчено
атестатом акредитації, зареєстрованим в Реєстрі НААУ за № 1О363.
Науково-технічний центр є одним з провідних органів в системі сертифікації
послуг у туристичній сфері України.
За 2019 р. Науково-технічним центром сертифікації опрацьовано та
видано замовникам 101 сертифікат відповідності, з них 43 – на послуги
тимчасового розміщення, 33 – на послуги харчування закладів ресторанного
господарства та 25- на послуги перукарські. Станом на початок грудня 2019 р.
здійснено технічні нагляди за сертифікованими послугами понад 100
об’єктах туристичної інфраструктури. Серед сертифікованих готелі та інші
заклади тимчасового розміщення, зокрема санаторії та інші заклади
оздоровлення та відпочинку.
Сертифіковані Науково-технічним центром підприємства розташовані
на всій території України, зокрема - у м. Києві, Київській, Запорізькій,
Дніпропетровській, Закарпатській, Вінницькій, Харківській, Полтавській,
Львівській, Чернігівській та інших областях.
В цілому станом на початок грудня 2019 р. за поданням Науковотехнічного центру було отримано 27 свідоцтв про встановлення категорії
готелям, в тому числі: 1 - 5 зірок, 16- 4 зірки, 9 – 3 зірки, 1 - 2 зірки. Також у
2019 р. продовжено співпрацю з найбільшою готельною мережею України
«Reikartz Hotel Management». 8 готелів мережі, за поданням Науковотехнічного центру, отримали свідоцтва про встановлення категорій , в тому
числі: 3- 4 зірки, 5 – 3 зірки.
У 2019 р. співробітники центру продовжили роботу в складі Комісії з
встановлення категорії готелям при Міністерстві економічного розвитку та
торгівлі України.
На грудень 2019 р. на рахунок Науково-технічного центру надійшло 998 тис.
грн. за виконання робіт, що на 17,4 % перевищує план надходжень на 2019 р.
Робота з сертифікації та категоризації, яку виконує центр, надає можливість
споживачу туристичних послуг отримати своєчасну та достовірну інформацію
про безпечність та якість послуг, що надають підприємства туристичної
сфери України.
Представники Бізнес-інкубатора КНТЕУ брали участь у роботі семінару
«Innovative Teaching and Learning Methods at Higher Education», організованого
МОН України, Університетом Тарту та мережею бізнес-інкубаторів YEP (19
березня 2019 р.) та у Стратегічній сесії 2019 «Development of Universities Startup
Ecosystem», організованого МОН України, Університетом Тарту та мережею
бізнес-інкубаторів YEP (28 cерпня 2019 р.).
6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.
На замовлення МОН України за рахунок загального фонду держбюджету
України виконувалося 17 науково-дослідних робіт згідно з тематичним
планом із загальним обсягом фінансування 4 410,7 тис. грн. На замовлення
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інших установ та організацій – 12 науково-дослідних тем, загальний обсяг
фінансування яких склав 252,1 тис. грн. Науково-технічним центром сертифікації продукції, послуг та систем якості у 2019 р. були надані науковотехнічні послуги, загальний обсяг яких складає 998 тис.грн. У звітному р.
виконувався міжнародний проєкт з обсягом фінансування 130,8 тис. грн.
У 2019 р. завершено 6 науково-дослідних робіт, які виконувались за
рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, а саме:
«Архітектоніка фінансової системи як інструменту суспільного розвитку».
Основні результати науково-дослідної роботи використані при підготовці
проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації
державної фінансової політики у частині підвищення дієвості інституційних
механізмів фінансового регулювання економічного розвитку, зокрема:
Закону України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України
на 2018 рік», Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний
бюджет України на 2019 рік», проект Закону України від 15.09.2019 «Про
Державний бюджет України на 2020 рік», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.06.2017 № 411-р «Про схвалення проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2018 – 2020 роки», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р «Про схвалення проекту Основних
напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки». (довідка Секретаріату
Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 67/155/1-19).
Результати досліджень використано при підготовці лекцій з дисциплін:
«Податкове регулювання», «Фінансова політика країни», «Державна
фінансова стратегія», осучаснено та оновлено лекційні курси дисциплін
«Державна фіскальна політика», «Державні фінанси», «Бюджетне планування
і прогнозування», «Управління державним боргом» та впроваджено у освітній
процес. Розроблено тематику випускних кваліфікаційних робіт з
урахуванням результатів науково-дослідної роботи. Статистичні матеріали,
що проаналізовані в науково-дослідній роботі, застосовуються при
викладанні фахових дисциплін. Матеріали НДР склали основу для підготовки
та проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій «Фінансова
політика як складова економічного розвитку», «Розвиток фінансової системи
України в умовах економічних перетворень», «Фінансова політика у системі
соціально-економічного розвитку України».
За результатами дослідження підготовлено: статті у журналах та збірниках
наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of
Science, Index Copernicus) – 10; статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України – 90; монографій – 15. Захищено
6 докторських, 11 кандидатських дисертацій та 157 випускних кваліфікаційних
робіт за тематикою проекту. Отримано 11 свідоцтв про право автора на твір.
«Стратегія управління державними фінансами в умовах економічних
перетворень». Результати науково-дослідної роботи використані при
підготовці проєктів нормативно-правових актів з питань формування та
реалізації державної фінансової політики у частині підвищення ефективності
фінансових інструментів регулювання економічного і соціального розвитку,
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зокрема: Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від
07.12.2017 № 2246-VIII, Закону України «Про Державний бюджет України на
2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII,розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на
2017 рік» від 24.06.2016 № 478-р, розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–
2020 роки» від 14.06.2017 № 411-р, розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на
2019–2021 роки» від 18.04.2018 № 315-р. (довідка Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 03.07.2019 № 67/145/1-19). Обґрунтування проекту
науково-дослідної роботи враховані при підготовці Договору про
співробітництво між Київським національним торговельно-економічним
університетом і Офісом великих платників податків Державної фіскальної
служби від 22.09.2017 № 101.
Основні результати досліджень використовуються при підготовці нових
курсів лекцій та практичних занять з дисциплін «Публічні фінанси»,
«Бюджетне планування і прогнозування», «Державна фінансова стратегія»,
«Податкова система» та впроваджені у навчальний процес Київського
національного торговельно-економічного університету. Розроблено тематику
випускних кваліфікаційних робіт з урахуванням результатів науководослідної роботи, розроблено програму та робочу програму з дисципліни
«Державна фіскальна політика», «Податкове регулювання». Статистичні
матеріали, що проаналізовані в науково-дослідній роботі, застосовуються при
викладанні фахових дисциплін.
У межах теми опубліковано: 22 статті у журналах та збірниках наукових
праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science,
Index Copernicus); 40 – у журналах, що включені до переліку наукових
фахових видань України; 9 – монографій (розділів монографій). Захищено 10
кандидатських і 4 докторських дисертацій, 62 – випускних кваліфікаційних
роботи. Отримано 5 свідоцтва авторського права.
«Інтеграція туристичної системи України до світового ринку послуг».
Результати науково-дослідної роботи використані при формування та
реалізації державної туристичної політики у частині підвищення її
ефективності. Основні положення впроваджено у діяльність Департаменту
туризму та курортів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Управління туризму та промоцій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ТзОВ «2К
Стандарт мережі ресторанів «Козирна карта»), ТОВ «Світовид» та в освітній
процес КНТЕУ.
У межах тематики опубліковано: 24 статті у журналах та збірниках
наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of
Science); 43 – у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань
України; 14 – монографій (розділів монографій), у тому числі за кордоном –
11. Захищено 5 кандидатських і 2 докторських дисертацій. Отримано 1
охоронний документ.
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«Формування системи економічної безпеки підприємництва в Україні».
Розроблену за результатами виконання роботи: методику комплексної оцінки
стану маркетингу інновацій впроваджено ТОВ «БУД МОНТАЖ
ІНЖИНІРТНГ» м. Бровари; методику оцінювання рівня економічної безпеки
підприємства – ТОВ «Комп'ютерна Академія ШАГ Київ», м. Київ; систему
показників оцінювання ефективності операційної діяльності – ТОВ
«АВЕРС»; підхід до побудови системи управління операційною діяльністю
підприємства – ТОВ «ПРОВАЙН»; методику інтегральної оцінки фінансової
безпеки підприємства впроваджено на ПП «Стройавтосервіс».
У межах тематики опубліковано: статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних – 26; статті у журналах, що включені до переліку
наукових фахових видань України і тез доповідей – 21; монографії – 8, з них
4 у закордонних видавництвах. Захищено 2 докторських і 3 кандидатських
дисертацій. Отримано 3 свідоцтва авторського права.
«Моделювання механізмів функціонування міжнародної електронної
торгівлі». Результати виконання проєкту впроваджено в діяльність ПП
«Велена», м. Київ; ТОВ «Торговий Дім БКП», м. Київ.
За тематикою проекту опубліковано: статті у журналах та збірниках
наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of
Science, Index Copernicus) – 22; монографії (розділи в монографіях) – 8, у
тому числі за кордоном – 6. Отримано 2 свідоцтва авторського права.
«Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж».
Практичні рекомендації впроваджено в діяльність ТОВ «ЕМВ-ЕНЕРГО»,
ТОВ «Український папір», ТОВ «ІНСІТІ-СЕРВИС», ТОВ «АЛКОМ», Український
національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine). Отримані
в процесі виконання проєкту матеріали лягли в основу методичних
рекомендації до самостійної роботи студента з дисциплін «Торговельні
переговори і комерційна дипломатія», «Міжнародний маркетинг» та
опорного конспекту лекцій з дисципліни «Міжнародна інформація».
За результатами дослідження підготовлено: монографій (розділів монографій) –
13; підручників, навчальних посібників – 3; словників, довідників – 3;
статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 24 (з них
Web Of Science – 5, Scopus – 2); публікацій у матеріалах конференцій, що
входять до наукометричних баз даних – 3; статтей у журналах, що включені
до переліку наукових фахових видань України – 28; публікацій у матеріалах
конференцій, тез доповідей у виданнях, що не включені до переліку наукових
фахових видань України – 32; публікацій у зарубіжних виданнях – 5.
Отримано свідоцтв авторського права на об’єкти інтелектуальної власності –
3. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР – 1; кандидатських –
3; випускних кваліфікаційних робіт – 18.
На замовлення установ та організацій виконувалось у двічі більше
науково-дослідних робіт порівняно з минулим роком, а саме:
- «Дослідження товарних меж ринку, на якому здійснюється реалізація
лікарських засобів під брендом «Алмагель» на замовлення ТОВ «Тева Україна»,
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м. Київ. Розроблено концепцію дослідження. Визначено товарні межі ринку,
на якому здійснюється реалізація лікарських засобів під брендом «Алмагель».
- «Організація та проведення інформаційно-консультаційних семінарів з
питань товарознавства» на замовлення ФОП Страшнюк Олег Дмитрович, м. Київ.
Розроблено методику інформаційно-консультаційних семінарів з питань товарознавства.
- «Методика оцінки ризиків в малому підприємництві» на замовлення
ТОВ «АВАНТАЖ – КОНСАЛТ», м. Київ. Розроблено методичні рекомендації
щодо оцінювання ризиків суб’єкта малого підприємництва за сучасних
ринкових умов.
- «Управління ризиком репутації банку» на замовлення Акціонерного
товариства «Комерційний Банк «ГЛОБУС», м. Київ. Розроблено «Методичні
рекомендації щодо управління ризиком репутації банку» в АТ «КБ «ГЛОБУС».
- «Пріоритети міждержавного співробітництва у сфері лібералізації торгівлі
та захисту інтелектуальної власності» на замовлення ТОВ «Логістична система», м.
Обухів. Розроблено пропозиції стосовно інформаційної підтримки транскордонного
захисту об’єктів інтелектуальної власності ТОВ «ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА».
- «Удосконалення системи управління платоспроможністю підприємства
торгівлі» ТОВ «Фірма ПК», смт. Вороновиця. Розроблено систему оціночних
показників результативності управління платоспроможністю, а також нові
види платоспроможності (за функціями управління; за стабільністю).
- «Розроблення моделі управління витратами» на замовлення ФОП
Бороденко М.С, м. Одеса. Розроблено новий науковий підхід до створення
інформаційно-аналітичного забезпечення науково-прикладних засад у
вирішенні проблем формування і реалізації механізму ефективного
управління витратами підприємств роздрібної торгівлі.
- «Оцінка кредитоспроможності Виробничого сільського-господарського
кооперативу «Ріжки» на замовлення ВСК «Ріжки», с. Ріжки. Розроблено
рекомендації ВСК «Ріжки» щодо співпраці з фінансовими установами для
отримання кредиту та підвищення рівня кредитоспроможності, які прийняті
до впровадження.
- «Маркетингова стратегія санаторію «АВАНГАРД» на замовлення ДП
«Клінічний санаторій «Авангард» ПрАТ «Укрпрофздоровниця», м. Немирів.
Розроблено проект маркетингової стратегії санаторію «Авангард».
- «Організація та проведення інформаційно-консультаційних семінарів з
питань товарознавства» на замовлення ФОП Страшнюк Олег Дмитрович, м. Київ.
Розроблено методику інформаційно-консультаційних семінарів з питань
товарознавства.
- «Механізм публічного управління в сфері матеріального виробництва»
на замовлення ФГ «ВІКА», с. Вільхове.
- «Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві фешн індустрії» на
замовлення ТОВ «БНС ТРЕЙД», м. Київ.
У рамках програми Еразмус + завершилось виконання міжнародного
проєкту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження
системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до
європейських вимог (C3QA)». До реалізації проекту залучено профільні
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міністерства, агентства з забезпечення якості освіти та заклади вищої освіти
Франції, Іспанії, Польщі, Вірменії, Казахстану і Монголії.
Розроблено методичні та регламентуючі документи, покликані забезпечити
якість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії.
Отримано досвід, здобутий в процесі акредитації освітньо-наукових програм,
а також в ході реалізації багатосторонніх семінарів і тренінгів, двосторонніх
контактів із агенціями зовнішнього забезпечення якості вищої освіти,
міністерствами освіти і науки, закладами вищої освіти – учасниками проекту.
У рамках виконання проєкту проведено процедуру акредитації, яка
тривала протягом 8 місяців. Процедура охоплювала самооцінку освітньонаукової програми, аналіз звіту про самооцінку членами міжнародної
експертної комісії, інтерв’ю членів експертної комісії з усіма стейкхолдерами
програми, підготовка фінального звіту експертної комісії та врахування
зауважень від КНТЕУ, прийняття рішення експертною комісією. У результаті
акредитаційною комісією Вищої ради Франції з питань оцінки науководослідницької роботи і вищої освіти 17 червня 2019 р. прийнято рішення про
5-річну безумовну акредитацію освітньо-наукової програми третього (PhD)
рівня вищої освіти «Економіка».
7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету.
Винахідниками університету підрозділів одержано 40 патентів: на
винахід (7), корисні моделі (33); свідоцтв авторського права – 74, тобто отримано
114 охоронних документів. Подано 74 заявки: на отримання патенту на
винахід – 7, на корисну модель – 19, свідоцтв авторського права – 48.
Відбулася комерціалізація: ТУ У 20.3-01566117-001:2014 «Водно-дисперсійні
фарби для внутрішніх та зовнішніх робіт»; методичні рекомендації щодо
розробки маркетингової комунікаційної стратегії виводу на ринок нового
кінематографічного твору; методичні рекомендації щодо самооцінювання
кредитоспроможності фермерського господарства; підготовлено довідник
«Журналістський сленг».
Бібліотека КНТЕУ забезпечує доступ користувачам до електронних баз
даних організацій та видавництв світу, що містять дані про патентноліцензійну діяльність, зокрема: електронно-цифрова бібліотека Європейського
патентного відомства; Євразійська патентна документація; Всесвітня організація
інтелектуальної власності (ВОІВ); Винаходи в Україні (Укрпатент); Патенти США
та Європи; База даних Відомства з патентів і товарних знаків США; Інститут
інтелектуальної власності Швейцарії; Реєстр об'єктів промислової власності;
БД Патентного відомства Канади; Електронно-цифрова бібліотека
Патентного відомства Японії.
8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час
підготовки кадрів з вищою освітою.
В університеті проводиться цілеспрямована організаційно-методична
робота щодо інтеграції освіти і науки, впровадження новацій у освітній
процес з метою забезпечення необхідних обсягів та глибин викладання
теоретичних матеріалів практичної підготовки сучасних фахівців.
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У 2019 р. студенти університету брали участь у: Всеукраїнській бізнесгрі «Корпорація ідей 6», м. Харків 5-6 квітня 2019 р.; ІV Міжнародному
інноваційному форумі «INNOVATION MARKET» (5-7 листопада 2019 р.);
Всеукраїнському фестивалі інновацій (16 травня 2019 р.); івенті YEP! Demo
Day з проєктом «ТЕМБ» (24 червня 2019 р.); навчальному інтенсиві по
заохоченню інноваційної діяльності та підприємницької активності в
університетах (Bootcamp для операційної команди клубу за програмою YEP
(26 вересня 2019 р.).
Представники Бізнес-інкубатора КНТЕУ взяли участь у тренінговій
програмі для представників стартап-інкубаторів при університетах в рамках
Проекту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та
Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) «Глобальна інноваційна Програма чистих технологій для малих та середніх підприємств (МСП) в Україні», що спрямований на підтримку та зміцнення підприємницької екосистеми з впровадження
інноваційних чистих технологій (CleanTech) в Україні 28-30 жовтня 2019 р.
На волонтерських засадах студенти-учасники «Startup Club KNUTE»
взяли активну участь в організації проведення Міжнародного інноваційного
форум «INNOVATION MARKET» (5-7 листопада 2019 р.).
Участь в грантовій програмі «Creative Spark» від British Council - новітній
освітній програмі з розвитку підприємництва, у рамках співпраці з тренерами
Львівської Tech Startup School. Перша сесія тренінгу відбулась 22 листопада 2019 р.
Студент-учасник «Startup Club KNUTE» Чазов Е. (1 курс ФЕМП) з
проєктом «Help’s near» брав участь у конкурсі StartUp Прорив 2.0 на базі
Tech StartUP School, Національного університету «Львівська політехніка» фіналіст конкурсу (фінал 5.12.19 р.).
Проведено Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів
«Бізнес-трамплін», основною метою якого є розвиток стартап-руху серед
студентської молоді. Фінал конкурсу відбувся 28-29 листопада 2019 р. У
конкурсі брали участь 29 команд студентів з різних регіонів України.
Протягом 2019 р. для студентів були проведені бізнес-тренінги та
майстер-класи за участю практиків.
- Курило Д., фінансовий директор холдингу «Баядера Груп» -«Визначення
компанії з найкращою фінансовою стратегією»: кейсове заняття (07.02.2019 р.).
- Сисоєв А., СEO компанії «Перший фінансовий архітектор» «Найважливіші показники фінансової стратегії підприємства» ( 07.03.2019
р.); «Архітектура фінансової служби підприємства» (04.04.2019 р.).
- Фролов Б., product-manager Basic Care, компанія B.Braun Medical
Ukraine LLC - «Підприємство – клієнт: практика взаємодії» (19.04.2019 р.).
- Геращенко О., фінансовий директор ТОВ «Юг-Контракт», фінансовий
консультант, викладач авторських курсів КМБШ – «Поведінкова економіка:
як емоції вплива.ть на економічні рішення» (22.04.2019 р.).
- Вовченко О., Петровський А., Івашкевич А., міжнародна ІТ компанія
«Attendify» - «Проектний менеджмент: facing the reality» (22.04.2019 р.).
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- Чередніченко Д., начальник управління економічного аналізу
Антимонопольного комітету України – «Ціни і конкуренція: типи порушень
та практика правозастосування АМКУ» (22.04.2019 р.).
- Конопліцький С., канд.соц. наук, засновник агенства контент маркетингу
«Сmdigital» - «Контент-маркетинг як засіб збільшення продажів» (10.05.2019 р.).
- Шевченко О., економіст відділу організації виробництва ПАТ «Фармак» «Планування продажів та операцій S&OP: європейський підхід» (23.09.2019 р.).
- Стецюк Ю., генеральний директор ТОВ «Рентол» - «Власний бізнес: чи
варто?» (27.09.2019 р.).
- Якшин І., СEO компанії TOCAN SOLUTIONS – «Автоматизація
ланцюгів продажів підприємствами торгівлі», (07.10.2019 р.).
- Афанасьєв К., директор КК «Глобус», майстер-клас для студентівфіналістів Всеукраїнського конкурсу «Бізнес-трамплін» «Як презентувати
проект у форматі «Elevator pitch» (28.11.2019 р.).
У 2019 р. наукова робота студентів здійснювалася через участь в
олімпіадах і конкурсах, студентських наукових тематичних конференціях
університету та інших ЗВО, виконання науково-дослідних робіт кафедр,
підготовку наукових публікацій, роботу в наукових гуртках та дискусійних
клубах. В університеті функціонують 38 дискусійних клубів та гуртків, з них
17 клубів та 21 гурток, у роботі яких брали участь понад 700 студентів. В
КНТЕУ створено простір неформального обміну думками (коворкинг) для пошуку
однодумців. Функціонує SMART-бібліотека − відкритий простір заснований
для читання проведення лекцій майстер-класів, презентацій і зручної роботи
відвідувачів з комп’ютерами, шоломами віртуальної реальності.
Проведено 55 студентських наукових конференцій, з яких: 1 міжнародна,
12 всеукраїнських та 42 внутрішні, що майже у два рази перевищує показник
минулого р. Понад 3 000 студентів представляли університет на
44 міжнародних та 31 всеукраїнських наукових конференцій в інших
закладах вищої освіти України та за кордоном.
З метою залучення студентів до обговорення актуальних питань сьогодення
в 2019 р., за участю відомих вчених, провідних фахівців-практиків,
організовано та проведено 351 проблемну лекцію, майстер-клас, тренінги.
У рамках відзначення Дня науки визначено переможців премії «Vivat,
Sientia», у номінації «За наукові досягнення» відзначено 6 студентів.
У 2019 р. у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з 21 галузей та спеціальностей 37 студентів стали переможцями
(диплом І ступеня – 13 осіб, ІІ ступеня – 11, ІІІ ступеня – 13), що на 12 %
перевищує показник минулого р..
Загалом студенти університету брали участь та здобули перемогу у ІІ турі
Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з таких галузей знань
та спеціальностей: «Туризм»; «Економіка та економічна політика»; «Готельноресторанна справа»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Економіка
підприємства»; «Маркетинг»; «Управління персоналом і економіка праці»;
«Менеджмент організацій»; «Міжнародні економічні відносини; «Управління
проектами і програмами»; «Страхування»; «Економіка та управління у сфері
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торгівлі», «Облік і оподаткування»; «Управління у сфері економічної конкуренції»;
«Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»; «Інженерія програмного
забезпечення»; «Інформатика і кібернетика»; «Міжнародне право»; «Технології
легкої промисловості»; «Історія і археологія»; «Хімія»; «Банківська справа»,
«Філософія», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»;
«Інтелектуальна власність»; «Педагогічна та вікова психологія».
В 2019 р. університет звернувся до Міністерства освіти і науки України з
клопотанням та отримав підтримку щодо проведення на базі КНТЕУ
Всеукраїнського студентського конкурсу «Інноваційні ресторанні технології», за
підсумками якого студентка КНТЕУ отримала диплом І ступеня.
Успішно проведено низку раніше започаткованих Всеукраїнських
студентських заходів. Серед яких:
- ІІІ Всеукраїнський студентський конкурс науково-популярних есе
«Трансформація сучасної світосистеми», студенти отримали дипломи І, ІІ і
ІІІ ступеня.
- Всеукраїнський конкурс стартапів «TourSystemUkrChallenge». Студенти
за напрямами: «Майбутнє туристичної галузі», «HoReCa Ukraine: стратегії,
концепції та формати», отримали два дипломи – за І місце, грамоти в
номінації «Соціальний проект» та «Оригінальність бізнес-ідеї».
- Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проектів «Бізнес трамплін». Студенти вибороли 3 переможних місця, з них: дипломи І та ІІ
ступеня отримали команди КНТЕУ, ІІІ – команда ЧТЕІ.
- VIІ Всеукраїнський конкурс торговельної реклами. Здобуто: дипломів
за І місце – 7; ІІ – 4; ІІІ – 10.
- 6-й Міжнародний конкурс ресторанних технологій «BestCookFest –
2019». Студенти університету здобули головний приз конкурсу кубок «Гран –
Прі», а також: 4 золоті медалі, 8 срібних медалей та 6 бронзових.
- 4-й турнір з кіберспорту «KNUTE Dota 2 League Season 3».
У Міністерстві освіти і науки України 16 травня 2019 р. відбувся фінал
конкурсу стартапів у рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій, в якому
проєкт студентів КНТЕУ «Твій електронний медичний браслет»
(ТЕМБ) змагався у номінації «Технологічні проєкти» та за результатами
експертного оцінювання пройшов до фіналу конкурсу.
Студенти 1 курсу магістратури спеціальності «Фінансове посередництво»
стали учасниками проєкту Кабінету Міністрів України, щодо розробки
«Моделі прогнозування інфляції (7.11.2019 р.).
У 2019 р. КНТЕУ був базовим з проведення ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт:
- зі спеціальності «Фінанси і кредит» – розглянуто 113 студентських
наукових робіт з 66 ЗВО України. На підсумковій науково-практичній конференції виступили 38 студент з 29 закладів вищої освіти України. За підсумками
конкурсу переможцями стали наукові роботи трьох студентів університету;
- зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – розглянуто
74 студентських наукових робіт з 40 закладів вищої освіти. На підсумковій
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конференції виступило 20 студентів, з 14 закладів вищої освіти. За підсумками конкурсу переможцями стали наукові роботи трьох студентів КНТЕУ;
- з «Товарознавства» – розглянуто 36 студентських наукових робіт з
20 закладів вищої освіти. На підсумковій конференції виступило 10 студентів
з 7 закладів вищої освіти. За підсумками конкурсу переможцями стали наукові
роботи чотирьох студентів університету.
Протягом 2019 р. студенти брали участь і стали переможцями низки
міжнародних та всеукраїнських конкурсів, турнірів, дебатів, змагань:
- Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, студентка отримала
диплом за ІІІ місце.
- VI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитнобанківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», студентка
отримала диплом за І місце.
- ІІІ етап (міський) Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика, студентка отримала диплом за ІІІ місце.
- ІІІ етап (міський) Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка, студентки посіли ІІ та ІІІ місця.
- Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science2019», студенти отримали сертифікати.
- Міжнародний Golden Kitty Awards від найбільшої американської
платформи з пошуку стартапів ProductHunt, Upvote Bell сервіс.
- Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей - 6». Команда
«KNUTE KIDS» студенти отримали І місце за проєкт «Медбраслет».
- ІІІ Всеукраїнський студентський турнір з філософії, студенти, пройшли
до фіналу вибороли ІІ почесне місце.
- Всеукраїнський економічний турнір, який проходив у Національному
університеті водного господарства та природокористування. Команда
«KNUTEnergy», виборола ІІ місце.
- ІІ етап Всеукраїнського студентського турніру з судових дебатів у
справах адміністративної юрисдикції на базі Національного авіаційного
університету.
- Правничий брейн-ринг серед студентів-іноземців в Національному
авіаційному університеті. Команда КНТЕУ виборола ІІ місце та була
нагороджена кубком і грамотою.
- Всеукраїнський онлайн-хакатон з фінансової грамотності «Грошофани
та як їх приборкати». Команда «StudCapital», вибороли призове ІІІ місце.
- Другі Національні судові змагання з права СОТ – The ELSA Ukraine
Moot Court Competition on WTO Law. Команда «Persona grata» пройшли до
фіналу та зайняли ІІІ місце.
- 11-ий національний фестиваль соціальної реклами. Студенти КНТЕУ
отримали три дипломи за ІІІ місце (в різних номінаціях).
- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Логістика як
інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»,
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у межах проєкту DAAD «Німецько-української магістерської програми з
логістики», посіли І місце.
- Всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права, який
проводиться Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Україні. Команда
КНТЕУ у письмовому раунді у складі студентів спеціальності «Міжнародне
право» посіла 2 місце в загальному рейтингу команд.
- Конкурс студентських наукових робіт на тему «10 кроків пр.рора до
подолання корупції», студенти КНТЕУ переможці, які представили роботу у
вигляді есе, презентації та вірша. Конкурс проходив в рамках спільного
наказу Генеральної пр.ратури України та Міністерства освіт і науки України
«Про співпрацю та комунікацію між відомствами».
- Конкурс наукових статей молодих вчених-економістів «YOUNC
ECONOMIST 2019» та грантів на участь у Міжнародному економічному
форумі «NEW ECONOMICS-2019» для молодих науковців, отримали два І
місця у 2-х номінаціях.
- Конкурс стипендіальної програми «Завтра UA» Фонду Віктора
Пінчука. Студентка КНТЕУ стала переможцем.
- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт пам’яті
професора Віталія Кейса.
- Конкурс на краще відео з питань фінансової грамотності серед
студентів закладів вищої освіти – 2019, організованому Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб за підтримки Проєкту USAID «Трансформація
фінансового сектору» у рамках святкування Всесвітнього тижня грошей в
Україні – 2019 (Global Money Week – 2019).
- Всеукраїнський конкурс студентських комад LoNG-2019 (Look of New
Generation/Погляд нового покоління).
- Студентський чемпіонат «Монетарна політика: виклик НБУ для
університетів» NBU University Challenge.
- 11th International Culinary Competitions of Southern Greece, Асоціація
шеф-кухарів Північної Греції, Салоніки.
- 13-й Міжнародний фестиваль кулінарного мистецтва «Montenegro2019» (м. Будва, Чорногорія).
- Міжнародний фестиваль кулінарного мистецтва «Поділля», який
проводила асоціація кулінарів України «Слобожанщина» у м. Кам’янецьПодільський.
- ІІІ Міжнародний гастрономічний фестиваль «BestCookFest Kemalpasa
Epad» в м. Ізмір Туреччина. Організатори фестивалю – Егейська асоціація
шеф-кухарів спільно із Українським кулінарним союзом.
- Професійні змагання з карвінгу «Carving Festival of Laughter» у рамках
Міжнародного фестивалю гумору та сатири (м. Габрово, Болгарія).
- Регіональний кулінарний конкурс «Кращий кухар юніор Поділля2019», золота медаль у номінації «Трайфл».
- Курсантсько-студентський форум STUDIO ВЕСНА 2019», що
проходив у Інституті Кримінально-виконавчої служби за підтримки
Міністерства юстиції України та Пенітенціарної асоціації України.
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- Одеський студентський рекламний форум, що об’єднав два проекти:
«Реклама-Фест» та «Рекламний полігон».
На Всеукраїнських конкурсах випускних кваліфікаційних (дипломних)
робіт зі спеціальностей у 2018/19 навчальному р. випускові роботи наших
студентів отримали:
- «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», який відбувся на базі
Одеського національного політехнічного університету студенти отримали
два дипломи – І ступеня.
- «Маркетинг», який відбувся на базі Хмельницького національного
університету студенти отримали диплом І та ІІ ступеня.
Команда студентів з факультету ресторанно-готельного та туристичного
бізнесу посіла друге місце за результатами участі у стипендіальному проєкті
«Майбутнє туристичної галузі» організованої туристичним оператором TPG.
У 2019 р. студенти вибороли 112 призових місць, з них: міжнародного
рівня – 25; всеукраїнського – 87.
В ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з дисциплін та спеціальностей 13
студентів університету стали переможцями (диплом І ступеня – 5 студентів,
ІІ ступеня – 3, ІІІ ступеня – 4).
У 2019 р. студенти КНТЕУ брали участь у міжнародних та ІІ етапі
Всеукраїнських студентських олімпіадах, які проходили на базі інших ЗВО з
навчальних дисциплін:
- Міжнародна заочна студентська предметна олімпіада зі спеціальності
«Маркетинг», яка проводилася під егідою Казахстанської Асоціації
Маркетингу в Turan University (м. Алмати) Команда «Be Nuts», здобула
впевнену перемогу – І місце.
- 13-та Міжнародна олімпіада з програмування на Кубок академіка Іллі
Несторовича Векуа, організаторами якої є Міністерство спорту і молодіжних
справ Грузії, Асоціація підтримки програмування (Грузія), Сухумський
державний університет у Тбілісі, Грузинський технічний університет.
Команда Innocent здобула – І місце.
- 14 Міжнародна студентська олімпіада з програмування імені С.А.
Лебедєва та В.М. Глушкова (KPI-OPEN 2019).
Також студенти брали участь в Першому Всеукраїнському етапі студентської
олімпіади зі спортивного програмування, яка є складовою частиною відбіркових
змагань Міжнародної командної студентської олімпіади з програмування (1/8
фіналу студентської першості світу з програмування АСМ ICPC – International
Collegiate Programming Contest), на базі Київського університета імені Бориса
Грінченка. Команди KNUTE_Innocent boys отримала диплом за І місце серед
університетських команд, а KNUTE Indomitable – диплом за друге місце та
пройшли у другий тур. За результатами Другого етапу отримали сертифікати.
У 2019 р. університет був базовим з проведення ІІ етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та
«Міжнародна економіка».
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В олімпіаді зі спеціальності «Міжнародна економіка» брали участь 46 студентів
з 27 закладів вищої освіти 15 регіонів України. За результатами олімпіади
студентка КНТЕУ зайняла перше місце на освітньому ступені «бакалавр».
Зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент ЗЕД» брали
участь 62 студентів з 25 закладів вищої освіти 10 регіонів України, зокрема,
39 студентів – за освітнім ступенем «бакалавр» і 23 – «магістр». За
підсумками олімпіади, на освітньому ступені «магістр» перше місце
отримала студентка університету.
Протягом звітного р. у КНТЕУ видано 24 збірки магістерських статей
студентів. Студентами КНТЕУ та відокремлених структурних підрозділів
підготовлено 2 140 тез доповідей, опубліковано 3 490 статей. Разом з тим,
зріс показник підготовлених одноосібно статей на 2 % (у 2019 р. – 3 113, у
2018 р. – 3 050).
Протягом р. Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених КНТЕУ проведено низку заходів з обговорення актуальних
проблем, пов’язаних з процесами глобалізації, економічного розвитку,
активізації підприємництва, соціальної реклами, формування системи
соціальних цінностей, безпечності харчування та інформаційного
суспільства. Традиційно Наукове товариство КНТЕУ бере участь у
засіданнях «Дебатної Академії», Екологічного та Правничого клубів, клубів
«ProgramClub», «Start in Science», «Лука Пачолі», «ТРОС», «Фенікс»,
«SAPGEN», Бізнес-клубу, Русі «Молодь за права споживачів» та інших.
4 лютого 2019 р. психологічний клуб SAPGEN Наукового товариства
КНТЕУ провів семінар на тему: «Що ж нам заважає втілювати в життя
заплановане?».
19 лютого 2019 р. Науковим товариством КНТЕУ проведено круглий
стіл «Формування системи соціальних цінностей у суспільстві як необхідна
умова економічного зростання».
1 березня 2019 р. студентським науковим клубом «ТРОС» Наукового
товариства КНТЕУ проведено майстер-клас «Інструменти онлайнмаркетингу в підприємництві».
1-6 березня 2019 р. Кулінарним клубом та клубом «Start in science»
Наукового товариства КНТЕУ проведено флешмоб «Від КНТЕУ до школи».
13 березня 2019 р. «Program club» Наукового товариства КНТЕУ
проведено відкриту лекцію на тему: «Кар’єрні можливості для студентів у
сфері штучного інтелекту та машинного навчання».
У рамках XІ Консумерського фестивалю «Час діяти!», який 2019 р.
пройшов в КНТЕУ під гаслом Consumers International «Цифровий світ: СМАРТтовари, яким довіряють» пройшли заходи: пізнавальний квест «SMARTспоживачу, будь пильним! Продавцю, будь правосвідомим!»; круглий стіл на
тему: «Право на безпечну та якісну продукцію: фальсифікована реальність»;
лекція-дискусія «Споживачу, будь уважним: вся правда про фітнесхарчування»; англомовна лекція-дискусія «Smart innovations in the modern
consumption»; дискусійна зустріч на тему: «Ідеальна форма правління:
минуле, сьогодення та майбутнє».
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28-29 березня 2019 р. представники клубу «Маркетинг» взяли участь в
роботі третьої спеціалізованої міжнародної виставки індустрії рітейлу та
девелопменту «Retail & Development Business Expo».
1-5 квітня 2019 р. студенти-члени «Program club» взяли участь в
завершальному етапі ІІ турніру університету з кіберспорту «KNUTE Dota 2
League Season 2». Безпосередніми ініціаторами та організаторами турніру є
активісти клубу «Program club» кафедри програмної інженерії та кібербезпеки.
Активісти Наукового товариства КНТЕУ взяли участь у: конференції
наукової молоді #YSC 2.0 «Економічне майбутнє України», яка організована
Українською асоціацією Римського клубу та Київським міжнародним
економічним форумом (5 квітня 2019 р.); XVII чемпіонаті КНТЕУ з «Брейнрингу» (9 квітня 2019 р.); круглому столі «Економічна модернізація в
експоненті глобалізаційних викликів» (11 квітня 2019 р.); круглому столі
«Модернізаційні процеси в економічних системах» (15 травня 2019 р.);
міжнародному освітньому форумі «Facing the Future» (15 вересня 2019 р.);
зустрічі з представниками ТОВ «Бейкер Тіллі Україна в рамках роботи
студентського науково-практичного клубу «Лука Пачолі» (24 вересня та 2
жовтня 2019 р.); Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних проєктів
Міністерства освіти та науки України на тему: «Зберігаючи пам’ять про
Голокост» (7 жовтня 2019 р.); полемічній зустрічі наукового клубу «Фенікс»
на тему: «Значення релігії у світовій історії та сучасному суспільстві» (18
жовтня 2019 р.); студентському інтелектуальному турнірі з популярної
настільної гри «Scrabble» (21 жовтня 2019 р.); круглому столі «Інформаційне
суспільство як новий етап розвитку економіки» (29 жовтня 2019 р.);
презентації стипендіальної програми «Завтра.ua» (31 жовтня 2019 р.);
майстер-класі на тему: «Сучасна екологія. Сума технологій та демографічний
вибух», який відбувся в Академії ДТЕК (13 листопада 2019 р.); круглому
столі на тему: «Економічні, юридичні та технологічні аспекти розвитку
інформаційного суспільства» (15 листопада 2019 р.).
17-18 травня 2019 р. за підтримки Асоціації сприяння глобалізації освіти
та науки SPACETIME активісти наукового клубу «ТРОС» взяли участь та
виступили з доповідями на міжнародному форумі молодих науковців та
дослідників «Science and study», який пройшов у Великому конференц залі
Національної академії наук України.
До Дня університету-2019 Науковим товариством проведено ряд заходів,
зокрема: спільно з Правничим клубом проведено вікторину «Знавці економіки,
фінансів, права»; квест «Пошук істинного КНТЕУшника»; бізнес-гру «Екологічна
монополія», співорганізатором якої виступив ЕкоКлуб.
Членів команд-переможців, які брали участь у заходах організованих
Науковим товариством було нагороджено грамотами, а також цінними
подарунками від партнерів університету: ТОВ «LifeCell» та ТОВ «Грант
Торнтон Легіс».
15 листопада 2019 р. відбулася презентація 9-го випуску журналу
Наукового товариства «Vivat Academia», підготовленого на тематику розвитку
інформаційного суспільства. На сторінках журналу розкривається інформація
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про розвиток інформаційного суспільства в Україні та світі; інформаційне
суспільство як новий етап розвитку економіки; правові засади формування
інформаційного суспільства; інструменти інформаційних технологій у суспільстві.
Журнал Vivat Academia № 9 доступний як в онлайн, так і друкованій версіях.
18 листопада 2019 р. Бізнес-клубом Наукового товариства КНТЕУ
проведено Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів «Бізнестрамплін». Визначено 15 кращих робіт, команди-розробники яких запрошені
до участі у II (фінальному) етапі. Членами журі Конкурсу були науковці
університету, представники бізнес-спільноти, інвестиційних структур, бізнесінкубаторів «YEP» та «Sikorsky Challenge».
28 листопада 2019 р. активісти «ТРОС» Наукового товариства КНТЕУ взяли
участь в організації бізнес-івенту Global Inspiring Forum 2019. У рамках
форуму активісти Наукового товариства КНТЕУ отримали унікальний досвід
організації бізнес-заходів, відвідали нетворкінг у колі 750 представників бізнесу.
Основними напрямками роботи Наукового товариства КНТЕУ протягом
2019 р. є організація наукових заходів, сприяння розвитку науки, налагодження
роботи з молодими вченими, розвиток інформаційного забезпечення, втілення
інновацій та налагодження зовнішніх зв’язків. Досягнення виконання цих
завдань відбувалося спільно з радою студентського самоврядування та
студентськими науковими клубами, кількість яких щорічно зростає.
34 студента університету, за результатами навчання та досягненнями в
науковій діяльності відзначені стипендіями, преміями. Зокрема, протягом
звітного р. 16 студентів отримували стипендію Президента України, 4 –
стипендію Кабінету Міністрів України, стипендію імені М.С. Грушевського –
2, стипендію ім. Вадима Гетьмана – 4 студента, стипендію імені президента
Торгово-промислової палати О.П. Михайличенка – 6 студентів, стипендію
Верховної Ради України – 2 студента.
9. Організація освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти.
Запорукою зміцнення позицій університету на ринку освітянських
послуг є якісна організація та проведення освітнього процесу.
Освітній процес в університеті організовано на засадах формування та
розвитку у студентів мотивації до навчання, навичок самостійної навчальної,
науково-дослідної та практичної роботи, професійно-значущих якостей,
умінь і навичок майбутніх фахівців, забезпечення умов для гармонійного
творчого розвитку особистості студента в умовах індивідуалізації освітнього
процесу та здійснюється на засадах Європейської кредитно-трансферної
накопичувальної системи, її ключових документів, стандартів та рекомендацій, з
метою забезпечення якості вищої освіти та інтеграції національної системи
вищої освіти в європейське та світове освітнє співтовариство.
Підготовка фахівців здійснюється відповідно до основних вимог та
рекомендацій відповідних міжнародних стандартів, чинного законодавства
України, рішень і розпоряджень органів державної влади щодо сфери діяльності.
Постійне удосконалення системи управління якістю КНТЕУ спрямовано
на забезпечення автономії університету, мобілізацію колективу, посилення
керованості підрозділами, розвиток колегіальних органів управління, підвищення
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відповідальності працівників за стан справ, створення та подальше
вдосконалення регламентів діяльності, забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти КНТЕУ.
Відповідно до діючої Системи управління якістю КНТЕУ, освітній
процес в університеті забезпечується якісними та сучасними навчальнометодичними матеріалами, які постійно системно актуалізуються; створено
та забезпечено ефективне функціонування системи співпраці зі стейкхолдерами;
діє практика призначення гарантів освітніх програм із числа співробітників
провідних компаній, урядових установ.
Освітньо-професійні програми та дисципліни мають достатній базовий
пакет методичних розробок. Якість методичного забезпечення постійно зростає завдяки
залученню до рецензування та розробки представників професійного середовища.
У 2019 р. в КНТЕУ проведено значну роботу щодо розроблення
навчальних планів прийому 2019 р.. З цією метою створено робочі групи, до
складу яких увійшли керівники освітніх програм, завідувачі і провідні
науковці випускових кафедр, студенти, представники роботодавців.
Основним завданням робочих груп було розроблення переліків навчальних
дисциплін та логічної послідовності їх вивчення з метою забезпечення
здобувачів вищої освіти відповідними результатами навчання. З метою
створення повновагомих, логічно завершених курсів на основі порівняльного
аналізу проводиться агрегація навчальних дисциплін. Укрупнення навчальних
дисциплін дає можливість усунути дублювання навчального матеріалу,
зменшити завантаженість здобувача вищої освіти. Для кожної навчальної
дисципліни передбачається форма контролю екзамен.
За результатами колегіального обговорення, урахуванням пропозицій
практиків та студентів вченою радою КНТЕУ затверджено навчальні плани
підготовки фахівців ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» за 6
програмами, «бакалавр» за 53 програмами, «магістр» - 52 програмами,
доктор «філософії» - 15 програм.
На основі навчальних планів денної форми навчання розроблено
навчальні плани заочної форми навчання ступеня вищої освіти «молодший
бакалавр» за 5-ма програмами, «бакалавр» на базі повної загальної середньої
освіти за 29-ма програмами, на базі ОКР «молодший спеціаліст» за 27-ма
програмами, ступеня вищої освіти «магістр» - 38 програм.
Введено підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної форм
навчання першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Інформаційні
технології», «Соціологія», «Політологія».
Забезпеченню якості підготовки здобувачів вищої освіти в університеті
сприяє чітка організація та координація їхньої самостійної роботи, обсяг якої
для кожної окремої дисципліни передбачено навчальними планами за відповідною
спеціальністю на навчальний рік. Значна частина часу із загальної кількості
годин навчального плану з вивчення дисципліни відводиться на самостійну
роботу, для проведення наукових досліджень, на підготовку публікацій, для
участі у олімпіадах, виступах на конференціях. Популярними є такі форми
навчання як: брейн-ринги, вебінари, воркшопи, екскурсії на підприємства тощо.
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Рівень навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення самостійної
роботи з конкретної дисципліни дозволяє здобувачеві вищої освіти виконувати
її в бібліотеці, навчальних кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, а
також у домашніх умовах завдяки застосуванню дистанційних технологій.
Запровадження в університеті коворкінгу як моделі гнучкої організації роботи у
єдиному робочому просторі дозволяє учасникам освітнього процесу залишатися
незалежними і вільними, маючи можливість спілкуватися, обмінюватися
ідеями та допомагати один одному, на відміну від роботи вдома.
Для забезпечення об’єктивності і прозорості освітнього процесу колектив
університету постійно працює над удосконаленням системи оцінювання
результатів навчання студентів. Реалізація основних завдань діючої системи
контролю знань студентів в університеті досягається завдяки впровадженню
системних підходів до оцінювання та комплексності застосування різних
видів контролю.
За результатами 2018/19 н.р. абсолютна успішність бакалаврів денної
форми навчання склала 99,8 %, якісна – 54,5 %. Традиційно високою
залишилась успішність студентів, які здобувають освітній ступінь магістр:
абсолютна – 99,9 %, якісна – 63,6 %.
Надання якісних освітніх послуг в сучасних умовах неможливе без
застосування передових інформаційних технологій. Для забезпечення
університету якісним Інтернет доступом постійно триває модернізація
мережі. Всі корпуси університету: навчальні і гуртожитки об’єднані у єдину
локальну мережу, з певною ієрархією для контролю потоків інформації.
Для потреб освітнього процесу усі кафедри університету забезпечені
необхідною комп’ютерною технікою відповідно до встановлених вимог.
Надано доступ до системи «Деканат» за допомогою ключів власної розробки
(175 робочих місць). Постійно здійснюється закупівля комп’ютерної техніки,
створюються нові комп’ютерні класи та системно оновлюється їх
обладнання. Закуплено та оновлено у класах близько 200 комп’ютерів.
На початок 2018/19 н.р. парк комп’ютерної техніки налічує понад 2 100
персональних комп’ютерів, що підключені до мережі Інтернет, модернізація
якої постійно триває. Функціонують понад 53 комп’ютерні класи, 6 світлодіодних
екранів у лекційних аудиторіях, що покращує подання навчального матеріалу;
апаратно-програмне забезпечення лінгафонного кабінету кафедри сучасних
європейських мов; 10 інтерактивних комплексів, 25 мультимедійних
проекторів, 46 переносних мультимедійних комплектів тощо.
У цифровій бібліотеці впроваджено 2 смартстіни, бездротове керування
контентом, окуляри віртуальної реальності, та зони вільного бездротового
доступу Інтернету.
Введено в дію нову конференц-залу з сучасним світлодіодним екраном,
дротовою мікрофонною системою, декілька точок керування відеоконтентом,
та систему бездротового керування контентом на моніторах і екранах.
В Конгрес-центрі постійно використовується сучасний повноформатний
FullHD екран, який дає нові можливості студентам у наукових та творчих
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заходах. Здійснюється постійне наповнення інформаційних екранів університету,
зокрема зовнішнього екрану 3 х 2,5 м.
Продовжується робота щодо створення робочих місць з доступом до
ЄДЕБО, внесення даних про науково-викладацький склад, внесення всіх
даних для ліцензування та акредитації для електронної перевірки та видачі
підтвердження можливостей (активів) закладу. Забезпечено захищений
доступ до різних систем: звітності, внесення даних та платежів. Активно
використовуємо онлайн трансляції заходів, конференцій, скайп-спілкування.
Здійснюється підтримка WEB-порталу КНТЕУ для розміщення інформації
в особистих кабінетах, публічної інформації. Підтримується робота
комптерної системи управління фінансовою діяльністю університету «Парус» і
«Банківська система» у хмарних технологіях.
Для безпеки студентів на території кампусу постійно розширюється
перелік об’єктів відеоспостереження.
Діяльність університету щодня висвітлюється на офіційному сайті
університету та сторінках у соціальних мережах, а саме: Facebook, Telegram,
Instagram, Youtube тощо.
Невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки бакалаврів та
магістрів є практика, основним завданням якої є поглиблення та закріплення
теоретичних знань, отриманих у процесі навчання. Внаслідок проходження
практики формуються професійні уміння та навички, виховуються потреби
поновлення своїх знань та творчого їх застосування в практичній діяльності.
Практична підготовка продовжувала поповнюватися новим методичним
забезпеченням, оновленням діючого.
Фахова адаптація студентів залежить від того, наскільки значущими для
них є майбутня професія, робота, кар’єрний успіх, які вимоги вони ставлять
до себе, до своєї професійної компетентності, до майбутнього місця роботи,
як вони реагують на невдачі та труднощі у навчально-професійній діяльності.
Адаптація до майбутньої практичної діяльності – обов’язковий етап переходу
студента від одного виду діяльності до іншого. Для досягнення цієї мети
викладачі мають вчасно і фахово орієнтуватися в динаміці, що обумовлена
змінами в політичній, економічній та соціальній структурах України.
Організація екскурсій на підприємства, проведення бінарних лекцій,
зустрічі з випускниками факультетів на конференціях університету,
олімпіадах, тематичних вечорах, брейн-рингах тощо, сприяють адаптації
студентів до своєї майбутньої професії та змінюють ставлення до навчання.
Університет постійно підвищує якість практичної підготовки, що розширює перелік баз практики та сприяє формуванню у студентів професійних
компетентностей.
Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного
працевлаштування університет встановлює різні форми співробітництва з
організаціями, а саме: з багатьма профільними державними установами,
фінансовими структурами, консалтинговими компаніями, судовими інституціями,
підприємствами торгівлі та сфери послуг на підставі укладених договорів про
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підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, договорів про проходження
практики студентів, що створюють умови для реалізації програм практики.
У 2019 р.. відповідно до графіка навчального процесу практику пройшли
5 519 студентів денної форми навчання: 4 648 студентів освітнього ступеня
«бакалавр», 871 – «магістр». КНТЕУ нині співпрацює на постійній основі
більш ніж з 340 базами практики.
Проведена випусковими кафедрами індивідуалізація завдань для виконання
програм практики дозволила наблизити процес практичної підготовки до
реальних потреб замовників-роботодавців. З метою розширення та
поглиблення змісту наукової, освітньої та практичної діяльності,
забезпечення актуалізації освітніх програм у 2019 р. підписані нові угоди про
співробітництво з 90 установами та товариствами (всього їх більше 400).
Впроваджуючи в дію рішення вченої ради університету щодо підтримання
ініціативи студентів з самостійного пошуку підприємств та організацій для
проходження виробничої практики на місцях майбутнього працевлаштування,
направлено на практику понад 4 200 осіб за індивідуальними договорами.
Завдяки налагодженій тісній та плідній співпраці університету з
провідними міжнародними та вітчизняними компаніями та підприємствами у
2019 р. під час проведення Ярмарку вакансій та «Career Day-2019» укладено
та переукладено до 30 договорів і меморандумів про співробітництво з
урахуванням організації та проведення практики студентів.
Завдяки контактам з випускниками через посередництво Центру розвитку
кар’єри кількість звернень і замовлень від роботодавців щодо проходження
практики студентів з подальшим працевлаштуванням, зросло на 40 %, що
свідчить про високий рівень знань наших студентів та авторитет університету.
Враховуючи пропозиції постійних партнерів університету та роботодавців,
запроваджується проходження студентами всіх видів практики на ступеневих
рівнях «бакалавр-магістр» без зміни об’єкта практики з метою накопичення досвіду
безпосередньо на конкретному підприємстві, а також проводити конкурсний
відбір студентів для проходження практики на провідних підприємствах.
Значна частина випускних кваліфікаційних робіт (проектів) виконується
за визначеної і замовленою ринковими структурами та профільними установами тематикою. Ця тенденція поширюється всіма випусковими кафедрами,
що дозволяє підвищити рівень фахової підготовки випускників, ефективність
виробничої та переддипломної практики і зацікавленості роботодавців в
укладанні договорів про проведення практики студентів. Практика активного
залучення партнерів університету (міністерства, відомства, державні установи,
провідні торгівельні підприємства тощо) та потенційних роботодавців до
погодження тематики випускних кваліфікаційних робіт до їх затвердження.
Дедалі популярнішим стає публічний захист випускних кваліфікаційних
робіт на базах практики партнерів університету. Так, в грудні 2019 р.
відбувся успішний захист робіт на базі АМК України, Секретаріату Кабінету
Міністрів України, ПрАТ «Дитячий світ» та ін., що свідчить про високу
зацікавленість роботодавців у фахівцях відповідних спеціальностей.
43

Протягом останніх чотирьох років в університеті успішно функціонує
проект «Майстерня професійного зростання». У межах цієї інформаційнодискусійної платформи Центром розвитку кар’єри та кафедрами разом зі
стейкголдерами було проведено у 2019 р. – 290 заходів, серед яких: відкриті
лекції провідних фахівців-практиків, майстер-класи, ворк-шопи, тренінги,
зустрічі з українськими підприємцями власниками бізнесу, екскурсії та ін.
Враховуючи проблему працевлаштування молоді в Україні, а саме
відсутність у молодих спеціалістів досвіду роботи, студентам пропонується
долучатись до програм стажувань, які останнім часом відкриваються в
багатьох міжнародних компаніях. Така інформація оперативно розміщується
на сайті Університету та сторінці Центру в соціальних мережах.
Громадська організація «Асоціація випускників КНТЕУ» активно
долучається до університетських заходів. Завдяки налагодженій співпраці з
випускниками кількість заходів, в яких беруть участь роботодавці, зростає.
Своєю діяльністю випускники сприяють формуванню іміджу університету,
розширенню кола ділових партнерів КНТЕУ, а також вносять пропозиції
щодо вдосконалення освітнього процесу. Серед яких найбільш цікавими є:
- розробити додаткові освітні програми для розвитку Soft Skills (таймменеджмент, управління емоціями, селф-брендинг, self-management, selfmotivation, нетворкінг, управління конфліктами );
- запровадити вивчення дизайнерських програм та базового
адміністрування сайтів (включаючи розмітку HTML);
- передбачити вивчення програм Statistica, B-Planning, Microsoft Power
BI, Qlik View;
- розширити можливість вивчати іноземні мови з безпосередніми їх носіями;
- збільшити термін для практичної підготовки;
- запровадити проходження всіх видів практики на ступеневих рівнях
без зміни об’єкта практики студентами з метою накопичення досвіду
безпосередньо на конкретному підприємстві.
Атестація здобувачів вищої освіти у 2019 р. стала завершальним етапом
плідної творчої співпраці науково-педагогічних працівників, студентів та
адміністрації університету щодо подальшого забезпечення якості освітнього
процесу та здійснювалась відповідно до норм Закону України «Про вищу
освіту», Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну
комісію з атестації у Київському національному торговельно-економічному
університеті, Положення про випускну кваліфікаційну роботу.
Випускникам, які успішно виконали освітню програму, пройшли атестацію,
за наказом ректора присуджено відповідний ступінь вищої освіти, присвоєна кваліфікація за відповідними спеціальностями та видано дипломи державного зразка.
Дбаючи про підвищення компетентностей та адаптованості майбутніх
фахівців до практичної діяльності, студенти здійснюють системні дослідження, які
базуються на реальних матеріалах конкретних підприємств, що підтверджується
змістом зовнішніх рецензій; містять конкретні висновки та пропозиції, які
складені на достатньому науково-методичному та практичному рівні; мають
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практичне спрямування та економічний ефект у разі їх впровадження;
збільшилась кількість проаналізованих іншомовних джерел тощо.
У 2019 р. підготовка випускних кваліфікаційних робіт (проектів)
здійснювалась відповідно до оновленої редакції Положення про випускну
кваліфікаційну роботу (проект) та методичних рекомендацій до їх підготовки
за кожною освітньою програмою, що сприяло оптимізації структури та
змісту робіт, забезпечено дотримання принципів академічної доброчесності,
поширено публічний захист випускних кваліфікаційних робіт на базі
підприємств-партнерів університету тощо.
За висновками екзаменаційних комісій, результати атестації здобувачів
вищої освіти у 2019 р. засвідчили про стабільно високий рівень підготовки
університетом конкурентоспроможних фахівців.
Таким чином, освітній процес у КНТЕУ організовано на засадах студентоцентризму, формування та розвитку у студентів мотивації до навчання, навичок
самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійнозначущих якостей, умінь і навичок майбутніх фахівців, забезпечення умов для
гармонійного творчого розвитку особистості студента в умовах індивідуалізації
освітнього процесу та здійснюється на засадах Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи, її ключових документів, стандартів та
рекомендацій, з метою забезпечення якості вищої освіти та інтеграції національної системи вищої освіти в європейське та світове освітнє співтовариство.
10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами.
У Київському національному торговельно-економічному університеті
організація освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами
здійснюється з урахуванням норм законодавства.
Керівництвом університету створено сприятливі умови для навчання та
проживання та постійно приділяється увага для їх покращення.
Протягом звітного періоду в університеті навчається 71 особа з особливими
потребами (з них жінок – 39, чоловіків – 32).
Студенти з інвалідністю (І-ІІІ група) отримують соціальну стипендію
відповідно до Постанови від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання
виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів вищої освіти».
Для забезпечення освітніх потреб молоді з інвалідністю та безперешкодного
доступу до університету, всі навчальні корпуси обладнані пандусами,
поручнями та світловими вимикачами на рівні доступу сидячої людини.
Зокрема, корпус А обладнаний підйомною платформою та ліфтом для осіб з
обмеженими фізичними можливостями, навчальний корпус Д, актова зала (Конгрес-центр), гуртожитки №2, №4 обладнано пандусами для заїзду візків та поручнями. Студенти з вадами опорно-рухового апарату отримують ключі від ліфтів.
Усі основні приміщення університету мають природне освітлення,
враховано розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних
вимог. У центральному корпусі та Конгрес-центрі обладнані санвузли для
осіб з обмеженими фізичними можливостями.
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Для поліпшення умов проживання в гуртожитках студентів з
обмеженими фізичними можливостями є спеціально обладнані кімнати
(туалет та ванна, обладнані спеціальними поручнями).
11. Стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти та ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої
освіти (переданого йому), дотримання вимог законодавства під час
надання в користування іншим особам зазначеного майна.
З метою раціонального використання приміщень та отримання додаткових
власних надходжень Університет надає в оренду нерухоме майно.
Для створення сприятливих умов отримання заробітної плати
співробітниками та стипендії студентами, аспірантами, а також для зручності
проведення платежів укладено договори оренди нерухомого майна з
Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України»
Станом на 01.01.2020 р. Університетом передано в орендне користування
нерухоме майно загальною площею 40,5 м2, а саме: АТ «Ощадбанк» - 23,8 м2
(розміщення банкоматів, платіжного терміналу, відділення банку), 16,7 м2 послуги ксерокопіювання. Договори оренди укладено відповідно до вимог
чинного законодавства України стосовно здійснення процедури надання
майна в орендне користування.
У 2019 р. надходження від здачі в орендне користування нерухомого
майна становили 408 753,82 грн. Відповідні кошти використовуються на
зміцнення матеріально-технічної бази Університету (придбання предметів та
матеріалів, утримання, облаштування та ремонт орендованих приміщень).
12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому),
зокрема майна, наданого у користування іншим особам.
Університетом забезпечується своєчасне формування та надання
Міністерству освіти і науки України щоквартальної звітності про
використання державного майна, а саме:
звіт за формою «Майно 1: Перелік об'єктів державного нерухомого
майна, які перебувають на балансах підприємств, установ і організацій, та
надані в оренду»;
звіт за формою «Майно 2: Перелік об'єктів державного нерухомого майна,
які перебувають на балансі підприємств і організацій, підпорядкованих
міністерствам та відомствам, що пропонуються для надання в оренду».
13. Дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої освіти.
Відповідно до Кодексу законів про працю України в університеті діють
схвалені та затверджені в установленому порядку Статут КНТЕУ та
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, які за
всіма положеннями виконувалися 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 договору. Адміністрація постійно ініціює заходи
щодо поліпшення умов праці співробітників, навчання студентів, аспірантів,
докторантів. Забезпечується чітке та повне дотримання встановленого
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режиму роботи і відпочинку, охорони праці. На організацію заходів щодо
захисту трудових і соціально-економічних прав інтересів працівників та
членів їх сімей витрачено 506,0 тис. грн., на студентські заходи РСС
університету витрачено 614,0 тис. грн. Суттєво поліпшено санітарнопобутові умови на базах відпочинку «Сонячна» та «Золота лагуна». Це
дозволило забезпечити у 2019 році відпочинок 232 працівників і студентів
університету. Співробітникам та студентам, які опинилися у скрутному
життєвому стані, профкомом спільно з адміністрацією університету надано
необхідну матеріальну допомогу в обсязі 364,6 тис. грн.
14. Захист інформації відповідно до законодавства.
Для забезпечення захисту інформації, відповідно до законодавства в КНТЕУ
впроваджено і використовуються персональні фізичні ключі доступу до електронної системи деканат, нараховують 150 користувачів. Також протягом
2018 р. оновлено та отримано нові біля 55 електронних ключів для використання у різних базах даних ЄДЕБО, Education, Соцзахист, ІАСУ, MEDок.
Виконуються вимоги щодо заборонени використання електронної пошти
Російської Федерації, та її заборонених ресурсів, про що видано наказ
КНТЕУ і ведеться моніторинг використання Інтернет-ресурсів.
Для недопущення кібер-атак через Інтернет, використано обмежений
доступ шлюзами серверної групи (з обох сторін) подвійний захист користувачів КНТЕУ та надання захищеного контрольованого доступу всім авторизованим, дозволеним користувачам.
15. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її
територіальних органів та 16. Виконання закладом вищої освіти вимог
органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності, а також вимог засновника.
У 2019 р. проведено перевірки діяльності КНТЕУ Головним управлінням
Пенсійного фонду України в м. Києві (січень, травень та жовтень 2019 р.) –
перевірка достовірності видачі довідок про заробітну плату для призначення
пенсій. Порушень не виявлено.
17. Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої
освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни.
Стратегічною метою діяльності КНТЕУ є лідерські позиції в країні та
світі як продуцента інтелектуальних ресурсів, адекватних випереджальним
запитам суспільства, моральним і патріотичним цінностям.
Система управління якістю КНТЕУ, що функціонує відповідно до
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів / листів МОН
України, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area), Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти та інших нормативноправових актів, ДСТУ ISO 9001:2015, документації сертифікованої Системи
управління якістю КНТЕУ.
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В межах системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти Київського національного торговельно-економічного університету –
система внутрішнього забезпечення якості – забезпечує здійснення таких
процедур і заходів:
− визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
− здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
− щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань;
− забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
− забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за
кожною освітньою програмою;
− забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
− забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
− забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових працях науково-педагогічних працівників і здобувачів
вищої освіти КНТЕУ;
− інших процедур і заходів.
Заходи з реалізації Політики у сфері якості плануються на засадах
ризик-орієнтованого управління та конкретизуються за напрямами
діяльності, їх виконання контролюється.
Політика університету у сфері якості спрямована на системну консолідацію
зусиль персоналу, здобувачів вищої освіти та партнерів щодо забезпечення:
− збалансованого стабільного інноваційного розвитку університету;
− інтегрованості у міжнародну систему освіти і науки, мобільності;
− розвитку автономії; створення стандартів вищої освіти, діяльності КНТЕУ;
− фінансової стабільності університету;
− розвитку фундаментальної та прикладної науки, соціальної значущості її
результатів;
− дієвого зв'язку з ринком праці, розвитку конкурентоспроможних освітніх програм;
− постійного удосконалення якості вищої освіти; запровадження
інноваційних освітніх технологій;
− інтегрованості інформаційної платформи та прозорості управління процесами;
− високого рівня компетентностей персоналу;
− дотримання принципів доброчесності, корпоративної культури, підвищення
ефективності взаємодії співробітників,
− соціальної захищеності працівників та здобувачів вищої освіти;
− адекватних матеріально-технічних умов провадження освітньої діяльності,
наукових досліджень, творчої реалізації;
− формування гармонійно розвинутих, патріотично вихованих особистостей,
професійно конкурентоспроможних фахівців.
− збереження навколишнього середовища, ресурсо- та енергозаощадження.
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За результатами ресертифікаційного аудиту Системи управління якістю
КНТЕУ, проведеного представниками ДП «Укрметртестандарт» 9–11 грудня
2019 р., Орган сертифікації видав сертифікат на систему управління якістю
КНТЕУ на наступні 3 роки.
Регулювання відносин між адміністрацією та трудовим колективом
відбувається у відповідності до Колективного договору та Правил внутрішнього
розпорядку в КНТЕУ.
18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, організацію та здійснення контролю за освітньою діяльністю.
Підготовка фахівців здійснюється відповідно до затверджених освітніх
програм. На основі освітньої програми група забезпечення спеціальності, із
залученням представників студентського самоврядування та роботодавців,
розробляє навчальний план, який містить календарний графік на весь період
навчання, перелік та обсяг годин на кожну дисципліну, кількість кредитів
ЄКТС, форми підсумкового контролю.
Високі показники успішності навчання студентів досягнуто завдяки
вдосконаленню інформаційної, матеріально-технічної, навчально-методичної
бази, підвищення професійних компетентностей науково-педагогічних
працівників шляхом активізації міжнародного стажування, підвищення
кваліфікації на профільних підприємствах, установах та організаціях.
У вересні 2019 р. вченою радою КНТЕУ затверджено нову редакцію
Положення про організацію освітнього процесу студентів та Положення про
оцінювання результатів навчання студентів та аспірантів, відповідно до яких
змінено концепцію обчислення результату підсумкового (семестрового) контролю
з навчальних дисциплін для студентів очної форми навчання. Результат
підсумкового (семестрового) контролю з навчальних дисциплін визначається
з урахуванням суми балів підсумкового модульного контролю та екзамену.
Формування кадрового складу кафедр університету проводиться відповідно
до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та виключно за
рахунок висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. Розподіл
навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками здійснюється
з урахуванням посади, наукового ступеня, вченого звання, рівня кваліфікації,
досвіду роботи, обсягів методичної, наукової, організаційної та інших видів
робіт кафедри, факультету, університету.
Затверджений завідувачем кафедри плановий розподіл навчального
навантаження на наступний навчальний рік подається до навчального відділу
не пізніше 30 червня поточного р.. Фактичне виконання навчального навантаження
щоденно фіксується у журналі обліку виконання навчального навантаження.
Робочий час науково-педагогічного працівника передбачає обов’язкове
виконання навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших трудових
обов’язків, передбачених контрактом та індивідуальним планом роботи. Двічі на
рік, наприкінці кожного семестру, науково-педагогічні працівники звітують
про виконання індивідуального плану на засіданні кафедри та вносять дані
про фактичне виконання в індивідуальний план роботи. Перевірку виконання
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індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників здійснює
навчальний та навчально-методичний відділи, науково-дослідна частина,
деканати факультетів.
Науково-педагогічними працівниками університету у 2018/19 н. р. виконано
400 485 год. навчального навантаження, що на 16 313 год. більше, ніж минулого року.
Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного
працівника в університеті не перевищує 600 годин на навчальний рік.
Організована в університеті система здійснення контролю за освітньою
діяльністю дозволяє забезпечити повне виконання навчальних планів і
програм на всіх рівнях підготовки здобувачів вищої освіти.
Наразі кадровий склад університету становить 1 938 працівників (у т. ч.
231 сумісник). Освітній процес забезпечують 846 викладачів, у т. ч. 218 –
зовнішніх сумісників і погодинників. Серед науково-педагогічних працівників:
науковий ступінь доктора наук мають 143 особи (17 %), із них сумісників і
погодинників – 33 особи (15 %); кандидата наук – 457 осіб (54 %), із них
сумісників і погодинників 84 особи (39 %); вчене звання професора – 95 осіб
(11 %); доцента – 299 осіб (35 %).
На 33 кафедрах завідувачами є 28 докторів наук, професорів; 4 –
кандидати наук, доценти.
В структурі загальної чисельності науково-педагогічного персоналу
КНТЕУ питома вага складає: професорів – 22,6 %, доцентів – 57,7 %,
старших викладачів – 13,6 %, асистентів – 6,1 %.
Чисельність працівників навчально-допоміжного персоналу складає 304 особи
та адміністративно-управлінського (господарського) персоналу 788 осіб.
Разом – 1092 особи (56 % від загальної чисельності працівників університету).
19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства,
дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю.
Зусилля підрозділів адміністративно-господарської частини в 2019 р.
спрямовані на подальше удосконалення матеріально-технічної бази з метою
забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту студентів і
співробітників. Службами здійснюється експлуатація та своєчасний ремонт
інженерних мереж, енергетичного обладнання, безперебійно забезпечуються
навчальні корпуси та гуртожитки електроенергією, водою, газом і теплом.
Пріоритетним є впровадження енергоощадних технологій та виконання
Програми енергозбереження. Протягом тривалого часу втілюються заходи щодо
скорочення енергоспоживання, оскільки їх реалізація є важливим чинником
на шляху ефективного використання енергетичних ресурсів та економії коштів.
На будівництво, капітальний та поточний ремонт, а також проведення
профілактичних робіт університетом використано понад 51,5 млн грн, а саме:
- на об’єкті будівництва гуртожитку за звітній період освоєно 21 млн грн
коштів державного бюджету. Новобудову підключено до всіх зовнішніх
інженерних мереж та подано теплоносій. На разу об’єкт має високу ступінь
будівельної готовності, виконуються оздоблювальні роботи і встановлюється
сантехобладнання. Повністю виконані підготовчі роботи з благоустрою території.
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- на проведення робіт з капітального, поточного ремонтів використано
понад 30,5 млн грн. На стадії завершення роботи з утеплення та оздоблення
фасаду композитними панелями навчального корпусу «Л» (5 635 м2),
відремонтовано покрівлі навчального корпусу «Б», навчально-виробничого
об’єднання «Е» та гуртожитку № 4. На території університету влаштовано
спортивний майданчик та благоустрій прилеглої території між навчальними
корпусами «Д» та «Л» з улаштуванням чотирьох кортів зі штучним покриттям для
занять активними видами спорту (теніс, сквош та ін.) (6 919 м2). В учбових
корпусах відремонтовано 35 аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів та
понад 45 житлових кімнат в гуртожитках з місцями загального користування.
Завершено ремонтно-будівельні роботи в залі засідань навчального корпусу «Л»:
оновлено інтер’єр, замінено інженерні мережі опалення, електропостачання
та кондиціювання повітря. Проведено модернізацію бібліотеки, де відкрито
зручний для обміну інформацією різними новітніми засобами простір вільного
відвідування: коворкінг і Smart-бібліотека, в яких поєднано як інформаційні
технології, так і розмежовані зони для релаксації, ігор для розвитку мислення
і логіки та ділових ігор. У Smart-бібліотеці постійно проходять зустрічі,
відбувається освоєння відвідувачами віртуальної реальності, що дозволяє
підготувати звіти, доповіді. Для роботи з невеликими групами відвідувачів
встановлено плазмову панель, а для більших груп та інтерактивного
спілкування облаштовано бездротовий Інтернет та настільні ігри.
Виготовлено проектну документацію на проведення Капітального
ремонту навчально-адміністративного корпусу «М» (приміщення четвертого
поверху) та розпочато процедуру закупівлі робіт.
Працівниками експлуатаційно-технічного відділу в навчальних корпусах
і гуртожитках проведено заміну 20 радіаторів опалення, 150 м.п. каналізаційної
мережі та 250 водопроводу, в 12 житлових 5 гуртожитку блоках повністю
замінено сантехобладнання, встановлено 14 електроводонагрівачів. Замінено
вузли обліку теплової енергії в НТЦ «Радунь» та навчальному корпусі «Р»,
розроблено та погоджено проекти реконструкції систем теплопостачання в
гуртожитку № 6 і в навчально-аудиторному корпусі «Б». На футбольному
полі замінено 48 ліхтарів освітлення на ліхтарі зі світлодіодними лампами та
біля корпусу «Л» влаштовано зовнішнє освітлення території. В навчальних
корпусах і гуртожитках встановлено понад 90 датчиків руху, замінено 1 300
ламп накалювання та 500 люмінесцентних на світлодіодні.
Навчальні корпуси та гуртожитки вчасно підготовлені до нового
навчального р. та сталої роботи в осінньо-зимовий період.
Працівниками студентського містечка проведено ряд заходів, спрямованих
на поселення студентів до гуртожитків, 1 458 студентів забезпечені ліжкомісцем, необхідними меблями та іншим обладнанням для належного проживання.
В університеті створені для кожного студента і працівника комфортні та
безпечні умови для навчання та праці. Відділом охорони праці повсякденно
проводилася робота щодо дотримання чинного законодавства з охорони
праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та забезпечення необхідних
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умов праці і профілактики профзахворювань, проведення навчань та
перевірки знань з питань пожежної безпеки, електробезпеки, охорони праці.
Адміністративно-господарським відділом проводились роботи з
підтримання в належному санітарному стані будівель, споруд та території
університету, висаджено близько 400 дерев, рослини підготовлені до зимування.
Відділом матеріально-технічного постачання та організації закупівель
здійснювалось постачання будівельних матеріалів, оргтехніки, меблів та
інших товарів для забезпечення навчальної і господарської діяльності. За
звітний період придбано 72 комплекти комп’ютерного обладнання,
оргтехніку, 670 столів та крісел, автобус класу «ЛЮКС», навчальновиробниче об’єднання забезпечено продуктами харчування.
В навчально-виробничому об’єднанні обсяг надходжень від надання
послуг з харчування склав 16,5 млн грн. У кафе «Венеція» запроваджено
проект «Піца з доставкою», який став доволі популярним. Надалі
проводиться безперервна робота по вдосконаленню якості обслуговування.
Працівниками автогосподарства проводилась постійна робота по
підтриманню експлуатаційних характеристик автомобілів та своєчасно
забезпечувались підрозділи університету транспортом.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» через
авторизований електронний майданчик Smarttender.biz на веб-порталі
Уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua) тендерним комітетом за 2019
рік організовано та проведено 105 процедури закупівлі товарів, робіт і
послуг, з них: 3 процедури відкритих торгів з публікацією англійською
мовою, 110 процедур відкритих торгів на закупівлю робіт і послуг, 22
переговорні процедури на закупівлю комунальних послуг, тел.зв’язку та ін.
Тендерний комітет забезпечував рівні умови для всіх учасників,
об’єктивний і чесний вибір переможців при розгляді тендерних пропозицій,
на всіх етапах процедури дотримано строки оприлюднення інформації про
закупівлю та звітів щодо публічних закупівель відповідно до Закону.
В поточному р. приймали відпочиваючих дві бази відпочинку «Хорли»
та «Сонячна», для яких створено сприятливі та комфортні умови.
20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та
фізичними особами.
Здійснюється своєчасне проведення розрахунків із юридичними та
фізичними особами.
21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету.
Забезпечується цільове та ефективне використання коштів державного
бюджету.
22. Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом закладу вищої
освіти зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного
фонду України, державними соціальними фондами.
Здійснюється своєчасне та у повному обсязі виконання закладом закладу
вищої освіти зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного
фонду України, державними соціальними фондами.
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23. Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти,
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті
послуги з енергопостачання та комунальні послуги.
Забезпечено виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої
освіти, недопускається виникнення заборгованості із заробітної плати, за
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги.
25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису
доходів і видатків закладу вищої освіти.
У 2019 р. університетом забезпечено цільове та ефективне використання
коштів Державного бюджету.
За рахунок коштів загального фонду Держбюджету за КПКВ 2201160
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації
та забезпечення діяльності їх баз практики» видатки університету в 2019 р.
склали в сумі 173 580,8 тис. грн, у тому числі: на оплату праці та нарахування –
147 886,4 тис. грн; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
15 660,7 тис. грн; на використання товарів та інших послуг (на харчування
дітям-сиротам) – 2 868,0 тис. грн; на виплату стипендії аспірантам –
4 115,7 тис. грн. Крім того, на капітальне будівництво нового гуртожитку виділено
та використано асигнувань із загального фонду Держбюджету в сумі 3 000,0 тис. грн.
За КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» для виплати академічних стипендій
студентам та різних іменних стипендій у 2019 р. використано коштів із
загального фонду Держбюджету в сумі 29 841,2 тис. грн.
На виконання науково-дослідних робіт за КПКВ 2201040 «Прикладні
дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності у ВНЗ та
наукових установах» із загального фонду Держбюджету у 2019 р. надійшло та
використано коштів у сумі 4 410,7 тис. грн, у тому числі: на публікацію
статей науковців – 497,4 тис. грн.
У 2019 р. університетом використано коштів в сумі 249 928,4 тис. грн від
надання університетом платних послуг (у тому числі: послуг за навчання та
іншої господарської діяльності). Кошти використовувались на оплату поточних
видатків – це, насамперед, заробітна плата з нарахуваннями на неї у сумі
139 861,5 тис. грн, на оплату комунальних та інших послуг у сумі
46 444,3 тис. грн, на соціальне забезпечення у сумі 424,8 тис. грн. На розвиток матеріально-технічної бази університету за рахунок коштів спеціального
фонду Держбюджету направлено 63 197,8 тис. грн, у тому числі: на придбання обладнання (комп’ютерна техніка, мультимедійні екрани, обладнання для
навчально-виробничого об’єднання тощо) у сумі 12 331,4 тис. грн, на капітальний ремонт гуртожитків та навчальних корпусів університету у сумі
28 870,1 тис. грн та на капітальне будівництво нового гуртожитку в сумі
21 996,3 тис. грн.
Протягом 2019 р. забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та
стипендії, оплату за надані комунальні послуги та енергоносії, а також сплату
загальнодержавних податків та зборів, у тому числі: податок на доходи
фізичних осіб на суму 43 836,8 тис. грн, єдиний соціальний внесок на суму
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52 593,3 тис. грн, військовий збір на суму 3 655,1 тис. грн., податок на додану
вартість на суму 3 355,9 тис. грн та інші податки (плата за землю,
екологічний податок, туристичний збір) на загальну суму 178,8 тис. грн.
З метою недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості університетом своєчасно проводилися розрахунки з юридичними та фізичними
особами відповідно до фінансових зобов’язань університету згідно з укладеними договорами за надані товари і послуги, виконані роботи.
Університетом забезпечено складання та подання у встановлені строки
бюджетної і фінансової звітності до ГУ ДКС України в м. Києві та
Міністерства освіти і науки України, податкової звітності до органів
Державної фіскальної служби України, статистичної звітності до органів
Державної служби статистики України та звітності до Фонду соціального
страхування України.
24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання
проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти.
Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 –
2017 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 265, статей 78-79 Закону України «Про вищу освіту», Законів
України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю», «Про запобігання корупції», актів Кабінету Міністрів України,
доручень Міністерства освіти і науки України, Антикорупційної програми
КНТЕУ, документів сертифікованої системи забезпечення якості освітньої
діяльності системи управління якістю КНТЕУ, з метою профілактики та
недопущення правопорушень у 2019 р. в університеті проводилася системна
профілактична робота спрямована на запобігання проявам корупційних
правопорушень.
На факультетах створені та постійно оновлюються інформаційні стенди
довіри, безперебійно працює телефон «Гарячої лінії», в університеті розміщено «Скриньки довіри» (вестибюль навчальних корпусів А, М, Н, біля турнікету в корпусі Б, вестибюлі гуртожитків № 1, 2, 3, 4, 5, 6), на офіційному сайті
КНТЕУ і на сторінках у соціальних мережах Інтернет, щорічно розробляються заходи для забезпечення прозорості освітнього процесу та запобігання
протиправним діям. Всі ці заходи надають можливість здобувачам вищої
освіти інформувати керівництво університету про будь-які форми тиску на
них з боку науково-педагогічних працівників та інших посадових осіб.
З метою запобігання та недопущення правопорушень у сфері вищої освіти у 2019 р. в КНТЕУ проводилася системна профілактична робота спрямована на запобігання проявам корупційних правопорушень, а саме:
проведено роз’яснювальну роботу щодо недопущення конфліктів інтересів;
функціонує комісія з оцінювання корупційних ризиків в університеті;
затверджено Порядок проведення внутрішніх розслідувань порушень
Антикорупційної програми КНТЕУ та корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (наказ КНТЕУ від 28.09.2017 № 2972);
реалізуються Заходи щодо запобігання та протидії корупції у КНТЕУ;
54

проводились обговорення питань протидії корупції та хабарництва на
засіданнях трудових колективів науково-педагогічних працівників, зборах
студентів, аспірантів, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу
КНТЕУ;
забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання покладених на них обов’язків і завдань;
забезпечено щорічне подання суб’єктами декларування декларацій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
на офіційному веб-сайті КНТЕУ оприлюднюються Статут та інші документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформацію про склад керівних органів, а також бюджет КНТЕУ та річний кошторис
університету за звітний рік та всі зміни до нього; звіт про використання та
надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур;
штатний розпис на поточний рік, Антикорупційна програма КНТЕУ;
своєчасно опрацьовано інформацію, що надходила до «Скриньки
довіри» та оперативно вживалися заходи реагування;
забезпечено безперебійну роботу телефонної «Гарячої лінії» та оперативне реагування на звернення, що на неї надходили;
оновлено матеріали на факультетських стендах довіри;
забезпечено поширення знань про антикорупційне законодавство, а
також інформування учасників освітнього процесу про негативний вплив
корупції на авторитет суспільства в цілому, та заходи щодо її запобігання;
проведено заходи зі студентами щодо гідного ставлення до навчання,
підвищення успішності та необхідності постійного дотримання етичних норм;
проведено тематичні лекцій з питань юридично-правової практики
профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва;
забезпечено висвітлення та роз’яснення питань з проблематики протидії
посадовим зловживанням та хабарництву в газеті «Університет і час».
Всі ці заходи спрямовані на запобігання проявам корупційних правопорушень, забезпечення прозорості освітнього процесу, миттєве поширення інформації та сприяють співпраці здобувачів вищої освіти з адміністрацією та РСС.
26. Подання засновникові щор. до 15 січня, а також на його вимогу
звіту про результати виконання умов контракту та дотримання
закладом вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти.
Відповідно до статті 34 Закону України «Про вищу освіту» ректор університету звітує перед МОН та вищим колегіальним органом громадського
самоврядування закладу вищої освіти – конференцією трудового колективу КНТЕУ.
Зі звітом про свою діяльність за результатами діяльності протягом навчального р. ректор щорічно звітує перед вищим колегіальним органом громадського
самоврядування закладу вищої освіти – конференцією трудового колективу
КНТЕУ, текст звіту оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.
Звіт про результати виконання умов контракту та дотримання закладом
вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти за результатами
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календарного р. щорічно до 15 січня подається до МОН та оприлюднюється на
офіційному веб-сайті університету.
27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти про результати своєї
роботи, зокрема про виконання колективного договору.
Звіт ректора про результати своєї діяльності відбувається регулярно
перед вищим органом громадського самоврядування університету – конференцією трудового колективу КНТЕУ. 25 червня 2019 р. ректор звітував
перед конференцією трудового колективу університету про підсумки роботи
у 2018/19 н.р. і визначив завдання колективу університету на 2018/19 н.р.
28. Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання студентів,
студентського спорту та відповідної матеріально-технічної бази, підготовку
та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання і спорту
в закладі вищої освіти.
Для розвитку студентства як особистості та популяризації здорового
способу життя на теренах університету на базі кафедри фізичної культури
функціонують секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий,
жіночий), плаванню, бадмінтону, баскетболу, аеробіки, боксу, боді-фітнесу,
футболу (чоловічого, жіночого), атлетичної гімнастики, легкої атлетики,
боротьби, фізичної реабілітації та з загальної фізичної підготовки. Також, під
час підзвітного періоду на території університету відбулося відкриття нової
секції з фізичної культури – великий теніс, для забезпечення якої збудовані
сучасні тенісні корти, обладнані спеціалізованим покриттям.
У формуванні іміджу університету відіграє значну роль спортивне
життя студентства. Так, гордість нашого університету, збірна команда з
футболу ФК «КНТЕУ-Меркурій» впевнено займає лідерські позиції в
Чемпіонатах України та Києва з футболу серед команд закладів вищої освіти,
а також являється срібним призером чемпіонату м. Києва з футболу серед
студентських команд (травень 2019 р.).
Збірна з баскетболу КНТЕУ отримала перемогу на обласному етапі
Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк (березень 2019 р.),
стала Чемпіоном України з баскетболу 3х3 серед студентських команд
(квітень 2019 р.) та переможцем ХХ Турніру Кубку з баскетболу серед
чоловічих студентських команд закладів вищої освіти за Кубок Студентської
профспілкової асоціації м. Києва (грудень 2019 р.).
Жіноча та чоловіча збірні КНТЕУ «ATLANTS» з перетягування канату
стали беззаперечними лідерами Чемпіонату України з перетягування канату
серед студентів і відкритого Кубку Києва (І місце, березень 2019 р.),
Чемпіонату України з перетягування канату (І та ІІ місце, квітень 2019 р.),
Відкритого кубку України з перетягування канату та Кубку України з
перетягування канату серед студентів (І місце, вересень 2019 р.), Чемпіонату
України з перетягування канату серед студентів та серед дорослих (І та ІІІ
місце, грудень 2019 р.).
Також, протягом 2019 р., члени збірної команди КНТЕУ з аеробіки
стали переможцями відкритого Чемпіонату м. Києва зі спортивної аеробіки
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серед студентів у номінації «Аеро денс» (ІІ місце, березень 2019 р.),
Чемпіонату чирлідерів м. Києва у номінації «Спортивний пом» (І місце,
23.03.2019), відкритого чемпіонату чирлідерів України у номінації
«Спортивний пом» (І місце, квітень 2019 р.), Всеукраїнського спортивного
фестивалю «Всеукраїнські студентські ігри» у номінації «Cheer dance show»
(І місце, квітень 2019 р.), Міжнародного турніру з чирлідингу «Red Foxes
Cup-2019» у номінації «Cheer Dance Show» (І місце, травень 2019 р.), Кубку
чирлідерів м. Києва та Київської області у номінації «Спортивний пом» (І
місце, листопад 2019 р.), Кубку України та Кубку м. Києва з чирлідингу
серед студентів у номінації «Cheer dance show» (І місце, грудень 2019 р.).
Студент університету Новіков Олексій вчетверте захистив титул
найсильнішої людини України отримавши перемогу на змаганнях
«Найсильніша людина України-2019», здобув другу поспіль перемогу на
шляху до омріяного звання найсильнішої людини світу на «Arnold Strongman
Classic Africa-2019» та «Arnold Classic-2019 Brazil».
Цього р. Міністерством освіти і науки України було проведено
Всеукраїнські змагання серед студентів з кіберспорту «Ukrainian University
Open 2019 Winter Cup». Перемогу у фіналі здобула команда нашого
університету «Black Squad».
Протягом 2019 р. тривала Спартакіада КНТЕУ серед збірних команд
факультетів з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, настільного
тенісу, бадмінтону, плавання, пауерліфтінгу, спортивної аеробіки,
перетягування канату. Також, було започатковано проведення Ігор
співдружності за участі регіональних структурних підрозділів університету
та вкотре проводився загальноуніверситетський забіг «KNUTE Run».
Відповідно до Листа МОН «Щодо організації фізичного виховання у
вищих навчальних закладах» від 25 вересня 2015 р. № 1/9-454 Університетом
щорічно здійснюється підготовка та оприлюднення щорічного звіту про стан
фізичного виховання та спорту у закладі вищої освіти.
Особиста науково-педагогічна діяльність А. А. Мазаракі.
Мазаракі А. А. – доктор економічних наук, професор, академік
Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і
техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій, кавалер орденів князя Ярослава Мудрого, голова
технічного комітету стандартизації № 118, голова редакційних колегій
наукових журналів «Вісник КНТЕУ», «Зовнішня торгівля: економіка,
фінанси, право», заступник голови Ради ректорів Київського вузівського
центру, член: секції за фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради МОН
України, редколегії журналу «Економіка України», Президії ГО «Спілка
ректорів вищих навчальних закладів України».
Мазаракі А.А. є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями
08.00.03, 08.00.04, 08.00.09.
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Керівник наукової школи з проблем розвитку сфери товарного обігу,
стратегічного планування та управління. Під науковим консультуванням
Мазаракі А. А. у 2019 р. захищено дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктора наук.
Профіль у базах даних:
- Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786319100;
- Web of Science – https://publons.com/researcher/1961938/anatolii-mazaraki/;
- Google Scholar
–
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3woxqoQAAAAJ&hl=ru&oi=ao.
Профіль
створено
на
сайті
університету
–
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=201&uk.
Індекс Хірша (h-індекс) за Міжнародною наукометричною базою даних
Scopus: Мазаракі А.А. – 3, кількість цитувань – 25, h-індекс за Google Scholar
– 23, кількість цитувань – 2638.
Публікації у зарубіжних виданнях:
- Mazaraki A., Lositska T., Lagutin V. Evolution of preconditions of
integration of native enterprises in the world economy: theoretical questions //
EUREKA: Social and Humanities – 2019 volume 1(19), стор.3-12. PUBLISHER
OU «Scientific Route» European Union. Editorian offise «EUREKA: Social and
Humanities» Narva mnt 7-634, Tallinn, Eesti Harju maakond (ISSN 2504-5563,
http://eu-jr.eu, DOI: 10.21303/2504-5571.2019.00817).
- Ukraine and the world: the tourism system: Collective monograph In edition
A. Mazaraki. – Prauge, Nemoros s.r.o., 2019, Eatern European Center of the Fundamental
Researchers (EECFR), Rubna 716/24, 110 00. Prague 1 Czech Republic.
- Mazaraki A., Bosovska M. Drivers of competitiveness of the national
tourism system of Ukraine In the global environment // Knowledge economy
society: monograph. – Cracow University of Economics, Poland, 2019.
- Mazaraki, A.A., Gerasymenko, A.G. The Effects of Renewable Energy
Policy on Sustainable Development. Sustainable Development and Innovation: A
future perspective. Rome: Aracne editrice. Р. 91-102.
ORCID iD – https://orcid.org/0000-0001-5283-8444
Scopus Author IID – 56786319100
Researcher ID – E-2399-2018
Голова редакційних колегій наукових журналів «Вісник КНТЕУ» (ISSN
1727-9313 (Print), 2616-5856 (Online), DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute,
http://visnik.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk, Index Copernicus, Directory of
Research Journals Indexing, Research Bible, пошуковій системі Google Scholar,
представлений в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка
наукова» та українському реферативному журналі «Джерело»); «Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право» (ISSN 2616-6100 (Print), 2616-6119 (Online),
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute, http://zt.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk,
Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing, Research Bible,
пошуковій системі Google Scholar, представлений в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та українському реферативному
журналі «Джерело»).
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Член редколегії журналу "Економіка України" (ISSN 0131-775Х,
http://www.economukraine.com.ua/index.php?id=13748&show=news&&newsid=
110269, Index Copernicus, OAJI, Open Academic Journals Index).
Науково-дослідна робота, що виконувалась під керівництвом
А.А. Мазаракі у 2019 році
Науково-дослідна робота на тему «Система забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в економічних навчальних закладах»
Термін виконання: січень 2017 року – грудень 2019 року.
Мета: формування системи забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти в економічних навчальних закладах.
Результати виконання:
- Ukrainian economy growth imperatives : monograph / A. Mazaraki, S.
Melnychenko, G. Duginets et al.; edited by Anatolii A. Mazaraki. – Prague:
Coretex CZ SE, 2018. – 310 p. (19,37 др.арк.).
- Доробок проекту C3QA «Стимулювання інтернаціоналізації
досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього
рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог». – Київ: Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2019. – 58 с. (3,6 др.арк.).
- Звіт про самооцінку для акредитації освітньо-наукової програми
третього рівня вищої освіти. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 122 с. (7,6
др. арк.).
- Прийняте Акредитаційною комісією Вищої ради Франції з питань
оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти рішення про 5-річну
безумовну акредитацію освітньо-наукової програми третього (PhD) рівня
вищої освіти «Економіка».
Науково-дослідна робота «Парадигмальні та концептуальні зрушення в
економічній теорії XXI століття» (термін виконання 2018-2020 рр.).
Розроблено теоретичну модель, яка пояснює взаємозв’язок розвитку
майбутніх технологій XXI ст. і змісту економічної теорії, чим суттєво
поглиблено розуміння новітніх парадигмальних та концептуальних змін в
науці. Доведено, що масштабність і глибина поширення нових технологій
(злиття фізичних, цифрових та біологічних процесів), зростання мережевих
спільнот й посилення інтенсивності руху матеріальних, фінансових і
людських ресурсів змінює глобальні економічні, соціальні та гуманітарні
контексти. Розкрита сутність та форми прояву економічної онтології у XXI
ст., охарактеризовано динаміку та структури змін онтології соціальноекономічного розвитку. На основі системного аналізу трансформаційних
процесів визначено перспективи розвитку майбутніх економічних форм.
Доведено, що процес економічного розвитку набуває все більш цілісної природи,
відтворюючись у нових формах і набуваючи нового змісту (системна
економічна еволюція все більш стає мережевою). Показано, що предмет
дослідження економічної теорії XXI ст. має складну багатоступеневу
структуру, включає різні рівні організації. З’ясовано зміст взаємозв’язку
об’єкту, предмету і методів дослідження. Доведено, що центральне місце у
механізмі цього взаємозв’язку займають економічні категорії, що
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розглядаються в онтологічному, логічному і гносеологічному аспектах.
Сформульовано теоретико-методологічні підходи до розуміння
процесу становлення нових економічних категорій на основі відмінностей і
розмежування від наявних категорій і понять. Методологія економічної теорії
XXI ст. проаналізована з точки зору нових аспектів реалізації способів
обґрунтування наукових тверджень. Показано, що наукові рефлексії все
більше вимагають застосування синергетичної методології, яка характеризує
новий рівень методів економічного аналізу нової об’єктивної економічної
дійсності. З’ясовано зміст процесу методологічного перезавантаження в
економічній теорії XXI ст., який має відповідати складності багаторозмірної
широкоформатної економіки. В основу цього процесу покладена
методологічна тріада: «нова об’єктивна дійсність» - «неупереджений аналіз»
- «нові достовірні результати».
Розроблені рекомендації формують підґрунтя для зміцнення
методологічного інструментарію аналізу стану та тенденцій економічного і
соціального розвитку України, економічної безпеки держави і детінізації
економіки, надають теоретичну основу для проведення форсайт досліджень
щодо перспектив розвитку економіки України у довгостроковому періоді
Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Довідка від
27.03.2019 №. 3014-06/13016-07)
Отримані результати використовуються для підготовки фахівців у
Київському
національному
торговельно-економічному
університеті.
Оновлено
методичне
забезпечення
дисциплін:
«Антимонопольне
регулювання галузевих ринків», «Антимонопольне регулювання фінансового
ринку», «Державний контроль у сфері економічної конкуренції»,
«Конкурентна політика держави», «Макроекономіка», «Макроекономічний
аналіз», «Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання»,
«Конкурентна
політика
на
ринку
фінансових
послуг»,
«Конкурентоспроможність національної економіки».
Публікації:
За результатами дослідження підготовлено: навчальний посібник – 1,
статті у журналах, що індексуються БД Scopus – 1, Web of Science – 1, Index
Copernicus – 8, фахових виданнях – 5, публікації у матеріалах конференцій,
тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових
видань України – 12, монографій та розділів монографій – 3, отримано
документів на об'єкти права інтелектуальної власності – 1.
- Мазаракі А.А., Волосович С.В. Безпека соціально-економічних
процесів в кіберпросторі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27
березня 2019 р.). – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 244 с. Стор.12-14.
Mazaraki A., Duginets G. FEATURES OF REGULATING
INTERNATIONAL TRADE IN THE CONTEXT OF SPREADING
PRODUCTION NETWORKS // Глобальні імперативи розвитку бізнесу та
права: ІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 10-11 жовтня 2019.
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- Мазаракі А.А. Потенціал парадигмальних та концептуальних змін в
економічній науці ХХІ століття // Теоретико-методологічні трансформації
економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми: матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 28-29 трав. 2019 р.
- Мазаракі А. Детермінанти розвитку туризму // Туризм XXI століття:
глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. – Пряшів, 10–11 квіт. 2019 р.
- Мазаракі А.А. Індустрія 4.0 та пріоритети розвитку України // XVII
науково-практичний симпозіум «Contemporary Trends and Transformation of
Economies and Enterprises. Economic, Social and Legal Aspects», Польща, м.
Краків, 29-30 травня 2019 р.
- Мазаракі А., Дугінець Г. Global value chains and the international
migration among women // Міжнародна конференція «Restructuring
Management Innovativeness and Competitiveness in the Face of Changes»,
Польща, м. Криниця-Здруй, 15-18 жовтня 2019.
- Мазаракі А.А., Сівова Т.Ю. Міжнародні економічні відносини в
умовах // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Механізми
та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних
процесів», м. Харків, 19 лютого 2019.
- Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України :
монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко [та ін.] ; за заг. ред.
А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 660 с.
- Ukraine and the world: the tourism system: Collective monograph In
edition A. Mazaraki. – Prauge, Nemoros s.r.o., 2019, Eatern European Center of the
Fundamental Researchers (EECFR), Rubna 716/24, 110 00. Prague 1 Czech Republic.
- Mazaraki A., Bosovska M. Drivers of competitiveness of the national
tourism system of Ukraine In the global environment // Knowledge economy
society: monograph. – Cracow University of Economics, Poland, 2019.
- Mazaraki, A.A., Gerasymenko, A.G. The Effects of Renewable Energy
Policy on Sustainable Development. Sustainable Development and Innovation: A
future perspective. Rome: Aracne editrice. Р. 91-102.
- Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : підручник / за заг.
ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. –
630 с. (36,2 д.а).
- Містер боб. Смачні страви з бобових = Mister Bean. Tasty Legume
Dishes / А.А. Мазаракі, М.Ф. Кравченко, М.П. Демічковська; за ред.
А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 292 с. : іл.
- Мазаракі А.А. Економіка України (спеціалізація «Публічне управління та адміністрування»): програма дисципліни для освітнього ступеня
«бакалавр» / Мазаракі А.А., Новікова Н.Л., Міняйло О.І., Сонько Ю.А.
- Мазаракі А.А. Проектування торговельних об'єктів (спеціалізація:
«Оптова і роздрібна торгівля»): програма дисципліни для освітнього ступеня
«бакалавр» / Мазаракі А.А., Ільченко Н.Б.
- Мазаракі А.А. HR-менеджмент готелів і ресторанів (спеціалізація
«Готельний і ресторанний менеджмент», «Туристичний та курортно-рекреаційний
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менеджмент», «Luxury менеджмент», «Готельний девелопмент», «Міжнародний
готельний бізнес», «Міжнародний туристичний бізнес», «Міжнародний
івент-менеджмент в туризмі», «Ресторанні технології та бізнес», «Інноваційні
технології у ресторанному бізнесі», «Крафтові технології»): програма
дисципліни для освітнього ступеня «магістр» / Мазаракі А.А., Бойко М.Г.,
Ведмідь Н.І., Босовська М.В.
- Мазаракі А.А. Організація наукового експерименту (спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»): програма дисципліни для
освітньо-наукового рівня «доктор філософії» / Мазаракі А.А., Мережко Н.В.,
Белінська С.О.
- Концепція внутрішнього забезпечення якості підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня «доктор філософії» / за ред. А. А. Мазаракі. – Київ :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 8 с.
- Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі
державотворення [Електронне видання]: матеріали І Всеукр. наук.-практ.
конф. (Київ, 24 жовтня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2019. – 160 с.
- Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та
інновації» [Електронне видання]: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
(Київ, 29 травня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2019. – 160 с.
- Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. :
перспективи нової парадигми: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ,
28-29 трав. 2019 р.). – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 344 с.
- Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні
[Електронний ресурс] : тези Х Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 22–23 трав.
2019 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. –
230 с. – Укр., рос. та англ. мовами.
- Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Пряшів, 10–11 квіт. 2019 р.) / відп.
ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 196 с.
- Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2019. – 244 с.
- Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні:
матеріали ХІІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2019 р.) / відп.
ред. А.А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 154 с.
- BIG DATA ANALYTICS: Моделювання та інформаційні технології:
матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (Київ, 20 березня 2019 р.) /
відп. ред. А.А. Мазаракі – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 193 с.
- Журналістика та реклама: вектори взаємодії : тези доп. Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 19 березня 2019 р.) / за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 236 с.
- Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові
міжнародних зв’язків України [Електронне видання]: тези доповідей ІІІ
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Всеукр. наук.-практ. конф. студ. (Київ, 6 – 7 березня 2019 р.) / відп. ред. А. А.
Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2019. – 617 с.
- Довідник медійника / Мазаракі А.А., Мельниченко С.В., Сай

В.М. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 203 с.

- Mazaraki A., Lositska T., Lagutin V. Evolution of preconditions of
integration of native enterprises in the world economy: theoretical questions //
EUREKA: Social and Humanities – 2019 volume 1(19), стор.3-12. PUBLISHER
OU «Scientific Route» European Union. Editorian offise «EUREKA: Social and
Humanities» Narva mnt 7-634, Tallinn, Eesti Harju maakond.
- Мазаракі А., Пятницька Г., Григоренко О. Ідентифікація контенту
національного брендингу // Вісник КНТЕУ № 2 (124) 2019. – С.5-33.
- Мазаракі А., Волосович С. Домінанти Fin Tech на ринку платіжних
послуг // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні
науки (науковий журнал) № 2 (103) 2019. – С.100-118.
- Mazaraki A., Boiko M., Okhrimenko A., Melnychenko S., Zubko T. The
impact of the national tourism system on the economic growth in Ukraine //
Problems and Perspectives in Management 17(4), 2019. - с. 93-103 (Scopus).
Участь у законотворчій діяльності у галузі освіти.
Надано пропозиції до:
- проекту Тимчасового Порядку присудження науково-освітнього
ступеня доктора філософії;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261
«Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
Участь у розробці:
освітніх програм на освітньому рівні «бакалавр»:
1.
Економіка бізнесу.
2.
Економіка торгівлі.
3.
Корпоративні фінанси.
4.
Оптова і роздрібна торгівля.
5.
Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі.
6.
Митна справа.
7.
Логістична діяльність.
8.
Комерційне право.
9.
Фінансове право.
10. Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
11.
Цивільне право і процес.
освітніх програм на освітньому рівні «магістр»:
1.
Економіка та безпека бізнесу.
2.
Фінансовий менеджмент.
3.
Організація оптової та роздрібної торгівлі.
4.
Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі.
5.
Митна справа.
6.
Логістика та управління ланцюгами постачання.
7.
Комерційне право.
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8.
Фінансове право.
9.
Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
10. Цивільне право і процес.
11. Лакшері менеджмент.
освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти за
спеціальностями:
033 «Філософія»;
052 «Політологія»;
053 «Психологія»;
071 «Облік і оподаткування»;
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
073 «Менеджмент»;
075 «Маркетинг»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
081 «Право»;
122 «Комп’ютерні науки»;
181 «Харчові технології»;
281 «Публічне управління та адміністрування»;
292 «Міжнародні економічні відносини»;
293 «Міжнародне право».
Освітньо-просвітницька діяльність.
- 16 квітня 2019 року на базі КНТЕУ проведено «Career Day-2019»,
метою якого було створення умов для ефективного працевлаштування та
розвитку професійної кар’єри студентів і випускників університету,
налагодження співпраці з підприємствами, установами щодо організації
проходження практики та стажування студентів і працевлаштування
випускників. У заході брали представники 80 організацій та компаній.
- 24 квітня 2019 року участь в Ярмарку професій для учнівської молоді
випускних класів, який був організований Києво-Святошинським районним центром
зайнятості, а відбувся у Вишнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4.
- 24 вересня 2019 року участь у Дні кар’єри – 2019 для учнівської молоді
випускних класів, їх батьків та вчителів, який був організований Ірпінським
міським центром зайнятості, а відбувся у приміщенні Конференц холу.
- 29 вересня 2019 року участь в освітньому форумі «Успішний 11класник», який був організований освітньою компанією ZNOUA в
Міжнародному виставковому центрі міста Києва.
- 16 жовтня 2019 року на базі КНТЕУ проведено Ярмарок вакансій за
участю 50 провідних вітчизняних та міжнародних компаній. Стейкголдери
провели для студентів презентації, майстер-класи, лекції.
Проведено 7 «Днів відкритих дверей», 390 «Днів гостинності»,
52 «Індивідуальних Дня гостинності» на яких за звітний період були
присутні 8 692 особи професійно-орієнтованої молоді з м. Києва та регіонів
України з якими проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо
особливостей прийому на навчання, спеціальностей (спеціалізацій) освітніх
програм, правил прийому до КНТЕУ, переваг навчання та можливостей
64

подальшого вдалого працевлаштування, програм подвійного дипломування,
також проводились 73 майстер-класи, екскурсії з презентацією матеріальнотехнічної бази та розповсюджувалась рекламна продукція про університет.
Укладено 86 Договорів про співпрацю зі школами та коледжами.
Створено у Telegram канал knteu_vstup.
Своєчасно розміщені анонси про проведення ДВД на офіційних
сторінках КНТЕУ у соціальних мережах Facebook; Instagram; Telegram.
Забезпечено онлайн реєстрацію учнів на ДВД через офіційний сайт університету
та за посиланням у соціальних мережах Facebook; Instagram; Telegram.
Поширення вітчизняної педагогічної теорії і практики за кордоном.
У квітні 2019 року ректор у рамках угоди про співробітництво відвідав
Римський університет Гульєльмо Марконі з метою обговорення питань щодо
подальшого співробітництва, зокрема практичних умов реалізації програм
подвійного дипломування.
29-30 травня 2019 р., Польща, м. Краків, на базі Краківського
економічного
університету
(КЕУ)
об’єдналися
два
наукових
форуми: Одинадцята міжнародна конференція Knowledge - Economy –
Society та традиційний Сімнадцятий науково-практичний симпозіум
«Contemporary Trends and Transformation of Economies and Enterprises.
Economic, Social and Legal Aspects». Ректор КНТЕУ був головуючим на
одному з двох пленарних засідань. Виступив з доповіддю на тему «Індустрія
4.0 та пріоритети розвитку України».
Під час перебування в КЕУ відбулися перемовини про подальший
розвиток співпраці КНТЕУ як з польськими, так і з іншими закордонними
партнерами, зокрема в частині реалізації нових проектів європейського
фінансування Еразмус+ «Академічна мобільність».
3-10 липня 2019 р. ректор А. А. Мазаракі, завідувач кафедри іноземної
філології та перекладу А. Г. Латигіна та професор кафедри міжнародного
приватного, комерційного та цивільного права Н. А. Мазаракі відвідали
провідний заклад вищої освіти Великобританії – Університет Центрального
Ланкаширу (UCLan), у рамках програми Еразмус+, з яким протягом останніх
п’яти років здійснювалося плідне співробітництво.
У рамках візиту було обговорено низку освітніх питань щодо розвитку
співпраці між університетами. Під час переговорів було підписано угоду про
співробітництво між Університетом Центрального Ланкаширу та Київським
національним торговельно-економічним університетом.
Реалізація студентської мобільності по проекту Еразмус+ відбудеться
наступного академічного року у вигляді семестрового навчання 10 студентів
КНТЕУ в UCLan.
15-18 жовтня 2019 р, Польща, м. Криниця-Здруй відбулася традиційна
міжнародна конференція «Restructuring Management Innovativeness and
Competitiveness in the Face of Changes» , яка була організована Краківським
економічним університетом. Учасниками конференції стали більш ніж 140
науковців із Європи, насамперед з Польщі. Іноземні учасники були представлені
вченими з Італії, Сербії, а також декількох університетів України.
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Була представлена доповідь: А. Мазаракі, Г. Дугінець «Global value
chains and the international migration among women».
Водночас, ректор університету Анатолій Мазаракі мав перемовини про
започаткування нової програми академічної мобільності в рамках
європейського фінансування, а також можливості розробки нової вагомої
багаторічної програми в рамках К2 Єразмус+.
Наприкінці листопада 2019 р. відбувся короткий візит ректора до однієї
з провідних бізнес-шкіл західної Європи «Audencia», під час якого було
підписано два документи на наступні 5 років: «Меморандум про
взаєморозуміння» та «Угоду про обмін та подвійне дипломування».
У цих документах йдеться, насамперед, про розширення можливостей
подвійного дипломування не тільки на бакалаврському, але й на
магістерському рівнях, також це стосується обміну викладачами обох вишів.
Таке розширення стало можливим після успішного співробітництва протягом
5 минулих років. Ректор КНТЕУ зустрівся також з нашими студентами, які
успішно навчаються в цій шанованій бізнес-школі, яка акредитована всіма
трьома провідними агентствами MBA: «EQUIS», «AACSB», «AMBA». У
процесі перемовин представники обох установ домовилися йти далі
подвійного дипломування і проявили інтерес до розробки спільного проєкту
в рамках ERASMUS+ KA2 Capacity Building for Youth, зокрема щодо якості
та безпеки продуктів харчування.
У листопаді 2019 р. ректор був з коротким візитом до Університету
Гренобль Альпи. Відбулося обговорення результатів програми подвійного
дипломування «Бакалавр з економіки та управління» та обговорення тексту
оновленої угоди. Йшлося про умови впровадження магістерських програм
подвійного дипломування «Управління організаціями міжнародного
розвитку» та «Управління людськими ресурсами» і узгодження тексту угоди
про подвійне дипломування на освітньому рівні «магістр».
Таким чином, контракт виконано за всіма пунктами відповідно до
цільових показників діяльності закладу вищої освіти.

Ректор КНТЕУ

А. А. Мазаракі

14 січня 2020 р.
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