Міністерство освіти і науки
України
ЗВІТ
ректора Київського національного торговельно-економічного
університету А. А. Мазаракі про результати діяльності у 2021 р. та
виконання контрактних зобов’язань
Звіт надано за період 2021 року, 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.
Не зважаючи на всі виклики і складнощі 2021 року, університету
вдалося зберегти лідерські позиції, посівши 6 місце серед ЗВО України за
кількістю поданих заяв вступників.
Київський національний торговельно-економічний університет у
2021 році у загальному рейтингу із 79 університетів України, включених до
міжнародного рейтингу U-Multirank, займав 53 місце. Ефективність
університету визначається за п’ятьма вимірами U-Multirank. Серед
79 університетів України КНТЕУ має такі показники:
• Передача знань – 7 місце;
• Дослідження – 21 місце;
• Міжнародна орієнтація – 38 місце;
• Викладання та навчання – 40 місце;
• Регіональне залучення (вплив) – 66 місце.
Головними 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 вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу
освіту», «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти» (ESG), а також розробки та
затвердження вченою радою КНТЕУ освітніх програм за всіма
спеціальностями та спеціалізаціями освітніх ступенів молодшого бакалавра,
бакалавра, магістра та доктора філософії; стандартів вищої освіти,
затверджених Міністерством освіти і науки України, третьої редакції
стандартів вищої освіти КНТЕУ.
Незалежний зовнішній аудит, проведений Національним органом
сертифікації, підтвердив ефективність функціонування Системи управління
якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти) КНТЕУ на відповідність вимогам ISO 9001:2015, сертифікат про
відповідність виданий до 2023 року.
Стратегічною метою КНТЕУ є побудова моделі європейського
інноваційного університету на засадах випереджального розвитку освітньої,
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наукової діяльності, формування гармонійної особистості, стабільно високої
конкурентоспроможності в країні та світі.
Київський національний торговельно-економічний університет як
базовий заклад разом з 14 відокремленими структурними підрозділами у 10
містах України, є багатогалузевим закладом вищої освіти, що провадить
освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну, методичну та культурнопросвітницьку 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 2021 р. відбулося
5 засідань конференції трудового колективу університету, на яких були
прийняті важливі рішення щодо життєдіяльності КНТЕУ, а саме: про
утворення Національного торговельно-економічного університету; про
внесення змін та доповнень до Колективного договору між трудовим
колективом та адміністрацією Київського національного торговельноекономічного університету; про підсумки роботи у 2020/2021 навчальному
році та завдання колективу університету на 2021/2022 навчальний рік;
погодження Статуту Київського національного торговельно-економічного
університету (нова редакція); виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 06 жовтня 2021 р. № 1298-р «Про реорганізацію Київського
національного торговельно-економічного університету»; затвердження
Положення про студентське самоврядування у Київському національному
торговельно-економічному університеті (нова редакція) та інші.
На виконання Стратегії розвитку університету на період до 2030 року
вчена рада КНТЕУ протягом 2021 р. провела 17 засідань та розглянула понад
190 питань, по яких прийнято конкретні рішення.
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 та методичної рад університету, конференції трудового колективу,
стипендіальної комісії, у комісіях з поселення студентів у гуртожитки,
робочих групах із забезпечення та удосконалення освітніх програм, розгляду
навчальних планів, методичного забезпечення дисциплін, комісіях з етики та
академічної доброчесності, вирішення конфліктів та спорів, є активними
учасниками оцінювання якості освітнього процесу тощо.
Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації відбувається через оприлюднення: на
офіційному та корпоративних сайтах КНТЕУ, в Е-кампусі («особистий
кабінет»), 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
2

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 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 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 КНТЕУ; оприлюднення тексту дисертаційних
робіт на офіційному сайті КНТЕУ.
Ректором університету проводиться постійна робота щодо загального
управління та координації діяльності структурних підрозділів КНТЕУ.
Зокрема, результатом такої роботи стало удосконалення організаційної
структури базового закладу освіти та територіально відокремлених
структурних підрозділів: припинено відокремлені структурні підрозділи
Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ (шляхом приєднання до
відокремленого
структурного
підрозділу
«Одеський
торговельноекономічний фаховий коледж Київського національного торговельноекономічного
університету»),
Харківський
торговельно-економічний
інститут КНТЕУ та Ялтинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ,
утворено відділ грантових проєктів та відділ забезпечення протипожежних
систем, систем оповіщення та відеоспостереження у складі Інформаційнообчислювального центру – головного центру інформаційних технологій
КНТЕУ. Здійснюються необхідні заходи щодо реорганізації університету
шляхом поділу та утворення Державного торговельно-економічного
університету та Одеського торговельно-економічного фахового коледжу на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р.
№ 1298-р «Про реорганізацію Київського національного торговельноекономічного університету».
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. Так, у 2021 р. в університеті було впроваджено
автоматизовану систему «МІА: Облік і звітність» та автоматизовану систему
управління освітнім процесом «МІА:освіта».
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
ресурсів, розвиток ділової досконалості, інноваційності, корпоративної
екологічної відповідальності, яка забезпечила:
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- ефективне функціонування Системи 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. Забезпечено
успішне функціонування системи забезпечення якості вищої освіти та якості
освітньої діяльності університету на засадах постійного удосконалення;
- забезпечено фінансову стабільність університету, стабільне
виконання програм інвестування та фінансування, розвиток фінансування за
всіма джерелами надходження; 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 під час
формування науково-педагогічного складу; планове підвищення кваліфікації
викладачів, 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; розширення переліку та
поглиблення змісту дисциплін інформаційного спрямування в усіх
навчальних планах підготовки фахівців;
- розвиток наукових досліджень, науково-дослідної роботи як основи
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;
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;
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- 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: 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 та 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
ситуацій; виконується експлуатаційне управління використанням теплової
енергії залежно від погодних умов та у неробочий час; модернізовано
обмінну вентиляцію з встановленням чилерів 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.
У 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 співпраці з партнерами університету
з метою забезпечення професіоналізації освітнього процесу; розширення
застосування в освітньому процесі університету сучасних освітніх технологій
тощо.
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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.
Стратегічною метою університету є забезпечення розвитку освітньої,
наукової діяльності, формування гармонійної особистості, стабільно високої
конкурентоспроможності в Україні та світі.
Діяльність колективу КНТЕУ у 2021 році забезпечувала виконання
завдань, передбачених Стратегією розвитку на період до 2030 року шляхом
подальшого системного впровадження в освітній процес положень Закону
України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів; поширення
і вдосконалення розпочатих раніше перетворень, спрямованих на підвищення
якості освітньої діяльності у системі національної 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 вищу освіту», «Про освіту», «Стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти» – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area, затверджених МОН стандартів вищої освіти, а також
розробки та затвердження вченою радою КНТЕУ освітньо-професійних
програм КНТЕУ в розрізі спеціальностей підготовки фахівців за початковим
(короткий цикл), першим (бакалаврський) та другим (магістерський) рівнями
вищої освіти.
У затверджених освітньо-професійних програмах наявний: 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).
Перелік компетентностей та програмних результатів навчання в освітніх
програмах КНТЕУ відповідає Стандартам вищої освіти МОН України з
відображенням фокусу освітніх програм КНТЕУ.
У 2021 році продовжувалася робота щодо підготовки фахівців з вищою
освітою за відповідними програмами освітніх ступенів молодшого бакалавра,
бакалавра, магістра та доктора філософії відповідно до освітньо-професійних
програм КНТЕУ.
Пріоритетом КНТЕУ залишається модернізація освітнього процесу
шляхом розроблення нових стандартів вищої освіти, освітніх програм;
подальшого удосконалення навчальних планів, орієнтованих на
компетентнісний підхід, що містять по 5 дисциплін на семестр з мінімальним
обсягом 6 кредитів ЄКТС та 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
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(спеціальних) компетентностей випускників; місця відповідної дисципліни в
навчальному плані, що підвищує рівень їх адаптації до майбутньої
практичної діяльності.
Університет здійснює підготовку фахівців за 7 програмами початкового
рівня (короткий цикл), 61 освітньою програмою першого (бакалаврського)
рівня, 59 програмами другого (магістерського) рівня та 15 програмами
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Університетом постійно проводиться моніторинг ринку праці та
відповідно до його потреб корегуються освітні програми підготовки фахівців.
У 2021 р. започатковано підготовку здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня за освітніми програмами: «Спортивний менеджмент»,
«Дизайн», «Агробізнес», «Діджитал аудит та аналіз», «Ресторанні технології
та фуд-дизайн», «Соціальне забезпечення» та другого (магістерського) рівня:
«Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова)», «Діджитал
аудит та аналіз», «Лакшері менеджмент і маркетинг», 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 2021 році навчання здійснюється за 11 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», «Управління бізнесом» та 4 бакалаврськими
програмами з викладанням англійською мовою: «Міжнародна економіка»,
«Міжнародний туризм», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Готельно-ресторанна справа».
Контингент студентів базового закладу на 01 листопада 2021 року
склав 17587 осіб, у тому числі на денній формі навчання – 11645 осіб, заочній
– 5935 осіб, вечірній – 7 осіб.
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 тому числі
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 2021 р. їх було підготовлено відповідно до Довідника
користувача ЄКТС (із включенням до їх структури профілю програми та
освітньої програми) за усіма спеціальностями / спеціалізаціями прийому
2021 р., у тому числі англійською мовою викладання.
З метою оптимізації та проведення планомірної підготовки здобувачів
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освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання до атестації та вступу
до магістратури затверджено структуру їх підготовки 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.
Розвиток системи освіти впродовж життя є пріоритетним напрямом
роботи структурного підрозділу післядипломної освіти КНТЕУ – Інституту
вищої кваліфікації (ІВК КНТЕУ).
З метою збереження попиту на освітні послуги упродовж звітного
періоду ІВК КНТЕУ було оптимізовано перелік програм підготовки за іншою
спеціальністю заочної форми навчання та розроблено 11 навчальних планів,
у тому числі новий план підготовки магістрів за спеціальністю «Психологія»,
3 – за програмами МВА та 2 – за програмами підготовки бакалаврів за
спеціальністю «Право».
За результатом конкурсу Національного агентства України з питань
державної служби (НАДС) на обрання виконавців державного замовлення на
підготовку магістрів, ІВК КНТЕУ потрапив до переліку ЗВО, яким було
надано право на підготовку та виділено 25 місць державного замовлення.
Всього за результатом приймальної кампанії 2021 р. до ІВК КНТЕУ
зараховано 95 здобувачів вищої освіти, що на 58% перевищує результат
набору 2020 р. і на 100% – результат 2019 року. Вперше здійснено набір
магістрів за спеціальністю «Психологія» (використано максимальний
ліцензійний обсяг – 7 осіб).
Контингент слухачів ІВК КНТЕУ у 2021 році склав 2593 особи, з них:
- за програмами другої вищої та бізнес-освіти станом на 30.11.2021
нараховувалось 157 осіб (магістрів – 133 особи, у тому числі за програмами
МВА – 19 осіб; бакалаврів – 24 особи), що на 50% перевищує показник
2020 р.;
- за програмами підвищення кваліфікації – 2436 осіб (на 66% більше, ніж
у 2020 р.).
Для колективу ІВК КНТЕУ замовник освітньої послуги з його
мотивацією та баченням процесу здобуття нових знань, умінь і навичок, які
базуються на його практичному досвіді, завжди був в центрі уваги. На
сьогоднішній день динаміка зростання контингенту дозволяє ще більше
перевести кут зору з кількісних показників на підвищення якості освітніх
послуг. Результатом цього є задоволеність стейкголдерів діяльністю ІВК
КНТЕУ, що підтверджується постійним моніторингом анкет по завершенню
етапів навчання, окремих курсів, програм підвищення кваліфікації.
Професіоналізація державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування набуває все більшої актуальності в рамках реформи
державної служби, і вкрай важливим компонентом професіоналізації
публічної служби є підвищення кваліфікації. Тому підвищення кваліфікації
державних службовців залишається одним із пріоритетних напрямків
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діяльності ІВК КНТЕУ, який інтенсифікувався завдяки дистанційним
освітнім технологіям, що дозволило залучити більшу кількість слухачів.
ІВК КНТЕУ продовжив співпрацю з постійними партнерами, такими як
Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України,
Національне агентство України з питань державної служби, Агентство з
розшуку
та
менеджменту
активів,
Пенсійний
фонд
України,
Держпродспоживслужба, Держаудитслужба, Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Державна
казначейська служба тощо.
Завдяки постійному моніторингу, участі в процедурах закупівлі через
систему ProZorro та високій репутації вдалося залучити й нових потужних
замовників: Конституційний Суд України, Антимонопольний комітет,
Міністерство розвитку громад та територій України тощо.
Традиційно взято участь та виграно конкурсний відбір Національного
агентства України з питань державної служби та реалізовано загальні
програми підвищення кваліфікації державних службовців з питань
сприйняття змін, комунікації та взаємодії, запобігання корупції (480 осіб).
В рамках договорів між КНТЕУ та Господарсько-фінансовим
департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України організовано
проведення мовних курсів для працівників Секретаріату КМУ (англійська –
8 груп, німецька – 1 група, французька – 1 група, українська – 2 групи, всього
246 осіб).
Протягом року ІВК КНТЕУ розроблено 3 спеціальні професійні
(сертифікатні) та 15 короткострокових програм, що стосувались ефективної
комунікації та взаємодії, створення ефективної команди, лідерства, цифрової
грамотності, ефективного прийняття рішень, організації ефективної
діяльності державного службовця, виконання на високому рівні поставлених
завдань тощо.
Підготовлено та подано до Національної комісії зі стандартів державної
мови документацію, відповідно до якої КНТЕУ визнано спеціально
уповноваженою установою, що проводитиме іспити на рівень володіння
державною мовою. Протягом листопада-грудня 2021 р. організовано
проведення 18 таких іспитів, які складали 180 осіб.
Продовжено реалізацію актуальних семінарів, тренінгів як у відкритому
форматі, так і корпоративному.
2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації
працівників закладу вищої освіти.
Університет в рамках виконання вимог Закону України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», в процесі дотримання Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти, Положення про підвищення кваліфікації
науково-педагогічних і педагогічних працівників КНТЕУ оптимізує та
контролює
процес
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічних
працівників університету та якість кадрової політики, як підсумок даної
діяльності. Формування нових умінь, вдосконалення фахових результатів
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діяльності, опанування інноваційних технологій, вивчення педагогічного
досвіду інших ЗВО, особливостей роботи практичних організацій – це саме ті
задачі, які щоденно вирішуються в процесі діяльності КНТЕУ та стають
запорукою конкурентноздатної кадрової політики.
За звітний період свій професійний рівень підвищили 80 науковопедагогічних працівників університету та 1 – з відокремленого структурного
підрозділу, який проходив підвищення кваліфікації у базовому закладі
освіти. Активно підтримуються професійні та наукові контакти
з Київською обласною державною адміністрацією, Управлінням
агропромислового розвитку, Державною службою статистики, Інститутом
соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук
України, ТОВ «Епіцентр К», Асоціацією «Транспортні, експедиторські і
логістичні організації в Україні «Укрзовніштранс» та ін.
На засіданнях кафедр, вчених рад факультетів розглядаються результати
підвищення кваліфікації – навчально-методичні матеріали (навчальні
посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники тестових завдань та ін.),
які дозволяють методично та науково оптимізувати освітній процес.
Протягом звітного року аспірантами-випускниками минулих років і
викладачами університету та його відокремлених структурних підрозділів
захищено 17 кандидатських дисертацій.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019
№167 «Про присудження ступеня доктора філософії» відбулися захисти
дисертаційних робіт 9 аспірантів прийому 2017 року, два з них достроково.
Вийшли накази МОН щодо утворення одноразових спеціалізованих вчених
рад для проведення захисту дисертацій 2 аспірантів. 4 особи пройшли фахові
семінари з рекомендацією до подальшого захисту в одноразовій
спеціалізованій вченій раді, в тому числі в іншому закладі вищої освіти – 3
особи. Отже, за результатами випуску аспірантів 2017 року прийому
ефективність аспірантури становить 100%, докторантури – 100 %.
Докторські дисертації захистили 11 докторантів та науково-педагогічних
працівників.
У 2021 році продовжено роботу 5 спеціалізованих вчених рад. Захисти
на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук відбулися у трьох
спецрадах: Д 26.055.01, Д 26.055.02, Д 26.055.03, в яких розглянуто
13 дисертацій: 5 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 8 – кандидата
наук.
Протягом 2021 р. було присвоєно вчене звання 67 науково-педагогічним
працівникам університету, з них 13 – вчене звання професора, 54 – вчене
звання доцента.
Протягом звітного періоду 26 науково-педагогічних працівників
університету пройшли навчання та захистили авторські методичні проекти у
Вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ.
У лютому 2021 р. в рамках Вищої школи педагогічної майстерності було
організовано та проведено фахівцями кафедри інженерно-технічних
дисциплін навчальні семінари з питань цивільного захисту та охорони праці.
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Пандемія COVID-19 призвела до суттєвих змін в освітній сфері.
Актуальною стала проблема організації дистанційного та змішаного
навчання для здобувачів освіти, яке передбачає встановлення інтерактивного
спілкування між студентом та викладачем за допомогою використання
інформаційних технологій. Змістом навчання у Вищій школі педагогічної
майстерності КНТЕУ протягом 2020-2021 н. р. було передбачено опанування
цифрових інструментів для здійснення ефективного навчання в онлайн
режимі:
− платформ для організації дистанційного навчання: Moodle, Google
Classroom, Microsoft Teams, Zoom;
− ресурсів для створення візуалізації матеріалу (презентацій): Canva,
Prezi, Google Presentations;
− ресурсів для створення онлайн дошок: Padlet, Google Keep, Jamboard,
MIRO;
− ресурсів для ефективного зворотного зв’язку: Kahoot!, Quizizz, Google
Форми;
− ресурсів для створення інтерактивних завдань: LearningApps,
Classtime, Wordwall.
Оволодіння цифровими компетентостями дає можливість викладачу
ефективно об’єднати реальний та віртуальний простори; здійснювати
інтерактивне навчання; структурувати матеріал; візуалізувати інформацію;
здійснювати індивідуальну та групову роботу; впроваджувати нові освітні
технології.
Також була приділена увага формуванню професійної компетентності
викладача засобами неформальної освіти (Prometheus, Освіторія, Coursera,
EdEra, Онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» тощо).
3. Виконання державного замовлення та інших договірних
зобов’язань закладу вищої освіти.
До Київського національного торговельно-економічного університету
(базового закладу та його територіально відокремлених структурних
підрозділів) у 2021 році зараховано 8 631 особу, зокрема:
- за робітничими професіями – 568 осіб (з них за регіональним
замовленням – 546 осіб);
- за освітнім ступенем «фаховий молодший бакалавр» – 1 851 особу (з
них за державним замовленням – 1 047 осіб);
- за освітнім ступенем «молодший бакалавр» – 254 особи (з них за
державним замовленням – 71 особа);
- за освітнім ступенем «бакалавр» – 4 186 осіб (з них за державним
замовленням – 588 осіб);
- за освітнім ступенем «магістр» – 1 772 особи (з них за державним
замовленням – 350 осіб).
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До базового навчального закладу зараховано 4 677 осіб, з яких 923 особи
за державним замовленням та 3 754 особи за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
Київським національним торговельно-економічним університетом
(базовим закладом та його територіально відокремленими структурними
підрозділами) у 2021 році підготовлено 7 565 фахівців, зокрема:
- за робітничими професіями – 427 осіб (з них за регіональним
замовленням – 416 осіб);
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 1 737 осіб
(з них за державним замовленням – 1 041 особа);
- за освітнім ступенем «молодший бакалавр» – 54 особи за договорами;
- за освітнім ступенем «бакалавр» – 5 347 осіб (з них за державним
замовленням – 875 осіб);
Крім того, за освітнім ступенем «магістр» очікується випустити –
2 016 осіб (з них за державним замовленням 303 особи).
Базовим навчальним закладом підготовлено 5 071 фахівця (молодшого
бакалавра, бакалавра та магістра), з яких 968 осіб за державним замовленням
та 4 103 особи за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Таким чином, обсяги державного (регіонального) замовлення у
2021 році виконано в межах ліцензованих обсягів та затверджених МОН
України показників прийому та випуску.
4. Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності.
Протягом звітного періоду зусилля колективу університету були
сконцентровані на виконанні норм Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності».
За поданням деканів відповідних 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.
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Інформація про кадрове та матеріально-технічне забезпечення постійно
оновлюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Здійснювалось переоформлення ліцензії за рівнями вищої освіти всіма
структурними підрозділами університету. Пройдено 12 акредитацій освітніх
програм у базовому закладі вищої освіти. Активна робота з акредитації
проводилася й відокремленими структурними підрозділами.
Експертні комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти 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.
Дотримання КНТЕУ ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
засвідчено позитивними рішеннями Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти та Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки
України.
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.
В університеті проводиться постійна актуалізація тематики наукових
досліджень, спрямованої на соціально-економічний розвиток країни. До
пріоритетних напрямів наукових досліджень університету у звітному році
відносяться: цифрова трансформація торговельно-економічної та туристичної
систем України, адаптація управління корпоративними фінансами до
глобальних викликів, податкове навантаження на суб’єктів малого
підприємництва, механізми спрощення ведення бізнесу на засадах публічноприватного партнерства, реконфігурація державної кадрової політики
України в контексті європейської інтеграції, державне регулювання
внутрішнього ринку в умовах глобальної конкуренції, міжнародне право в
умовах глобалізації, інтеграція фінансового ринку України у світовий
фінансовий простір, торговельне підприємництво в Україні в умовах
глобалізації, теоретичні та практичні аспекти медіалогії, управління
інвестиційними ризиками в готельному бізнесі, обліково-аналітичне
забезпечення економічної безпеки підприємства, інформаційні технології в
моделюванні діяльності бізнес-структур, управління якістю та безпечністю
харчових продуктів і сировинних ресурсів, формування властивостей
непродовольчих товарів, ресурсозберігаючі технології харчової продукції
спеціального призначення, проектування готельно-ресторанних комплексів
та інші.
Науковці університету, представники 28 наукових шкіл (серед яких
частка докторів наук у загальній кількості науково-педагогічних працівників
у 2021 році складала 17,6 %, кандидатів наук – 60%, тобто частка працівників
з науковим ступенем склала 77,6%) здійснювали дослідження за
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128 ініціативними науковими кафедральними (117) і міжкафедральними (11)
темами, з яких у 2021 році завершено 22.
За результатами рейтингу Webometrics Ranking of World Universities
(присутність в Інтернеті і відкриті публікації результатів наукової діяльності)
КНТЕУ на 1 липня 2021 р. знаходиться на 4180 позиції (для порівняння у
2019 р. – 8258, 2020 р. – 5797) серед 12 тис. закладів вищої освіти по всьому
світу. Тобто за півроку університет піднявся на 1617 позицій. У світовому
рейтингу Webometrics у звітному році представлено 314 українських ЗВО,
серед яких КНТЕУ обіймає 30 місце (у 2019 р. – 85 із 323, у 2020 р. – 52 із
317) і перше серед закладів вищої освіти економічного профілю.
Центром міжнародних проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з
міжнародною групою експертів визначено академічний рейтинг закладів
вищої освіти України «ТОП-200», в якому університет обіймає 36 позицію і
першу серед закладів економічного профілю. КНТЕУ увійшов до кращих
закладів вищої освіти UniRank і серед 185 ЗВО України, представлених в
даному рейтингу, обіймає 28 позицію і першу серед закладів економічного
профілю.
За даними Центру досліджень соціальних комунікацій у 2021 р. за
індексом Гірша (108 проти 98 у 2020 р.) університет обіймає 9 позицію із
205 представлених у системі наукових установ та закладів вищої освіти та 1 –
серед ЗВО України економічного профілю.
Протягом 2021 р. було підготовлено 5486 наукових та навчальнометодичних публікацій, загальним обсягом 6066,48 друк. арк., з них наукових
– 3331 загальним обсягом 1653,95 друк. арк.
Науковці університету одноосібно та у співавторстві опублікували
31 монографію, з них за кордоном – 3, та 121 розділ монографій, з них за
кордоном – 64. Кількість наукових статей у звітному році становила 1398
загальним обсягом 804,81 друк. арк., з них у фахових виданнях – 844,
зарубіжних – 454. Опубліковано 1781 тези доповідей, що на 9% перевищує
показник минулого року.
Станом на грудень 2021 р. до бази даних Scopus увійшло 724 статті (на
38% більше) з кількістю цитувань – 1727 (на 100% більше) й індексом Гірша
– 17 (на 5 позиції більше, ніж у минулому році). Загальна кількість в Web of
Science становить 499 публікацій (на 44% більше, ніж у попередньому році) з
кількістю цитувань 769 (на 103% перевищує показник минулого року) і hіндексом – 15 (зріс на 4 позиції). 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 БД Scopus
та Web of Science; перелік журналів, які входять міжнародних
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.
У 2021 р. видано 19 підручників загальним обсягом 176,2 друк. арк., це
на 58% більше порівняно з 2020 р. і 52 навчальних посібників, що перевищує
показник минулого року на 68%. Всього кількість науково-методичних
розробок у 2021 році порівняно з 2020 роком зросла на 9%.
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За звітний період в університеті було видано: 6 номерів науково-практичного
журналу «Вісник КНТЕУ» (фаховий з економічних наук, категорія Б),
останній з яких англійською мовою; 4 номери міжнародного наукового
журналу «Товари і ринки» (з технічних та економічних наук, категорія Б) та
6 номерів наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,
право» (фаховий з економічних та юридичних наук, категорія Б). 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.
За інформацією бази даних Index Copernicus за останній рік науковий
журнал «Вісник КНТЕУ» у межах процедури оцінки для ІСІ Journals Master
List отримував 85,43 бал ICV (для порівняння у попередні роки – 81,1 та
69,81), журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» – 88,56
(76,82; 80,48 та 71,14). У міжнародному науково-практичному журналі
«Товари і ринки» спостерігається поступове збільшення балів, а саме: 83,87
проти 80,33; 69,86.
У 2021 році за результатами оцінювання пошукової системи Google
Scholar найбільший h-індекс має «Вісник КНТЕУ» – 29 (на 1 позицію краще,
ніж у минулому році) з кількістю цитувань – 6858 (попередній показник –
5929), «Товари і ринки» – 16 (на 2 позиції краще 2020 р.) з кількістю
цитувань – 2269 (у 2020 р. – 1932), «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,
право» – 15, що на 2 більше, ніж у минулому році (кількість цитувань – 2537,
у 2020 р. – 2000).
Бібліотека КНТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-освітнім
структурним підрозділом університету з універсальними фондами
документів. Бібліотека спрямовує свою роботу на розвиток та поліпшення
інформаційного забезпечення наукової діяльності КНТЕУ, створення
комфортних умов, в яких кожен читач – студент, аспірант, викладач,
науковець має можливість отримати якісний інформаційний супровід з
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Фонд документів бібліотеки налічує близько мільйона примірників книг,
періодичних видань, дисертацій та авторефератів, навчально-методичних
матеріалів та електронних видань. Видання державною мовою складають
60% від загальної кількості фонду. Протягом року поповнення фонду
бібліотеки складає близько 6 тис. документів.
Бібліотека забезпечує користувачів навчальною та науковою
літературою з дисциплін, які викладаються в університеті. З метою
комплектування фондів документів бібліотеки, які відповідають вимогам і
потребам користувачів, відбувається постійна комунікація з кафедрами та
структурними підрозділами університету, надається інформація про
пропозиції видавничих та книготорговельних організацій. Здійснюється
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інформування наукової спільноти університету про нові надходження
літератури за допомогою корпоративної платформи Office 365, що поліпшує
використання бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів.
Ефективно функціонує сайт бібліотеки КНТЕУ (www.lib.knute.edu.ua),
де представлена повна інформація про бібліотеку, її фонди та послуги,
електронний каталог, наявні електронні ресурси (наукометричні,
бібліографічні, повнотекстові бази даних) та інформація про можливість
користування віддаленим доступом до повнотекстових електронних баз. До
уваги користувачів інструкції з пошуку документів, довідкова та пізнавальна
інформація, віртуальні книжкові виставки, 3D-екскурсії, звіти про заходи, що
проходять в бібліотеці. Доступ до електронного каталогу бібліотеки КНТЕУ
можна отримати з мобільних пристроїв, відповідне посилання для
скачування додатку є на сайті бібліотеки.
Бібліотека надає інформаційні послуги з усіх напрямків навчальної та
наукової роботи університету та сприяє використанню Інтернет-ресурсів в
якості освітнього потенціалу. Вся територія бібліотеки має якісне вільне
покриття Wi-Fi.
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2021
р. № 963 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам
до електронних наукових баз даних» КНТЕУ надано безкоштовний доступ
до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
З 25 по 31 жовтня 2021 року в світі проходив ХІХ Міжнародний тиждень
відкритого доступу. Гасло заходу цього року: «Це важливо – як ми
відкриваємо знання: справедлива участь», мета якого – об’єднання знань та
мобілізація громадянського суспільства задля забезпечення вільного та
рівного доступу до освітніх ресурсів і результатів наукових досліджень між
дослідниками з розвинених країн і країн, що розвиваються. Особливої ваги
це питання набуває в умовах пандемії та закритих кордонів між країнами, що
актуалізує суспільну потребу у відкритій науці.
Бібліотека КНТЕУ підтримує та долучається до Міжнародного тижня
відкритого доступу і пропонує університетській спільноті індивідуальні
консультації: з питань електронних ресурсів відкритого доступу; баз даних
Scopus, Web of Science, EBSCO; щодо ведення та редагування профілю
вченого в базі Google Schoolar, ORCID, Publons. Бібліотека КНТЕУ
приєднується до цієї ініціативи і пропонує своїм користувачам доступ до
фондів вітчизняних і зарубіжних бібліотек та баз даних. З метою
інформування користувачів щодо наявності та можливостей користування
сучасними інформаційними технологіями в бібліотеці створено сервіс «ASK
Library», який здійснює обслуговування студентів, викладачів та гостей
університету.
Активно використовується зал «Відеоконференцій та вебінарів», який є
сучасною локацією для проведення відеоконференцій, вебінарів у режимі
реального часу, заснованою на комфортному наданні простору бібліотеки
для задоволення інформаційних потреб користувачів. Зал оснащено лазерним
проектором з великим екраном, плазмовими панелями для демонстрації
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відео, бездротовим мікрофоном, вебкамерою та стельовою акустичною
системою, сучасними меблями.
«Зал віртуальної реальності» призначений для групових практичних
занять студентів з використанням окулярів віртуальної реальності для
демонстрації навчального контенту, створеного за допомогою технологій
віртуальної реальності з метою підвищення ефективності засвоєння
матеріалу студентами. Зал оснащений окулярами віртуальної реальності
Oculus Go (10 шт), плазмовим телевізором, зручними кріслами та столами.
Студенти не просто опрацьовують навчальний матеріал, а співпрацюють, що
забезпечує їм яскраві враження від заняття.
Бібліотека надає доступ до електронних баз даних наукових організацій
та провідних видавництв світу, що містять дані про патентно-ліцензійну
діяльність.
Для апробації наукових розробок, обміну результатами досліджень в
університеті проведено очно до середини березня, а в подальшому в форматі
відеоконференцій 269 наукових заходів різного рівня, у тому числі
16 міжнародних конференцій, 1 міжнародний форум, 23 всеукраїнські
конференції, 51 тематичну конференцію, 1 фестиваль, 144 міжнародні,
всеукраїнські та регіональні круглі столи, семінари тощо. На наукових
заходах обговорювалися проблеми економічного та соціального розвитку
України з огляду на пандемію COVID-19, спричинену коронавірусною
хворобою SARS-COV-2, та запроваджені карантинні обмеження. 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,
стейкголдери, партнерство з якими сприятиме генерації нового покоління
фахівців.
Протягом 2021 р. науковці брали участь у більш ніж 1363 наукових
заходах різного рівня як в Україні, так і за її межами. Було зроблено
707 доповідей, з них на міжнародних конференціях – 391, всеукраїнських –
250.
Університет традиційно є майданчиком для дискусій з важливих питань
у сфері економіки, права, туризму, медіа, соціології, банківського сектору та
інших актуальних моментів сучасної України та світу. Кожна дискусія
торкалася життя в умовах пандемії, питань існування галузей економіки,
економічного спаду через введення внутрішніх карантинних режимів та
самоізоляції держав світу тощо. Так, у 2021 р. за участю відомих в України та
світі вчених, науковців, фахівців-практиків, громадських діячів,
представників стейкголдерів, медіа організовано та проведено 334 лекції
(лекції-дискусії), майстер класи тощо.
Для репрезентації здобутків університет є постійним учасником
міжнародних та національних виставок, фестивалів, конкурсів тощо. У
2021 р. представники КНТЕУ брали участь у 5 міжнародних та
21 національній виставках.
17

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, готельноресторанного та туристичного бізнесу, провідними банками, фінансовими
установами тощо. У звітному році продовжувалось наукове співробітництво
за укладеними угодами про творчу співдружність з закладами вищої освіти
України і світу.
Представники КНТЕУ входять до складу експертних, громадських рад,
секцій за фаховим напрямами міністерств та відомств; є експертами
Державного фонду фундаментальних досліджень; експертної ради
Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування з питань
проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України тощо. У 2021 р.
брали участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в
КНТЕУ та інших ЗВО і наукових установах. Науково-педагогічні працівники
брали участь в обговоренні законопроєктів та інших нормативних
документів. Провідні викладачі входили до складу редколегій вітчизняних і
міжнародних наукових журналів. Є членами технічних комітетів зі
стандартизації та брали участь у роботі професійних громадських організацій
і є дійсними (асоційованими) членами організацій та об’єднань.
Результативно функціонували Науково-дослідний фінансовий інститут,
Центр трансферу технологій, Науково-технічний центр сертифікації послуг,
Бізнес-інкубатор КНТЕУ.
6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науковоприкладних результатів.
На замовлення МОН України за рахунок загального фонду
держбюджету України виконувалося 5 науково-дослідних робіт згідно з
тематичним планом із загальним обсягом фінансування 1120 тис. грн. За
результатами державної атестації закладів вищої освіти до університету
надійшло 645,9 тис. грн для виконання фундаментальної науково-дослідної
роботи. У звітному році обсяг надходжень склав на 1041,1 тис. грн менше,
ніж у минулому році.
На замовлення інших установ та організацій КНТЕУ виконувалося
35 науково-дослідних тем, проведено 7 наукових семінарів, надано наукові
послуги. Загальний обсяг фінансування яких склав 2143,7 тис. грн, що на
80% перевищує показник 2020 року. Науково-технічним центром
сертифікації продукції, послуг та систем якості у 2021 р. були надані
науково-технічні послуги, загальний обсяг яких склав 765,2 тис. грн.
У 2021 році завершено виконання 4 науково-дослідних робіт, які
виконувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
України:
1. Потенціал імпортозаміщення в Україні за умов становлення
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постіндустріальної економіки (керівник – д.е.н., професор Т. М. Мельник).
2. Фінансово-бюджетна стратегія економічного зростання (керівник –
д.е.н., старш. наук. співроб. В. Д. Макогон).
3. Фінансово-бюджетна та соціально-економічна безпека держави в
умовах гібридної агресії (керівник – д.е.н., професор І. Я. Чугунов).
4. Праксеологія аналізу та аудиту в системі економічної безпеки
України (керівник – д.е.н., проф. В. К. Симоненко).
У рамках виконання наукових досліджень і розробок Національного
фонду досліджень України виконувалась науково-дослідна робота
«Торговельно-економічна політика держави в умовах гібридної війни»
(керівник – д.е.н., професор А. А. Мазаракі).
На замовлення установ та організацій виконувалось удвічі більше науководослідних робіт порівняно з минулим роком.
КНТЕУ був офіційним партнером міжнародного проєкту «Rms Manager»
(Курс менеджера з управління природними ресурсами), який виконувався
відповідно до Спеціальної угоди про надання гранту EIT/ RAW
MATERIALS/ SGA202071. До виконання проєкту залучені Співтовариство
знань та інновацій EIT RawMaterials («КІС») (Німеччина), AGH Університет
науки і технологій («Р1»), університети Польщі, Італії, Фінляндії, Греції,
Словаччини, Іспанії та України. Розроблено навчальні матеріали для набуття
теоретичних знань та практичних навичок підготовки професійного
персоналу в галузі управління природними ресурсами. Апробація отриманих
результатів відбулася у форматі міжнародної літньої школи «Economic
principles and management tools for raw materials» (9-11 вересня 2021 р. у
м. Одеса). Програма літньої школи була спрямована на висвітлення
широкого кола питань, за допомогою інтерактивних методів навчання, що
орієнтовані на отримання практичних навичок використання інноваційних
підходів в управлінні сировинними ресурсами.
У звітному році кафедра товарознавства та митної справи брала участь у
виконанні міжнародного гранту «Innovative composite materials based on the
biopolymers and mineral fillers» (Інноваційні композиційні матеріали на основі
біополімерів та мінеральних наповнювачів). Грантодавець – The Swedish
Foundation for International Cooperation in Higher Education and Research
(STINT) (Шведський фонд міжнародного співробітництва у сфері вищої
освіти та досліджень).
У листопаді 2021 р. за результатами конкурсного відбору у рамках
програми Еразмус + Жан Моне отримали перемогу міжнародні проєкти:
«Адвокація європейських правил конкуренції» ERASMUS-JMO-2021MODULE; «Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на
сталий розвиток, уроки для України» ERASMUS-JMO-2021-CHAIR +
ERASMUS-JMO-2021-COE + ERASMUS-JMO-2021-MODULE.
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7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та
науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного
бюджету.
У зв’язку з прийняттям Закону України від 21.07.2020 № 816-ІХ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи
патентного законодавства», що набрав чинності 16.08.2020 р., об’єктом
корисної моделі може бути тільки пристрій та процес (спосіб), об’єктом
винаходу: пристрій, речовина, процес (спосіб).
Специфіка наукових досліджень університету така, що більшість
розробок підпадає під об’єкт патентування «речовина» (зокрема
«композиція» або якісний склад продукту (інгредієнти); кількісний склад
продукту (вміст інгредієнтів). Об’єкт патентування «речовина» можна
реєструвати тільки як винахід, з кваліфікаційною експертизою, результати
якої будуть відомі приблизно через півтора-два роки від дати подачі на
реєстрацію.
Зміни в законодавстві спричинили зменшення кількості отриманих у
звітному році охоронних документів до 30. З них 13 патентів (5 – на винахід,
8 – на корисну модель) та 17 свідоцтв про реєстрацію авторського права на
твір.
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 глибини викладання
теоретичних матеріалів, практичної підготовки сучасних фахівців.
У 2021 р. наукова робота студентів здійснювалася завдяки участі в
конкурсах, студентських наукових тематичних конференціях університету та
інших ЗВО, участі у виконанні науково-дослідних робіт кафедр, підготовці
наукових публікацій, роботі у наукових гуртках та дискусійних клубах. В
університеті функціонують 52 дискусійні клуби та гуртки, з них 25 клубів та
27 гуртків, у роботі яких брали участь понад 600 студентів. Проведено
69 студентських наукових конференцій, з яких 2 міжнародні, 7 всеукраїнські,
14 регіональні та 46 внутрішні. Близько 700 студентів представляли
університет на міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій в
інших закладах вищої освіти України та за кордоном. Загалом на заходах
зроблено 493 доповіді. У зв’язку з запровадженням карантинних обмежень,
всі заплановані заходи були проведені дистанційно з використанням онлайн
платформ та Інтернет-сервісів.
Протягом року у КНТЕУ видано 34 збірники статей студентів
освітнього рівня «магістр». Студентами опубліковано 2418 статей, з них
одноосібно 2341, що на 5% менше, ніж у минулому році. У 2021 році на 11%
зросла кількість тез доповідей порівняно з попереднім періодом і склала
2799.
У 2021 р. студенти університету брали участь у ІІ турі Всеукраїнського
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конкурсу студентських наукових робіт з 28 галузей знань та спеціальностей.
Переможцями стали 32 студенти (КНТЕУ – 27, ЧТЕІ – 1, ВТЕІ – 4), з них
диплом І ступеня отримали 12, ІІ ступеня – 8, ІІІ ступеня – 12 осіб.
У 2021 р. КНТЕУ був базовим з проведення ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт:
– зі
спеціальності «Туризм». Конкурсна комісія розглянула
100 студентських наукових робіт з 59 ЗВО України. За підсумками конкурсу
переможцями стали наукові роботи трьох студентів університету (два
дипломи І ступеня та диплом ІІ ступеня);
– зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Конкурсна
комісія розглянула 60 студентських наукових робіт з 38 ЗВО. За підсумками
конкурсу один студент університету отримав диплом І ступеня;
– з «Товарознавства». Конкурсна комісія розглянула 19 студентських
наукових робіт з 17 ЗВО. За підсумками конкурсу один студент університету
отримав диплом І ступеня.
На Всеукраїнських конкурсах випускних кваліфікаційних робіт зі
спеціальності/галузі знань отримано 26 дипломів переможців.
Успішно проведено у дистанційному форматі раніше започатковані
університетом студентські заходи: Всеукраїнський студентський конкурс
бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін», Всеукраїнський конкурс стартапів
«TourSystemUkrChallenge», ІІ Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт «Інноваційні ресторанні технології», Всеукраїнський конкурс
з правознавства серед студентської молоді «Jurcase-2021», IХ Всеукраїнський
студентських конкурс торговельної реклами, V Всеукраїнський студентський
конкурс науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми».
За участю студентів КНТЕУ в університеті відбувся ХІІІ Консумерський
фестиваль «Час діяти!». У рамках фестивалю стартував Челлендж «Споживай
розумно разом з КНТЕУ», проведено відеосимуляцію «Медіація в спорах за
участю споживачів». Разом із Всеукраїнським рухом «Молодь за права
споживачів», проведено просвітницькі заходи для загальноосвітніх закладів
«Споживач, знай свої права!». Студенти взяли участь у Рhotoshop battle на
тему «Сталий споживач». Креативність учасників батлу дозволила створити
соціальну рекламу, яка може вплинути на стан навколишнього середовища,
боротьбу з пластиком, переробку відходів, доцільного споживання продуктів
та ін.
З метою популяризації та розвитку кіберспорту серед молоді було
проведено кіберспортивний турнір та створено кіберспортивну студентську
лігу.
У 2021 р. 42 студенти університету брали участь в 10 міжнародних
наукових конкурсах, де посіли 30 призових місць. У Всеукраїнських
турнірах, фестивалях, конкурсах наукових робіт, проєктів, стартапів взяли
участь 534 студенти. Переможцями стали 103 студенти. У звітному році
вибороли 166 призових місць (перевищує показник минулого року на 31%), з
них: міжнародного рівня – 31; всеукраїнського – 135.
Студенти брали участь в Першому Всеукраїнському етапі студентської
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олімпіади зі спортивного програмування, яка є складовою частиною
відбіркових змагань Міжнародної командної студентської олімпіади з
програмування (1/8 фіналу студентської першості світу з програмування з
АСМ ІСРС) на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.
Команда Innocent отримала диплом за перше місце серед університетських
команд. Команда Smeshatiki отримала диплом за друге місце серед
університетських команд. Всі учасники отримали сертифікати учасників. У
Міжнародній студентській олімпіаді IT-Universe-2021 два студенти
університету отримали сертифікати.
У КНТЕУ спільно з групою логістичних компаній ZAMMLER відкрито
Логістичну Лабораторію, де студенти, не виходячи з університету, зможуть
відчути себе вправними, надшвидкими і суперточними логістами. Також в
університеті функціонує лабораторія «Рисунку та живопису».
34 студенти університету за результатами навчання та досягненнями в
науковій діяльності відзначені стипендіями, преміями. Зокрема протягом
звітного року 16 студентів отримували стипендію Президента України,
стипендію Верховної Ради України – 3 студенти, стипендію Кабінету
Міністрів України – 4 студенти, академічну стипендію Кабінету Міністрів
України обдарованим студентам з числа інвалідів – 1 студент, стипендію
імені М.С. Грушевського – 2 студенти, стипендію ім. Вадима Гетьмана –
2 студенти, стипендію імені президента Торгово-промислової палати
О.П. Михайличенка – 6 студентів.
Основними напрямами роботи Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених КНТЕУ протягом 2021 р. були
організація наукових заходів, популяризація науки, налагодження роботи з
молодими вченими, втілення інновацій та налагодження зовнішніх зв’язків.
Досягнення виконання цих завдань відбувалося спільно з радою
студентського самоврядування. Традиційно Наукове товариство брало участь
у засіданнях Бізнес-клубу, Русі «Молодь за права споживачів», Екологічного,
Правничого клубів, клубів «H&W service», «Фенікс», «Start in Science»,
«SapLab», «ТРОС» та інших.
З нагоди святкування Міжнародного дня студента в Україні, вийшов
черговий випуск онлайн-журналу Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених Київського національного
торговельно-економічного університету «Vivat Academia №12». Темою
випуску стало: «Інноваційне суспільство: виклики ХХІ століття». У журналі
представлено результати досліджень студентів з питань формування,
становлення та розвитку інноваційного суспільства, дослідження інновацій –
як фактор економічного розвитку, а також висвітлено тему відомих
українських інновацій, що підкорили світовий ринок та формують Україну,
як прогресивну країну із великим потенціалом.
9. Організація освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти.
Запорукою зміцнення позицій університету на ринку освітянських
послуг є якісна організація та проведення освітнього процесу.
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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.
У КНТЕУ проведено значну роботу щодо розроблення навчальних
планів прийому 2021 року. З цією метою створено робочі групи, до складу
яких увійшли гаранти освітніх програм, керівники груп забезпечення,
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 навчальних планів вченою
радою КНТЕУ затверджено навчальні плани підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «молодший бакалавр» за 7 програмами, «бакалавр» –
61 програмою, «магістр» – 56 програмами, доктор «філософії» –
15 програмами.
Однією з умов надання якісних освітніх послуг в КНТЕУ є навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу, яке регулярно та систематично
оновлюється з урахуванням всіх інноваційних змін. Навчальні дисципліни
забезпечені навчально-методичними матеріалами на достатньому рівні
відповідно до освітніх компонент робочих навчальних планів, студентського
контингенту, вимог ринку праці. Якість методичного забезпечення постійно
зростає завдяки залученню до його рецензування та розробки представників
професійного середовища.
У КНТЕУ чітко простежується компетентнісний підхід в організації
освітнього процесу здобувачів вищої освіти. Такий підхід орієнтується на
кінцевий результат освітнього процесу, спрямовується на формування у
майбутнього фахівця готовності ефективно використовувати потенційні
можливості та зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети.
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Компетентнісний підхід відображено в навчально-методичному комплексі
дисциплін КНТЕУ.
Кожна програма та робоча програма навчальної дисципліни, що
передбачена робочим навчальним планом, передбачає під час вивчення
кожної теми набуття студентами загальних і фахових компетентностей, а
також програмних результатів навчання відповідно до Стандарту вищої
освіти та освітньо-професійної програми.
Продовжується і постійно удосконалюється практика розгляду
рукописів програм та робочих програм експертами з числа членів вченої ради
КНТЕУ. Актуальним стало включення до списку рекомендованих джерел
наукових доробок-публікацій у наукометричних базах даних Scopus та Web
of Science науково-педагогічних працівників КНТЕУ, що позитивно впливає
на формування майбутніх фахівців.
Впродовж 2021 р. здійснювалася актуалізація тематичних планів
робочих програм навчальних дисциплін.
У 2021 р. вченою радою КНТЕУ було ухвалено 1221 програму та робочу
програму навчальних дисциплін, практик, кваліфікаційних екзаменів.
На розгляд і затвердження вченою радою КНТЕУ у 2021 р. було подано
3 підручники та 18 навчальних посібників, авторами яких є науковопедагогічні працівники КНТЕУ та відокремлених структурних підрозділів.
Впродовж 2021 р. було розроблено та підготовлено 246 навчальнометодичних видань, серед яких: 47 опорних конспектів лекцій,
10 практикумів, 64 збірники тестових завдань, 6 збірників ситуаційних вправ
(кейсів), 15 методичних рекомендацій до практичних занять, 6 методичних
рекомендацій до лабораторних занять, 61 методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів, 6 методичних рекомендацій до виконання
курсових робіт, 15 методичних рекомендацій до виконання випускних
кваліфікаційних проектів (робіт), 2 збірника задач, 14 інших навчальнометодичних розробок (для проведення занять з іноземної мови).
У звітному році навчально-методичним відділом у співпраці з
бібліотекою університету та центром підготовки навчально-методичних
видань продовжувалася робота щодо функціонування електронної бібліотеки
навчально-методичних матеріалів.
Крім того, актуальним залишається здійснення моніторингу наявності в
бібліотеці КНТЕУ сучасної літератури з обов’язковим аналізом її змісту та
своєчасне подання, у разі необхідності, заявок на придбання нової.
З метою формування корпоративної культури та постійного розвитку
цінностей у забезпеченні якості діяльності КНТЕУ, обізнаності в діючих
внутрішніх стандартах діяльності, актуалізовано складову стандарту Системи
внутрішнього
забезпечення
якості
освітньої
діяльності
КНТЕУ
«Компетентність викладача КНТЕУ».
Покращенню якості навчання та розповсюдженню нових педагогічних
прийомів сприяє проведення відкритих занять. Науково-педагогічними
працівниками КНТЕУ в 2021 р. їх було проведено 116.
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Застосування інноваційного інструментарію у вигляді кейсів, ділових
ігор тощо забезпечує акцентування на особистісно-орієнтованій складовій
навчанні, в процесі якого кожен студент набуває більш глибокі та
фундаментальні знання.
Значна частина часу із загальної кількості годин робочого навчального
плану з вивчення дисципліни відводиться на самостійну роботу, для
проведення тих чи інших 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.
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.
Невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки молодших
бакалаврів, бакалаврів та магістрів є практична підготовка, 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.
Організація екскурсій на підприємства, проведення виїзних занять,
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 в кращий бік.
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 підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, договорів про
проходження практики студентів, що створюють умови для реалізації
програм практики.
У 2021 р. відповідно до графіка навчального процесу практику пройшли
7001 студент денної форми навчання: 6055 студентів освітнього ступеня
«бакалавр», 946 – «магістр». КНТЕУ сьогодні співпрацює на постійній основі
більш ніж з 380 базами практики.
Проведена випусковими кафедрами індивідуалізація завдань для
виконання програм практики дозволила наблизити процес практичної
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підготовки до реальних потреб замовників-роботодавців. З метою
розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої та практичної
діяльності, забезпечення актуалізації освітніх програм у 2021 р. підписані
нові угоди про співробітництво з понад 80 бізнес-партнерами.
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 5000 осіб за
індивідуальними договорами.
Завдяки контактам з випускниками за посередництвом Центру розвитку
кар’єри кількість звернень і замовлень від роботодавців щодо здійснення
практичної підготовки 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, запроваджено проходження студентами практичної підготовки
на ступеневих рівнях «бакалавр-магістр» без зміни об’єкта практики з метою
накопичення досвіду безпосередньо на конкретному підприємстві, а також на
вимогу провідних підприємств проводиться конкурсний відбір студентів для
проходження практики.
Протягом останніх шести 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 2021 р. ряд 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, зокрема:
- 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
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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 2021 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 (проект).
Випускникам, які успішно виконали освітню програму і пройшли
атестацію, за наказом ректора присуджено відповідний ступінь вищої освіти,
присвоєна кваліфікація за відповідними спеціальностями та видано дипломи
про вищу освіту.
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 практичне спрямування та економічний ефект у
разі їх впровадження; збільшилась кількість проаналізованих іншомовних
джерел тощо.
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 2020/2021 н.р. абсолютна успішність молодших
бакалаврів денної форми навчання склала – 99,5 %, якісна – 38,8 %,
бакалаврів – 99,9%, якісна – 57,3%. Традиційно високою залишилась
успішність студентів, які здобувають освітній ступінь магістр: абсолютна –
99,8%, якісна – 67,4%.
У 2021 році 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.
Суттєво підвищує якість випускних кваліфікаційних робіт магістрів
участь замовників у формуванні їх тематики. Значна частина випускних
кваліфікаційних робіт (проектів) виконана відповідно до визначеної та
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заданої тематики ринкових структур та профільних установ, що дозволило
підвищити рівень фахової підготовки випускників, ефективність
переддипломної практичної підготовки.
Результати досліджень за темами випускних кваліфікаційних робіт
(проектів) оприлюднені у вигляді наукових статей (опубліковано 1298 статей
у 34 збірниках наукових праць) та апробовані на наукових студентських
конференціях.
За висновками екзаменаційних комісій результати атестації здобувачів
вищої освіти у 2021 р. засвідчили стабільно високий рівень підготовки
університетом конкурентоспроможних фахівців.
Абсолютна успішність студентів за результатами захисту випускних
кваліфікаційних робіт (проектів) становить 100%, якісна – 88,4 %.
Загальний випуск фахівців КНТЕУ у 2021 році становить 4973 особи.
Дипломи магістра отримали 1435 випускників (у т.ч. з відзнакою 194), з
них денної форми навчання – 553, заочної – 882.
Випуск бакалаврів становить 3538 осіб (у т.ч. з відзнакою 245), з них:
денної форми – 2301 особа, заочної форми навчання – 1216 осіб, вечірньої
форми навчання – 21 особа.
У 2021 р. здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня
захистили випускні кваліфікаційні роботи (проекти) за новими освітніми
програмами: «Корпоративні фінанси», «Міжнародний спортивний
менеджмент та рекреація», «Готельний і ресторанний девелопмент»,
«Ресторанний бізнес», «Фінансові технології в бізнесі», «Публічні фінанси»,
«Управління банківським бізнесом», «Міжнародний менеджмент», «Світова
торгівля».
У звітному році отримали дипломи фахівців 24 випускники КНТЕУ іноземці з 7 країн: Азербайджану, Анголи, В’єтнаму, Нігерії, Грузії,
Узбекистану, Китаю. Серед них 22 випускники-іноземці отримали дипломи
бакалаврів та 2 – дипломи магістра.
Надання якісних освітніх послуг в сучасних умовах неможливе без
застосування передових інформаційних технологій.
Для потреб навчального 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).
Впроваджено автоматичну систему управління навчальним процесом
МІА:освіта.
Постійно здійснюється закупівля комп’ютерної техніки, створюються
нові комп’ютерні класи та системно оновлюється їх обладнання. На початок
2021/2022
н.р.
парк
комп’ютерної
техніки
налічував
понад
2 100 персональних комп’ютерів, що підключені до мережі Інтернет.
Функціонують 53 комп’ютерні класи, 6 світлодіодних екранів у лекційних
аудиторіях, що покращує презентацію навчального матеріалу; апаратнопрограмне забезпечення лінгафонного кабінету кафедри сучасних
європейських мов; 10 інтерактивних комплексів, 25 мультимедійних
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проекторів, 46 переносних мультимедійних комплектів.
Для забезпечення університету якісним Інтернет-доступом постійно
триває модернізація мережі. Всі навчальні корпуси університету і
гуртожитки об’єднані у єдину локальну мережу, з певною ієрархією для
контролю потоків інформації.
У Конгрес-центрі постійно використовується сучасний повноформатний
FullHD екран, який дає нові можливості студентам у наукових та творчих
заходах. Здійснюється постійне наповнення інформаційних екранів
університету, зокрема зовнішнього екрану.
10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими
потребами.
У Київському національному торговельно-економічному університеті
організація навчального процесу осіб з особливими потребами здійснюється
з урахуванням чинних норм законодавства.
Керівництвом університету створено сприятливі умови для навчання та
проживання, постійно приділяється увага для їх покращення.
Протягом звітного періоду в університеті навчається 66 осіб з
особливими освітніми потребами (з них жінок – 40, чоловіків – 26).
Студенти з інвалідністю І-ІІІ груп отримують соціальну стипендію
відповідно до Постанови від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання
виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової
передвищої та 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 навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та
ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями, навчальний корпус
Д, Л, актова зала (Конгрес-центр), гуртожитки № 2, № 4 та № 7 обладнано
пандусами для заїзду візків та поручнями. Студенти з вадами опорнорухового 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.
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.
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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 01.01.2021 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), ФОП Ткачуку А.М. – 16,7 м2 (послуги ксерокопіювання).
Договори оренди укладено відповідно до вимог чинного законодавства
України стосовно здійснення процедури надання майна в орендне
користування.
У 2021 році надходження від здачі в орендне користування нерухомого
майна становили 130785,0 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»;
- інформація про стан використання Київським національним
торговельно-економічним університетом нежитлових будинків та приміщень
у м. Києві, які належать до державної власності.
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 виконуються 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
повне дотримання встановленого режиму роботи і відпочинку, охорони
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праці. Значну увагу в цьому році було приділено безпрецендентним заходам
запобігання та профілактики захворювання на COVID-19. Профспілка разом
з адміністрацією університету традиційно організовує роботу медичних
пунктів з обслуговування працівників і студентів. У поточному році на
медичні послуги витрачено 304 тис. грн, в тому числі для організації
вакцинування від COVID-19.
Суттєво поліпшено санітарно-побутові умови на базах відпочинку
«Сонячна» та «Золота лагуна». Це дозволило в умовах карантинних
обмежень забезпечити у 2021 р. відпочинок 153 працівників і студентів
університету. На організацію заходів щодо захисту трудових і соціальноекономічних прав інтересів працівників та членів їх сімей, відпочинок та
оздоровлення дітей у 2021 р. витрачено 1129,0 млн грн, що на 303,4 тис. грн
більше, ніж у попередньому році (825,6 тис. грн). Крім того, на студентські
заходи Ради студентського самоврядування університету витрачено близько
741,0 тис. грн.
Щорічно профкомом разом з адміністрацією університету приділяється
велика увага проведенню спартакіади КНТЕУ. У 2021 році витрати на ці
заходи склали 93,0 тис. грн.
Університет бере активну участь у підтримці належних соціальнопобутових умов праці та життя працівників і студентів. Співробітникам, які
опинилися у скрутному життєвому становищі, профкомом спільно з
адміністрацією університету надається необхідна матеріальна допомога. У
2021 році на дані цілі витрачено 205,0 тис. грн.
14. Захист інформації відповідно до законодавства.
Університет має 3 захищені носії з електронними ключами для доступу
до програми «М.Е.Doc» та 20 захищених носіїв для забезпечення КЕП –
електронних підписів для використання у системах Prozorro, E-Tender,
системі електронного пенсійного страхування (трудові книжки) та інших
системах, що потребують захищеного входу у систему.
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 2021 р. проведено перевірки діяльності КНТЕУ:
- Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві –
перевірка достовірності видачі довідок про заробітну плату для призначення
пенсій та проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування. Порушень не виявлено;
- Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у
м. Києві Лівобережного відділення – документальна перевірка дотримання
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порядку використання страхувальником страхових
соціального страхування України. Порушення усунуті.

коштів

Фонду

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.
Для досягнення мети функціонує відповідно до ISO 9001:2015 / ДСТУ
ISO 9001:2015, чинного законодавства, Стандартів і рекомендацій щодо
забезпечення
якості
в
Європейському
просторі
вищої
освіти
Система управління якістю КНТЕУ, невід’ємною гармонійною складовою
якої є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти. Система орієнтована на задоволення вимог і очікувань стейкголдерів,
постійне удосконалення.
Заходи з реалізації Політики у сфері якості плануються на засадах
ризик-орієнтованого управління та конкретизуються за напрямами
діяльності, їх виконання контролюється.
Функціонування Університету у динамічному ринковому середовищі
зумовлює вдосконалення його фінансової діяльності на основі цільової
орієнтації управлінських рішень, координації всіх фінансових заходів і виявів
фінансових ризиків.
18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма
підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни,
організація 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.
Колектив університету постійно працює над удосконаленням системи
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти шляхом
впровадження системних підходів до оцінювання та комплексного
застосування різних видів контролю.
Враховуючи роботу університету в карантинних обмеженнях вченою
радою КНТЕУ було ухвалено постанови про затвердження Порядку
організації оцінювання результатів навчання студентів на період карантину,
Порядку атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на
період дії обмежувальних заходів, Положення про гаранта освітньої
програми в Київському національному торговельно-економічному
університеті та Тимчасового положення про дуальну форму здобуття вищої
освіти у Київському національному торговельно-економічному університеті.
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Високі показники успішності здобувачів вищої освіти досягнуто завдяки
вдосконаленню інформаційної, матеріально-технічної, навчально-методичної
бази, підвищенню професійних компетентностей науково-педагогічних
працівників шляхом активізації міжнародного стажування, підвищення
кваліфікації на профільних підприємствах, установах та організаціях.
Формування кадрового складу кафедр університету проводиться
відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та
виключно
за
рахунок
висококваліфікованих
науково-педагогічних
працівників.
Відповідно до штатного розпису (зі змінами) по загальному фонду на
2021 рік затверджено 1298,1 штатних посад (ставок) працівників, з них
371,6 ставки науково-педагогічного персоналу, 32,0 ставки педагогічного
персоналу, 11 ставок адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесеного
до науково-педагогічного персоналу, 5 ставок адмінперсоналу, за умовами
оплати праці віднесеного до педагогічного персоналу, 560,25 ставок
спеціалістів та 318,25 ставок робітників.
По спеціальному фонду на 2021 рік затверджено 1539,0 штатних посад
(ставок) працівників, з них 655,0 ставок науково-педагогічного персоналу,
22,75 ставок педагогічного персоналу, 4 ставки адмінперсоналу, за умовами
оплати праці віднесеного до науково-педагогічного персоналу, 445,75 ставок
спеціалістів та 411,0 ставок робітників.
Загальна чисельність науково-педагогічного персоналу КНТЕУ, яка була
розподілена відповідно до навчального навантаження на 2021/2022 н. р.,
складає 591,5 штатні одиниці, з них професорів – 127,5 штатних посад
(22,0%), доцентів – 312,25 штатних посад (52,0%), старших викладачів –
104,75 штатних посад (18,0 %), асистентів – 47 штатних посад (8,0 %).
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 року. 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 індивідуальних планів роботи науковопедагогічних працівників здійснює навчальний та навчально-методичний
відділи, науково-дослідна частина, деканати факультетів.
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19. Створення належних умов праці відповідно до вимог
законодавства, дотримання
прав
працівників відповідно
до
законодавства про працю.
У 2021 р. в університеті продовжувалось удосконалення матеріальнотехнічної бази з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці
та побуту здобувачів вищої освіти та співробітників.
Завершено будівництво та введено в експлуатацію студентський
гуртожиток для проживання 550 осіб і 4-поверховий соціально-побутовий
комплекс з приміщеннями для самопідготовки та навчання студентів, занять
спортом (тренажерна зала, зала для фітнесу, настільного тенісу тощо),
студентського дозвілля (кінотеатр, медіа-студія, студія звукозапису,
репетиційні зали тощо), коворкінгом, медичним ізолятором, перукарнею та
пральнею, що обладнана сучасними професійними прально-сушильними
машинами, прасувальними агрегатами. Приміщення обладнані меблями та
м’яким інвентарем для комфортного проживання, навчання та проведення
дозвілля студентів, забезпечення їх побутових умов з повним покриттям WiFi. Будівля оснащена сучасними системами пожежного захисту, пандусом та
ліфтами для доступу маломобільних груп населення.
На підставі розробленої та погодженої в установленому порядку
проєктно-кошторисної документації та проведеної тендерної процедури
закупівлі розпочато капітальний ремонт навчально-адміністративного
корпусу «М», яким передбачено утеплення та оздоблення фасаду, ремонт
приміщень для створення Школи економіки та коворкінгу, а також
забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення.
З метою розвитку та удосконалення спортивної бази університету,
проведення тренувань та змагань серед здобувачів вищої освіти розроблено
та затверджено проєктну документацію на капітальний ремонт
багатофункціонального спортивного майданчика, яким передбачено
створення майданчика для міні-футболу, баскетболу і волейболу. Також
розроблено проєктну документацію щодо заміни застарілого ліфта, який
вичерпав свій експлуатаційний ресурс, на сучасний в гуртожитку № 4.
Виконання будівельно-монтажних робіт на зазначених об’єктах заплановано
на 2022 р.
В університеті збільшилась кількість навчальних аудиторій, які
оснащені мультимедійним обладнанням. Так, за звітний період
новооблаштовано 23 мультимедійні аудиторії, загалом функціонує 48 таких
аудиторій.
У 2021 р. зріс обсяг витрат на оновлення наукового та лабораторного
обладнання. Кафедри укомплектовані проєкційними комплектами, неттопами
тощо загальною вартістю понад 1,5 млн грн.
Підрозділами адміністративно-господарської частини університету
здійснювалась експлуатація та своєчасний ремонт інженерних мереж,
енергетичного обладнання, безперебійно забезпечувались навчальні корпуси
та гуртожитки електроенергією, водою, газом і теплом.
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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.
З метою забезпечення економії теплової енергії проведено
реконструкцію індивідуального теплового пункту в корпусі «Л» по вул.
Кіото, 23 із заміною застарілого теплообмінника на сучасний, а також
встановлено систему автоматичного регулювання подачі теплоносія. Задля
економії електроенергії в навчальних корпусах і гуртожитках замінено
940 ламп на світлодіодні.
В учбових корпусах відремонтовано понад 20 аудиторій, лабораторій, в
корпусі «Л» проведено ремонт коридору та холу 1-го поверху, встановлено
сучасні опалювальні прилади, замінено ливнезливову каналізацію, в корпусі
«Н» на 3-му поверсі замінено опалювальні прилади.
У гуртожитках університету відремонтовано 32 житлові кімнати та
місця загального користування. В гуртожитку № 6 по вул. Лобачевського, 23
виконано комплекс заходів із покращення протипожежного стану
гуртожитку: відновлено системи автоматичної пожежної сигналізації та
системи оповіщення про пожежу, встановлено 36 дверей, які відсікають
коридори від ліфтових холів і сходових клітин, змонтовано сертифіковані
протипожежні двері відповідно до Правил пожежної безпеки.
Щорічно покращується благоустрій території університету. Так, у
2021 р. висаджено близько 350 рослин, оновлено газони, створено нові
клумби, рослини підготовлені до зимування.
Навчальні корпуси та гуртожитки вчасно були підготовлені до нового
навчального року та сталої роботи в осінньо-зимовий період, вчасно поданий
теплоносій. 4783 студенти забезпечені належними умовами проживання у
гуртожитках.
Відділом охорони праці повсякденно проводилася робота щодо
дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки,
виробничої санітарії та забезпечення необхідних 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, щоденні профілактичні та дезінфекційні заходи щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції. У приміщеннях і на
території університету забезпечується громадський порядок, здійснюється
контроль забезпечення перепускного режиму та дотримання внутрішнього
розпорядку, особливо в нічний час.
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 для студентських гуртожитків придбано 80 індукційних плит,
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40 електрочайників, 10 мікрохвильовок, 35 матраців ортопедичних, 17 ліжок,
38 приліжкових тумб, для кафедри технології і організації ресторанного
господарства закуплено пароконвектомати, тістоміс спіральний, міксери
планетарні, слайсери, м’ясорубки; навчально-виробниче об’єднання
забезпечено продуктами харчування.
У навчально-виробничому об’єднанні обсяг надходжень від надання
послуг з харчування склав близько 7,8 млн грн. Крім основних пунктів
харчування, працюють кафе і в гуртожитках № 1 та № 4, які користуються
попитом у студентів. В усіх пунктах харчування в обов’язковому порядку
дотримуються протиепідемічних заходів, є можливість купувати їжу на
винос («take-away») – спосіб, який останнім часом став досить популярним.
Пунктом розливу питної води реалізовано близько 100 тон питної води.
Проводиться безперервна робота з удосконалення якості обслуговування.
В університеті створені для здобувачів вищої освіти і працівників
комфортні та безпечні умови для навчання і праці з дотриманням вимог
нормативних та законодавчих документів.
20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та
фізичними особами.
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.
21. Цільове та ефективне використання коштів державного
бюджету.
У 2021 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 2021 р.
склали в сумі 204 182,1 тис. грн, у тому числі: на оплату праці та нарахування
– 187 855,0 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
10 951,2 тис. грн; використання товарів та інших послуг (на харчування
дітям-сиротам) – 3 515,7 тис. грн; придбання товарів – 1 052,6 тис. грн; інші
виплати – 807,6 тис. грн. Крім того, на придбання обладнання та капітальний
ремонт виділено та використано асигнувань із загального фонду
Держбюджету в сумі 1 996,4 тис. грн.
За КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів» для виплати академічних стипендій
студентам та різних іменних стипендій у 2021 р. використано коштів із
загального фонду Держбюджету в сумі 25 780,4 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 2021 р. надійшло
36

та використано коштів у сумі 1 195,5 тис. грн, у тому числі: на публікацію
статей науковців – 116,2 тис. грн.
На виконання науково-дослідних робіт за КПКВ 2201390 «Підтримка
пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» із загального фонду
Держбюджету у 2021 р. надійшло та використано коштів у сумі
645,9 тис. грн, у тому числі: на придбання обладнання – 129,2 тис. грн.
У 2021 р. університетом використано коштів в сумі 251 564,2 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 210 690,7 тис. грн, на оплату комунальних та інших послуг у сумі
39 575,5 тис. грн, на соціальне забезпечення у сумі 1 298,0 тис. грн. Крім
того, на розвиток матеріально-технічної бази університету за рахунок коштів
спеціального фонду Держбюджету направлено 4 763,3 тис. грн, у тому числі:
на придбання обладнання (комп’ютерна техніка, мультимедійні екрани,
обладнання для навчально-виробничого об’єднання тощо) у сумі
2 779,9 тис. грн, на капітальний ремонт гуртожитків та навчальних корпусів
університету у сумі 1 983,4 тис. грн.
Протягом 2021 р. забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та
стипендії, оплату за надані комунальні послуги та енергоносії, а також сплату
загальнодержавних податків та зборів.
22. Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом закладу
вищої освіти зобов’язань перед державним бюджетом, органами
Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами.
КНТЕУ своєчасно та у повному обсязі забезпечив виконання
зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду
України, державними соціальними фондами.
Протягом 2021 р. сплачено податок на доходи фізичних осіб на суму
60 049,3 тис. грн, єдиний соціальний внесок на суму 71 715,4 тис. грн,
військовий збір на суму 5 005,7 тис. грн., податок на додану вартість на суму
2 935,6 тис. грн та інші податки (плата за землю, екологічний податок,
туристичний збір) на загальну суму 176,8 тис. грн.
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.
23. Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти,
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті
послуги з енергопостачання та комунальні послуги.
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Університетом у 2021 р. забезпечено виконання кошторису доходів і
видатків, не допущено виникнення заборгованості із заробітної плати, за
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги.
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 20152017 роки, 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
управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти) КНТЕУ, з метою профілактики та недопущення
правопорушень у 2021 році 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 2021 р. в КНТЕУ проводилася системна профілактична робота,
спрямована на запобігання проявам корупційних правопорушень, а саме:
1) проведено роз’яснювальну роботу щодо недопущення конфліктів
інтересів;
2) функціонує комісія з оцінювання корупційних ризиків в університеті;
3) затверджено Порядок проведення внутрішніх розслідувань порушень
Антикорупційної програми КНТЕУ та корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень (наказ КНТЕУ від 28.09.2017 № 2972);
4) реалізуються Заходи щодо запобігання та протидії корупції у КНТЕУ;
5) проводились обговорення питань протидії корупції та хабарництва на
засіданнях трудових колективів науково-педагогічних працівників, зборах
студентів, аспірантів, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу
КНТЕУ;
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6) 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;
7) забезпечено щорічне подання суб’єктами декларування декларацій
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
8) на офіційному вебсайті КНТЕУ оприлюднюються Статут та інші
документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу,
інформація про склад керівних органів, а також бюджет КНТЕУ та річний
кошторис університету за звітний рік і всі зміни до нього; звіт про
використання та надходження коштів; інформація щодо проведення
тендерних процедур; штатний розпис на поточний рік, Антикорупційна
програма КНТЕУ;
9) своєчасно опрацьовано інформацію, що надходила до «Скриньки
довіри», та оперативно вживалися заходи реагування;
10) забезпечено безперебійну роботу телефонної «Гарячої лінії» та
оперативне реагування на звернення, що на неї надходили;
11) оновлено матеріали на факультетських стендах довіри;
12) 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;
13) проведено заходи зі студентами щодо гідного ставлення до навчання,
підвищення успішності та необхідності дотримання повсякчасно етичних норм;
14) проведено тематичні лекцій з питань юридично-правової практики
профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва;
15) 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 радою студентського самоврядування.
25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису
доходів і видатків закладу вищої освіти.
Основним документом, який регламентує фінансову діяльність
Університету, є кошторис КНТЕУ. Фінансування закладу вищої освіти
здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів
Державного бюджету. Міністерством освіти і науки України затверджено
Університету
річні
кошториси
на
2021
рік
за
програмами
2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення
діяльності їх баз практики», 2201190 «Виплата академічних стипендій
студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової
передвищої та вищої освіти» та 2201040 «Наукова і науково-технічна
діяльність закладів вищої освіти та наукових установ», які виконано в
повному обсязі за цільовим призначенням.
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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 щороку звітує перед МОН та вищим колегіальним органом
громадського самоврядування закладу вищої освіти – конференцією
трудового колективу КНТЕУ.
Звіт про результати виконання умов контракту та дотримання закладом
вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти за результатами
календарного року щорічно до 15 січня подається до МОН та
оприлюднюється на офіційному вебсайті 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 щорічно перед
вищим органом громадського самоврядування університету – конференцією
трудового колективу КНТЕУ. 30 червня 2021 р. ректор звітував перед
конференцією трудового колективу університету про підсумки роботи у
2020/2021 н.р. і визначив завдання колективу університету на 2021/2022 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 та популяризації здорового способу життя на
теренах університету на базі кафедри фізичної культури та спорту існують
секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий, жіночий),
плавання, бадмінтону, баскетболу, аеробіки, боксу, боді-фітнесу, футболу
(чоловічого, жіночого), атлетичної гімнастики, легкої атлетики, боротьби,
фізичної реабілітації та з загальної фізичної підготовки, перетягування
канату та великого тенісу. Створено всі умови для занять фізкультурою та
спортом: сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивні майданчики, дві
сучасні ігрові зали, тренажерна зала, зала боксу та боротьби, зали для
фітнесу, сучасні тенісні корти, обладнані спеціалізованим покриттям.
Незважаючи на проблеми, пов’язані з пандемією, спортсмени КНТЕУ
беруть активну участь у спортивному житті України.
Так, збірна команда з футболу ФК «КНТЕУ-Меркурій» є чинним
чемпіоном України та Києва з футболу серед команд закладів вищої освіти, а
її головний тренер – Олексій Яценко – відзначений Федерацією футболу
м. Києва у номінації «Кращий тренер».
Збірна команда «ATLANTS» є чинним чемпіоном України з
перетягування канату серед студентів у приміщенні, чемпіоном м. Києва та
володарем Суперкубку України з перетягування канату. У 2021 р.
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спортсмени жіночої збірної «ATLANTS» стали чемпіонами України
втринадцяте, а чоловічої збірної – вдванадцяте.
Збірна команда КНТЕУ з чирлідингу «Kiev Cheerleading Team» успішно
виступила на V етапі Чемпіонату України з чирлідингу (28 травня 2021 р.).
25 жовтня 2021 р. збірна КНТЕУ, представлена двома складами «KCT» та
«Kolibri», виборола золото в 3 командних номінаціях та 2 дуетах, що дало
можливість стати абсолютними переможцями V Всеукраїнських
Студентських Ігор м. Києва. 9-10 грудня 2021 р. збірні команди «Kiev
Cheerleading Team» та «Kolibri» стали переможцями в номінаціях «Cheer
Dance Show» та «Team pompon» відповідно, в рамках змагань Кубку України
з чирлідингу та мажорет-спорту.
Збірна команда КНТЕУ з волейболу здобула золоту медаль у відкритому
турнірі серед молодіжних та студентських команд «Кубок виклику» (26–
29 серпня 2021 р.). Студент університету волейболіст Олексій Бублик став
Чемпіоном України з пляжного волейболу (21 листопада 2021 р.).
Випускник університету Олексій Новіков, який був визнаний
найсильнішою людиною планети, 13 березня 2021 р. на міжнародних
змаганнях з силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island,
посів перше місце на змаганнях і підтвердив свій раніше завойований титул.
Звітний період був насичений досягненнями здобувачів вищої освіти легкоатлетів:
− Нікіти Строгалєва – срібного призера Чемпіонату України зі стрибків
з жердиною (січень 2021 р.), володаря Кубку з легкої атлетики у стрибках з
жердиною, срібного призера літньої Універсіади України з легкої атлетики у
стрибках з жердиною. На Юніорському Чемпіонаті світу з легкої атлетики
(17–22 серпня 2021 р., м. Найробі, Кенія) він відзначився особистим
рекордом – 5.20 см у стрибках з жердиною, зайнявши 5 місце;
− Віталіни Бондаренко – чемпіонки м. Києва з легкої атлетики в
приміщенні (лютий 2021 р.), бронзової призерки Кубку України з легкої атлетики
з бігу на 1500 м (з особистим рекордом 5:01.20), бронзової призерки XXVI
Всеукраїнських змагань у приміщенні «Різдвяні старти» (9 січня 2021 р.);
− Анастасії Заіки – бронзової призерки Чемпіонату м. Києва (лютий
2021 р.) та Чемпіонату України з бігу на 10 км (24 квітня 2021 р.);
– Володимира Яценко – володаря 2 золотих та 2 срібних медалей
Чемпіонату України зі спортивного орієнтування (15–19 вересня 2021 р.);
– Медвідя Єгора – переможця XVI літньої Універсіади України з
тхеквондо (15–16 травня 2021 р.);
– аспірантки Шкурко Вікторії, яка здобула перемогу з бігу на 3000 м та
виборола третє місце з бігу на 1500 м у Командному Чемпіонаті України
серед юніорів (січень 2021 р.), є володаркою Кубку України з легкої
атлетики, срібним призером Чемпіонату України з легкої атлетики серед
дорослих та молоді в приміщенні, дворазовою чемпіонкою літньої
Універсіади України з легкої атлетики серед ЗВО 2021 року (м. ІваноФранківськ, 29–30 травня 2021 р.), золотою призеркою XXVI Всеукраїнських
змагань у приміщенні «Різдвяні старти» (9 січня 2021 р.);
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– аспірантки Ястреб Ярослави – дворазової срібної медалістки літньої
Універсіаді України з бігу на 5 та 10 км.
У 2021 р. відбулись Спартакіада серед збірних команд факультетів
КНТЕУ, V Спартакіада серед співробітників КНТЕУ, традиційний забіг
«KNUTE RUN», «Ігри Співдружності КНТЕУ» на призи ректора А. Мазаракі
серед студентів.
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, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, лауреат Премії Кабінету
Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних
технологій, голова технічного комітету стандартизації ТК 118, голова
редакційних колегій наукових журналів «Вісник КНТЕУ», «Зовнішня
торгівля: економіка, фінанси, право», заступник голови Ради ректорів
Київського вузівського центру, член: Атестаційної колегії МОН України,
секції за фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради МОН України,
редколегії журналів «Економіка України», «Економічний журнал Одеського
політехнічного університету», Президії ГО «Спілка ректорів закладів вищої
освіти України», експерт Національного фонду досліджень України, голова
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.
Керівник наукової школи з проблем розвитку сфери товарного обігу,
стратегічного планування та управління. Під науковим консультуванням
Мазаракі А.А. у 2021 р. захищено дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктора наук.
Профіль у базах даних:
- Scopus
(Scopus
Author
ID
–
56786319100)
–
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786319100;
- Web of Science (Web of Science ResearcherID – AAA-5950-2019) –
https://publons.com/researcher/3148480/anatolii-mazaraki/;
- ORCID iD – https://orcid.org/0000-0001-5283-8444;
- Google Scholar
–
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3woxqoQAAAAJ&hl=ru&oi=ao.
Профіль,
створений
на
сайті
університету,
–
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=3910&uk.
Індекс Хірша (h-індекс) за Міжнародною наукометричною базою даних
Scopus Мазаракі А.А. – 4, кількість цитувань – 38, h-індекс за Web of Science
– 1; h-індекс за Google Scholar – 29, кількість цитувань – 3758.
За звітній період підготовлено: підручників – 1, монографій – 2,
публікацій у журналах, що входять до баз даних Scopus та Web of Science, –
6; у зарубіжних виданнях – 6.
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21. Мазаракі А.А., Кравченко А.А. Глобалізація у просторі
інформаційного світу: філософський дискурс // Глобалізаційні виклики
розвитку національних економік : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. (Київ, 19 жовтня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2021. – С. 558-562.
Науково-дослідні роботи, що виконувались за кошти загального фонду
державного бюджету України за етапом виконання у 2021 р. під
керівництвом А.А. Мазаракі:
- «Стратегія структурної переорієнтації економіки України в умовах
пандемії». Розкрито методологічні підходи до моделювання та
прогнозування потенціалу структурних зрушень і структурної динаміки за
секторами економіки. Поглиблено теорії міжнародних економічних відносин
у частині розкриття структурних дисбалансів зовнішнього сектору як
результату внутрішніх перетворень. Розкрито методологічні підходи до
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моделювання та прогнозування потенціалу структурних зрушень і
структурної динаміки за секторами економіки. Практичне значення
одержаних результатів полягає в тому, що розроблені підходи дозволять
модернізувати стратегію забезпечення економічної безпеки України на
середньострокову перспективу та формування механізмів сталого
економічного розвитку держав із економіками відкритого типу сировинної
моделі зростання, соціально-економічної диференціації регіонів країни.
Впроваджено в діяльність методологічні положення та практичні
рекомендації щодо удосконалення менеджменту бізнес-процесів та
впроваджено новітні управлінські моделі в умовах пандемії у діяльність
підприємства (довідка від 05.11.2021 ТОВ «Вінкхаус Україна»); практичні
рекомендації щодо оцінювання кон’юнктури зовнішніх товарних ринків, що
сприятимуть виявленню бар’єрів та ризиків економічної діяльності,
мінімізації та нівелюванню їх впливу (Довідка про впровадження результатів
НДР №3161/02.0-7.1. від 06.12.2021 р., видана Торгово-промисловою
палатою України (ТПП України);
- «Цифрова трансформація торговельно-економічної та туристичної
систем України». За результатами дослідження розроблено терміносистему
понятійного апарату торговельно-економічних та туристичних систем;
сформовано теоретичний базис цифрової трансформації торговельноекономічної та туристичної систем України; обґрунтовано концепти, концепції
формування та розвитку цифрової трансформації торговельно-економічної та
туристичної систем України, прогнози показників торговельно-економічної та
туристичної систем України під впливом пандемії коронавірусної хвороби
(COVID-19), методичні підходи до виявлення структурної асиметрії впливу
торговельно-економічної та туристичної систем України на національну
економіку за регіонами. Обґрунтовано та змістовно конкретизовано засади
методології форсайту торговельно-економічної та туристичної систем.
Сформовано методики та методологічні підходи забезпечення цифрової
трансформації торговельно-економічної та туристичної систем України.
Визначено комплекс методів і здійснено оцінювання факторів та умов цифрової
трансформації торговельно-економічної та туристичної систем України.
Розроблено практичні рекомендації, методики та програми цифрової
трансформації торговельно-економічної та туристичної систем України для
різних груп стейкголдерів (загальнолюдської спільності та національної
економіки; світової та вітчизняної науки; суб’єктів бізнесу та органів публічної
влади; для системи вищої освіти).
В рамках виконання наукових досліджень і розробок Національного
фонду досліджень України під керівництвом А.А. Мазаракі у 2021 р.
виконувалась науково-дослідна робота «Торговельно-економічна політика
держави в умовах гібридної війни». У роботі ідентифіковано інформаційні
загрози як ключові гібридні виклики розвитку національних економік з
огляду на високий потенціал дестабілізації політичної ситуації в державіоб’єкті агресії. Обґрунтовано необхідність визначення критеріїв
інтенсивності впливу гібридних загроз на національну економіку.
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Запропоновано методичний підхід до оцінки деструктивного впливу
гібридних загроз на підставі ймовірності їх реалізації та потенційних збитків.
Визначено пріоритети торговельно-економічної політики держави в умовах
гібридного протистояння. Обґрунтовано необхідність протидії України
гібридним викликам у торговельно-економічній сфері на підставі мінімізації
негативних наслідків асиметричності сторін конфлікту з урахуванням
поточного стану та перспектив ескалації міждержавного протистояння.
Результати другого етапу науково-дослідної роботи висвітлені в аналітичних
доповідях «Продовольча безпека України в умовах глобальних викликів»,
«Національна кібербезпека в умовах глобальної конкуренції», Методичних
рекомендаціях щодо обґрунтування пріоритетів торговельно-економічного
співробітництва України в умовах негативного впливу на структуру та
обсяги зовнішньої торгівлі як епідеміологічних, так й геополітичних
чинників.
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Таким чином, контракт виконано за всіма пунктами відповідно до
цільових показників діяльності закладу вищої освіти.
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