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Звітна доповідь 

ректора КНТЕУ А. А. Мазаракі 

на Конференції трудового колективу університету 

21 червня 2018 року 

Про підсумки роботи у 2017/18 навчальному році 

та завдання колективу університету 

на 2018/19 навчальний рік 

Шановні делегати Конференції! 

Шановні колеги! 

 

Основними акцентами діяльності колективу університету у звітний період стали: 

подальше впровадження положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», продовження роботи щодо покращання 

показників діяльності відповідно до критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти та критеріїв надання статусу дослідницького 

університету, а також Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти.  

З року в рік університет забезпечує виконання основних статутних завдань та 

посідає лідируючі позиції в системі національної вищої освіти. КНТЕУ зберіг 

лідерські позиції серед провідних закладів освіти України, увійшовши до п’ятірки 

вузів найпопулярніших серед абітурієнтів про, що свідчить кількість поданих заяв 

про вступ на навчання – 34 520, а за кількістю поданих заяв на одне бюджетне місце 

за економічними напрямами підготовки – КНТЕУ залишається лідером в Україні.  

За даними зведеного рейтингу ТОП-200 Організації Об’єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури університет увійшов у 30-ку кращих ЗВО країни, посівши 28 

місце за інтегрованим показником діяльності, а за оцінкою якості освіти університет 

на 6-му місці. Значно покращив свої позиції КНТЕУ у міжнародному рейтингу 

українських вишів в Internet Webometrics, піднявшись з 48 на 36 місце. У рейтингу 

ТОП-50 України за оцінкою роботодавців якості підготовки фахівців «Підтверджена 

кваліфікація»  університет у 2017 р. посів 14 місце.  

Стратегічною метою КНТЕУ є забезпечення випереджального розвитку 
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освітньої, наукової, діяльності для формування гармонійної особистості, стабільно 

високої конкурентоспроможності в Україні та світі.  

Вдосконалення системи управління у 2017/18 н.р. було спрямоване на 

забезпечення автономії університету, підвищення якості освітнього процесу, 

посилення керованості підрозділами, розвиток колегіальних органів управління, 

підвищення відповідальності працівників за стан справ, створення та подальше 

вдосконалення регламентів діяльності, забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти КНТЕУ. З метою концентрації зусиль науково-педагогічних 

працівників випускових кафедр на підготовці фахівців за спеціальностями 061 

«Журналістика» та 281 «Публічне управління та адміністрування» утворено 

відповідно кафедру журналістики та реклами та кафедру публічного управління та 

адміністрування.   

Підвищенню ефективності виховної роботи та інформаційної політики 

сприятиме створення відділу організаційно-виховної роботи та інформаційного 

забезпечення.  

Оптимізовано організаційну структуру університету шляхом припинення 

структурних підрозділів: Вищого комерційного училища та відділу координації та 

планування наукових досліджень.  

Вченою радою університету ухвалено рішення щодо удосконалення 

організаційної структури Харківського торговельно-економічного інституту, а також 

факультетів: міжнародної торгівлі та права; обліку, аудиту та інформаційних систем; 

економіки, менеджменту та психології; торгівлі та маркетингу.  

Продовжувалася робота щодо уточнення назв окремих структурних підрозділів. 

Так, вченою радою університету ухвалено рішення про зміну назви кафедри 

фінансового аудиту на кафедру фінансового аналізу та аудиту; кафедри 

інформаційних технологій у міжнародній торгівлі на кафедру інформаційних 

технологій; кафедри економічної кібернетики на кафедру кібернетики та системного 

аналізу; кафедри маркетингу та реклами на кафедру маркетингу; центру навчально-

виробничого тренінгу КНТЕУ на центр бізнес-тренінгу КНТЕУ; відділу організації 

наукової роботи студентів на відділ організації наукової роботи студентів та 

викладачів. 
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Досягнути  високих результатів вдалося завдяки колективу професіоналів, які 

віддано працюють на користь університету. Станом на 1 січня 2017 р. в університеті 

працює 606 науково-педагогічних працівники, що на 4 особи більше, ніж на попередню 

звітну дату. 

До освітнього процесу залучаються провідні науковці з установ Національної 

академії наук України, висококваліфіковані досвідчені фахівці-практики, керівний склад 

Рахункової палати України, міністерств, державних комітетів, інших органів державної 

влади. Крім того, до проведення лекцій, майстер-класів залучаються викладачі з 

Японії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю. Чисельність іноземних викладачів постійно 

збільшується. 

 В університеті працюють дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України, НАПН 

України, інших галузевих академій, викладачі і співробітники з почесними званнями 

України, лауреати державних премій. 

Здійснено акумуляцію інформації про якісний склад науково-педагогічних 

працівників університету та проведено комплексний аналіз дотримання Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності. 

Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників за 

останні п’ять років перевищує нормативи, встановлені Ліцензійними умовами та 

враховується під час формування індивідуальних планів роботи. 

Питання формування науково-педагогічними працівниками нових умінь, 

опанування інноваційних технологій, форм, методів, засобів навчання, вивчення 

педагогічного досвіду інших ЗВО, ознайомлення з особливостями сучасного вироб-

ництва, покращення результатів наукової, методичної роботи – це пріоритетні та 

важливі питання в діяльності КНТЕУ.  

У 2017/18 н.р. свій професійний рівень підвищили 105 науково-педагогічних 

працівників університету. 

Як результати стажування, розглядаються навчально-методичні матеріали 

(навчальні посібники, практикуми, ситуаційні вправи, збірники тестових завдань, 

методичні рекомендації до самостійної роботи студентів тощо), які дозволяють 

оптимізувати освітній процес.  

Продовжує своє функціонування Вища школа педагогічної майстерності. В її 
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роботі здійснюється впровадження інноваційних технологій реалізації змісту 

навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання. У звітному році 

слухачами ВШПМ стали 21 науково-педагогічний працівник КНТЕУ та 16 аспірантів. 

Щорічно в межах функціонування Вищої школи педагогічної майстерності 

проводиться серія навчально-методичних семінарів, майстер-класів, тренінгів для 

науково-педагогічних працівників університету та відокремлених структурних 

підрозділів КНТЕУ. 

Важливу роль у вирішенні завдання поліпшення якісного складу науково-

педагогічних працівників відіграє докторантура та аспірантура. Вченою радою 

університету затверджено або внесено зміни до таких документів: Положення про 

порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук; Положення про порядок атестації аспірантів, докторантів; Положення про 

дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками та здобувачами освіти КНТЕУ; Положення про резерв 

вступників до аспірантури та докторантури; Етичний кодекс здобувача вищої освіти 

КНТЕУ; Стандарти вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня; Інформаційні 

пакети ступеня вищої освіти «доктор філософії» тощо.  

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії здійснювалась 

відповідно до отриманих ліцензій за 15 спеціальностями, докторів наук  - за 8 

спеціальностями. 

У 2017 р. забезпечено конкурс та повністю виконано план прийому до 

аспірантури і докторантури, до яких зараховано відповідно 47 та 3 особи. В 

аспірантурі університету навчається 185 осіб, у докторантурі – 10 осіб. 

Ефективність докторантури у 2017 р. склала 67 %, аспірантури – 82 %. За 2017/18 

н.р. докторантами, аспірантами та викладачами захищено 14 докторських та 69 

кандидатських дисертацій. Відбулися позитивні зрушення щодо захисту дисертацій 

випускниками минулих років.  

 З метою оцінювання якості навчання в університеті проводилося опитування 

студентів «Якість викладання навчальних дисциплін у КНТЕУ». Слід відзначити 

загальне зростання чисельності викладачів які отримали від 4 до 5 балів у ІІ семестрі 
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2017/18 н. р., порівняно з І семестром. Середній бал викладачів за посадами та 

загальний середній бал зріс на 0,1 та становить 4,4. Це визначає подальші завдання для 

поліпшення якості освітньої діяльності. 

Завдання для колективу – розроблення кожною кафедрою та відокремленими 

структурними підрозділами стратегії розвитку кадрового складу, формування у 

науково-педагогічних працівників нових умінь, опанування інноваційних технологій, 

інтерактивних методів, засобів навчання, вивчення педагогічного досвіду інших 

університетів, ознайомлення з особливостями сучасного виробництва, бізнес-

процесів, покращення результатів наукової, методичної роботи. 

Найважливішим напрямом роботи колективу університету залишається 

формування контингенту здобувачів освіти. Вступна кампанія 2017 року була 

найскладнішою за останні 5 років і відзначилася як окремими позитивними зрушен-

нями, так і серйозними прорахунками в організації та проведенні і забезпеченні 

рівного доступу громадян до вищої освіти. 

До позитивних моментів вступної кампанії 2017 року належать: 

• використання при вступі сертифікатів ЗНО 2016-го та 2017-го років; 

• збереження квот для пільговиків і переселенців замість позаконкурсного 

вступу, який скасовано у 2016 році; 

• впровадження нових коефіцієнтів (регіонального, галузевого та сільського) до 

конкурсного балу; 

• розподіл державного замовлення на магістратуру на критеріальній основі. 

 Загальним підсумком проведеної вступної кампанії 2017 року є зарахування 6 209 

осіб, що на 0,2% більше, ніж у 2016 році. 

 Загалом для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2017 році зараховано 4 045 

осіб, що на 347 осіб (на 9,4%) більше ніж минулоріч, із них за державним замовленням 

зараховано 678 осіб, що на 262 особи (на 27,9%) менше, ніж минулого року, за кошти 

фізичних та юридичних осіб зараховано 3 367 осіб, що на 22,1% (на 609 осіб) більше 

минулорічних показників. 

 Високим був конкурс на перший курс денної форми навчання (на основі повної 

загальної середньої освіти) – 34,9 осіб на одне бюджетне місце та 5,8 осіб на одне 

місце ліцензованого обсягу.  
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Новацією цього року було запровадження прийому на дві англомовні 

бакалаврські програми «Міжнародна економіка» та «Менеджмент ЗЕД». Слід 

зазначити  значний попит на них з боку вступників. 

За підсумками зарахування повністю вичерпано ліцензовані обсяги за 

спеціальностями: «Готельно-ресторанна справа»; «Журналістика»; «Інженерія 

програмного забезпечення»; «Комп’ютерні науки»; «Маркетинг»; «Міжнародне 

право»; «Право»; «Психологія», «Туризм». 

 Значний попит вступників на окремі спеціальності акцентував увагу на 

необхідності збільшення ліцензованих обсягів. Конкурс на одне бюджетне місце 

заочної форми навчання (на основі повної загальної середньої освіти) становив 69,4 

осіб та 2,3 особи на одне місце ліцензованого обсягу. 

Загалом для здобуття освітнього ступеня магістра у 2017 році зараховано 2 164 

особи, що на 337 осіб (на 13,5%) менше, ніж минулого року, із них за державним 

замовленням зараховано 692 особи, що на 467 осіб (на 40,3%) менше, ніж минулого 

року, за кошти фізичних та юридичних осіб зараховано 1 472 особи, що на 9,1% (на 

130 осіб) більше минулорічних показників. 

Новацією цьогорічної вступної кампанії до магістратури було запровадження 

вступу за результатами єдиного фахового вступного випробування з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО за спеціальністю 081 «Право».  

Зважаючи на нововведення, для підготовки випускників бакалаврату до ЗНО, в 

університеті діяли курси підготовки з правничих дисциплін та з іноземної мови, які 

користувались значним попитом. 

Загалом на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю  081 «Право» (ліцензований обсяг - 230 осіб, з яких 110 за денною та 

120 за заочною формою навчання) подано 663 заяви 339 вступниками, із яких 171 

особа (50,4%) – випускники бакалаврату КНТЕУ. Конкурс на одне місце 

ліцензованого обсягу становив на рівні 1,5. 

 Аналіз показників конкурсного бала зарахованих за результатами ЗНО студентів 

магістратури засвідчив, що 55,9% студентів денної форми навчання та 32% заочної 

форми навчання зараховані з високими показниками успішності.  

Контингент слухачів Інституту вищої кваліфікації у 2017/18 навчальному році 



7 

 

становив 2 568 осіб, що на 1 000 осіб більше, ніж у минулому році, з них: 

- за програмами другої вищої та бізнес-освіти навчалось 139 осіб; 

- за програмами підвищення кваліфікації – 2 429 осіб. 

Показник контингенту слухачів Інституту вищої кваліфікації останніми роками 

має тенденцію до зростання.   Кількість слухачів програм підвищення кваліфікації  у 

2017/18 н.р. збільшилася майже у 2 рази порівняно з минулим навчальним роком. 

Контингент студентів програм другої вищої освіти протягом трьох років залишається 

майже на одному рівні. 

 Колектив університету фактично розпочав вступну кампанію 2018 року 

забезпечивши: 

актуалізацію переліку магістерських програм,; 

інформування випускників бакалаврату щодо умов вступу до магістратури у 

2018 році;  

агітацію серед студентів першого курсу бакалаврату щодо вступу на одночасне 

навчання за іншою спеціальністю; 

профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх закладах, закладах вищої освіти І-

ІІІ рівня акредитації. 

Протягом року забезпечено переукладення та укладення нових договорів про 

співробітництво із закладами освіти м. Києва та областей України. Станом на квітень 

2018 року університет має 198 договорів. 

Забезпечено своєчасне розроблення, затвердження та оприлюднення Правил 

прийому на навчання до університету у 2018 р. За звітній період своєчасно 

розроблено та оновлено профорієнтаційні матеріали. 

Рада студентського самоврядування забезпечувала розсилку електронних 

буклетів на e-mail студентів бакалаврату КНТЕУ про підготовку до ЗНО для вступу 

до магістратури та про паралельне навчання.У 2017/18 н.р. проведено 4 Дні відкритих 

дверей, 129 Днів гостинності.   

Забезпечено проведення в університеті та на виїзді тестувань оцінювання рівня 

знань для відбору на навчання випускників структурних підрозділів та договірних 

закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та випускників бакалаврату денної та заочної 

форм навчання з подальшою рекомендацією до зарахування вступників за 
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ступеневою освітою. 

Запорукою зміцнення позицій університету на ринку освітянських послуг є 

якісна організація та проведення освітнього процесу. 

КНТЕУ здійснює підготовку фахівців за 45 освітніми програмами першого 

(бакалаврського), 54 освітніми програмами другого (магістерського) рівнів та 15 

освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії.  

У 2017 році розроблено двомовні інформаційні пакети за 45 спеціалізаціями ОС 

бакалавра та 45 ОС магістра; 9 англомовних інформаційних пакети для ОС магістра 

та 2 англомовних інформаційних пакета для ОС бакалавра. 

З метою забезпечення попиту на освітні послуги Інститутом вищої кваліфікації 

протягом звітного періоду було розроблено 21 робочий навчальний план підготовки 

за іншою освітою вечірньої форми навчання: 16 - магістерських програм, у т.ч. 3 

програми МВА, та 5 програм підготовки бакалаврів. 

З метою активізації мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів особливо 

актуальним є питання розвитку освітніх програм з англійською мовою викладання. 

Щороку університет послідовно розширює їх  впровадження. У 2017/18 навчальному 

році навчання здійснюється вже за 9-ма англомовними магістерськими програмами. 

Суттєвим зрушенням на шляху поширення мобільності студентів є започаткування 2-х 

бакалаврських програм з викладанням англійською мовою («Міжнародна економіка», 

«Менеджмент ЗЕД»). 

Системно здійснюється робота щодо актуалізації навчальних планів шляхом 

посилення їх наукової та практичної складової, уникнення дублювання змісту, 

агрегації навчальних дисциплін.   

Значна частина часу із загальної кількості годин із вивчення дисципліни, 

відводиться на самостійну роботу, для проведення тих чи інших наукових 

досліджень, на підготовку публікацій, для участі у олімпіадах, виступах на 

конференціях, майстер-класах 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. 
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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. 

З метою оптимізації та проведення планомірної підготовки здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання до атестації та вступу до 

магістратури затверджено структуру підготовки студентів до кваліфікаційного 

екзамену. Випусковими кафедрами та гарантами відповідних освітніх програм 

розроблено робочі програми, методичні рекомендації та тестові завдання за 

спеціалізацією для впровадження їх в систему дистанційного навчання щодо 

підготовки до кваліфікаційних екзаменів. 

Реалізація основних завдань чинної системи контролю знань студентів в 

університеті досягається завдяки впровадженню системних підходів до оцінювання 

та комплексності застосування різних видів контролю.  

Відповідно до Довідника користувача ЄКТС (2015 р.) та з метою подальшого 

впровадження Європейської системи перенесення і накопичення кредитів внесено 

зміни до Положення про організацію освітнього процесу студентів та Положення про 

оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів.  . 

За моніторингом результатів навчання показники абсолютної та якісної 

успішності студентів університету відповідають акредитаційним вимогам.  .  

 Актуальними завданнями для кафедр, викладачів є індивідуалізація самостійної 

роботи студентів, широке залучення інтерактивних методів та дистанційних 

елементів навчання, збільшення обсягів консультативної роботи викладачів зі 

студентами. 

За моніторингом результатів навчання показники абсолютної та якісної 

успішності студентів університету відповідають акредитаційним вимогам. 

Важливо розгорнути роботу із створення сучасних методичних матеріалів для 

самостійної роботи студентів із залученням інтерактивних методів, відеоматеріалів, 

елементів дистанційного навчання, розробити кейси.  

Лабораторією дистанційного навчання забезпечено розміщення навчально-

методичних матеріалів всіх дисциплін в електронному доступі, удосконалюється 
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загальна тестова база, створено платформу для інтерактивного спілкування із 

здобувачами вищої освіти КНТЕУ. Необхідно активізувати роботу з розробки 

дистанційних  курсів. 

Університет постійно підвищує якість практичної підготовки, що сприяє 

формуванню у студентів професійних компетентностей.  

У 2017/18 н.р. відповідно до графіка навчального процесу практику пройшли 

5 988 студентів денної форми навчання: 3 931 студент освітнього ступеня «бакалавр», 

2 057 –  «магістр». КНТЕУ сьогодні співпрацює на постійній основі більш ніж з 320 

базами практики. 

Проведена випусковими кафедрами індивідуалізація завдань для виконання програм 

практики дозволила наблизити процес практичної підготовки до реальних потреб 

замовників-роботодавців. З метою розширення та поглиблення змісту наукової, 

освітньої та практичної діяльності на засадах партнерства та спільності інтересів у 

2017 р. підписані нові угоди про співробітництво з 26 установами та товариствами.  

Впроваджуючи в дію рішення вченої ради університету щодо підтримання 

ініціативи студентів з самостійного пошуку підприємств та організацій для проходження 

виробничої практики на місцях майбутнього працевлаштування, направлено на практику 

понад 4 500 осіб за індивідуальними договорами. 

Завдяки налагодженій тісній та плідній співпраці університету з провідними 

міжнародними та вітчизняними компаніями та підприємствами у 2017/18 н.р. підчас 

проведення Ярмарку вакансій «Побудуй кар’єру з нами»  та Дня кар’єри  укладено та 

переукладено 80 договорів і меморандумів про співробітництво з урахуванням 

організації та проведення практики студентів.   

Завдяки контактам з випускниками старших поколінь через посередництво 

Центру розвитку кар’єри збільшено на понад 30 % кількість звернень і замовлень від 

роботодавців про проходження практики студентів з подальшим працевлаштуванням, 

що свідчить про високий рівень знань наших студентів та авторитет університету. Для 

проходження практики в відомих міжнародних готельних мережах за кордоном 

(Болгарія, Словаччина, Туреччина) запрошено  200 студентів. 

У системі контактів із базами практики набула розвитку публічна форма захисту 

результатів практики безпосередньо на підприємстві із залученням  провідних 
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фахівців. 

Враховуючи пропозиції постійних партнерів університету та роботодавців, 

доцільно запровадити проходження студентами всіх видів практики на ступеневих 

рівнях «бакалавр-магістр» без зміни об’єкта практики з метою накопичення досвіду 

безпосередньо на конкретному підприємстві, а також проводити конкурсний відбір 

студентів для проходження практики на провідних підприємствах. 

Значна частина випускних кваліфікаційних проектів (робіт) виконується до 

визначеної і заданої тематики ринкових структур та профільних установ. Ця 

тенденція поширюється всіма випусковими кафедрами, що дозволяє підвищити 

рівень фахової підготовки випускників, ефективність виробничої та переддипломної 

практики і що не менш важливо – зацікавленості роботодавця і керівництва в 

укладанні договорів про проведення практики студентів. Необхідно  залучати постій-

них партнерів університету (міністерства, відомства, державні установи, провідні 

торгівельні підприємства тощо) та потенційних роботодавців до погодження 

тематики випускних кваліфікаційних робіт до їх затвердження. 

Дедалі популярнішим стає публічний захист випускних кваліфікаційних робіт на 

базах практики партнерів університету. Так, в січні поточного року відбувся 

успішний захист робіт на базі Офісу великих платників податків ДФС України, 

Пенсійного фонду України, Національної комісії‚ що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, АТ «Райффайзен Банк Аваль», АМК 

України, ТОВ «Сільпо-Фуд» та ін., що свідчить про високу зацікавленість 

роботодавців у фахівцях відповідних спеціальностей.  

Упродовж звітного періоду зусилля колективу університету концентрувалися на 

виконання Плану проведення ліцензування та акредитації.  

Враховуючи зростаючі потреби ринку праці, започатковано провадження 

освітньої діяльності за спеціальністю 125 «Кібербезпека» першого (бакалаврського) 

рівня, 121 «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня та 

збільшено ліцензовані обсяги за спеціальностями: 053 «Психологія», 122 «Комп’ютерні 

науки», 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти.   

Оптимізовано  ліцензовані обсяги за спеціальностями 071 «Облік і 
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оподаткування» (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» (першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

У грудні 2017 року КНТЕУ пройшов процедуру акредитації та вперше отримав 

сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм: «Міжнародне право» за 

спеціальністю 082 (293) «Міжнародне право» та «Міжнародний бізнес» за 

спеціальністю 056 (292) «Міжнародні економічні відносини» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Продовжується робота з підготовки 

акредитаційних справ за напрямами підготовки 6.020303 «Філологія», 

6.030206 «Міжнародний бізнес», 6.050103 «Програмна інженерія». 

Активна робота з ліцензування та акредитації проводилася й відокремленими 

структурними підрозділами. Загалом, за звітній період, підготовлено 45 

акредитаційних та ліцензійних справ, у тому числі щодо започаткування провадження 

освітньої діяльності та збільшення ліцензованого обсягу.   

У звітному навчальному році в університеті розпочато підготовку фахівців за 

спеціальністю «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. А 

також, підготовку за магістерськими програмами «Бренд-менеджмент», «Фінансове 

брокерство».  

Розробку робочих навчальних планів прийому 2018 року здійснювали робочі 

групи. Робочими навчальними планами передбачено не більше 10 навчальних 

дисциплін на рік обсягом не менше 6 кредитів ЄКТС. Для кожної навчальної 

дисципліни передбачено форму контролю «Екзамен».  

За результатами колегіального обговорення вченою радою КНТЕУ затверджено 

робочі навчальні плани підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за 46 

програмами підготовки, «магістр» – 42 програмами.  

На основі робочих навчальних планів денної форми навчання розроблені робочі 

навчальні плани заочної форми навчання ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі 

повної загальної середньої освіти – 14 програм, на базі ОКР «молодший спеціаліст» – 

23 програми, ступеня вищої освіти «магістр» – 29 програм. Актуалізовано робочі 

навчальні плани прийому 2016 та 2017 років. 

З метою забезпечення якості освітнього процесу триває модернізація його 
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навчально-методичного забезпечення.  За період з серпня 2017 р. по квітень 2018 р. 

вченою радою КНТЕУ було затверджено 338 програм та робочих програм навчальних 

дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик. Таким чином, освітній процес 

забезпечений навчально-методичними матеріалами достатньою мірою відповідно до 

контингенту студентів.  

Упродовж 2017/18 н.р. було розроблено та підготовлено до друку 60 опорних 

конспектів лекцій, 10 практикумів, 61 збірник тестових завдань, 8 методичних 

рекомендацій до практичних занять, 29 методичних рекомендацій до самостійної 

роботи студентів тощо.  

З навчально-методичними матеріалами на електронних носіях можна 

ознайомитися в мультимедійній бібліотеці КНТЕУ. 

З серпня 2017 р. до квітня 2018 р. вченою радою КНТЕУ рекомендовано до друку 

35 рукописів наукових та навчальних видань.За 2017 р. в університеті видано 1 649 

назв друкованої продукції обсягом 4296,6 обл.-вид. арк. загальним тиражем 239,2 тис. 

прим. 

Проблемним залишається: несвоєчасний розгляд рукописів на кафедрах, 

недостатньо якісні підготовка та рецензування. 

Атестація здобувачів вищої освіти в університеті є завершальним етапом плідної 

творчої співпраці науково-педагогічних працівників, студентів та адміністрації 

університету щодо подальшого забезпечення якості освітнього процесу.  

Студенти здійснюють системні дослідження, результати яких за темами 

випускних кваліфікаційних проектів (робіт) проходять апробацію у науковому 

середовищі у вигляді наукових статей, виступів на наукових студентських 

конференціях тощо. Лише у поточному році опубліковано 2 180 статей у 42 збірниках 

наукових праць.  

Дослідження студентів мають самостійний характер, підготовлені за актуальною 

тематикою з використанням сучасних інформаційних технологій; базуються на 

реальних матеріалах діючих підприємств; містять конкретні висновки та пропозиції, 

які складені на достатньому науково-методичному та практичному рівні, що дозволяє 

повною мірою встановити рівень професійної підготовки фахівців і об’єктивно 

оцінити здобуті знання випускників.  
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Суттєво підвищує якість випускних кваліфікаційних робіт магістрів участь 

замовників у формуванні їх тематики, що дозволяє підвищити рівень фахової 

підготовки випускників, ефективність виробничої та переддипломної практики тощо. 

У грудні 2017 р. університетом реалізовано пропозицію голови екзаменаційної комісії 

щодо створення Зали судових засідань.  

За висновками екзаменаційних комісій, результати атестації здобувачів вищої 

освіти у 2017/18 н.р. свідчать про високий рівень підготовки університетом 

конкурентоспроможних фахівців.  

Загальний випуск фахівців 2017/18 навчального року складе 5 422 особи, що на 

540 осіб більше, ніж у минулому році. Випуск магістрів становить 2 325 осіб, у т.ч. 

денної форми навчання 1 056 осіб, заочної – 1 269. Цей показник став рекордним для 

університету і становить на 673 випускники більше, або на 41%, ніж минулого року. 

Випуск бакалаврів у 2017/18 н. р. становить 3 097 осіб, у т.ч. денної форми навчання 

– 1 590 осіб, заочної 1 477 осіб, вечірньої – 30 осіб.  

 Поряд зі значними досягненнями університету потрібно і надалі забезпечувати 

відтворення через дослідження в межах випускних кваліфікаційних проектів (робіт) 

міждисциплінарних компетентностей, закладених в процесі навчання; створювати 

умови для запобігання плагіату; змістовно наповнити весь період теоретичного 

навчання підготовки магістрів, використовувати в освітньому процесі сучасні бази 

даних та програмні продукти, які використовуються провідними підприємствами галузі 

тощо. 

Для забезпечення працевлаштування Центр розвитку кар’єри встановлює різні 

форми співробітництва, систематично оновлюється  банк  даних організацій, установ, 

підприємств, з якими співпрацює університет (майже 700 станом на травень 2018 

року).  

Протягом останніх трьох років в університеті успішно функціонує проект 

«Майстерня професійного зростання». У межах цієї інформаційно-дискусійної 

платформи кафедрами   разом з роботодавцями було проведено у 2017/18 н.р. – 270  

заходів,  серед яких: відкриті лекції провідних фахівців-практиків, майстер-класи, 

ворк-шопи, тренінги, зустрічі з українськими підприємцями власниками бізнесу, 

екскурсії та ін. 
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Враховуючи проблему працевлаштування молоді в Україні, а саме відсутність у 

молодих спеціалістів досвіду роботи, студентам пропонується долучатись до програм 

стажувань, які останнім часом відкриваються в багатьох міжнародних компаніях. 

Така інформація оперативно розміщується на сайті Університету та сторінці Центру 

в соціальних мережах. 

Громадська організація «Асоціація випускників КНТЕУ» активно долучається 

до університетських заходів. Завдяки налагодженій співпраці з випускниками 

кількість заходів, в яких беруть участь роботодавці, зростає. Своєю діяльністю 

випускники сприяють формуванню іміджу університету, розширенню кола ділових 

партнерів КНТЕУ, а також  вносять пропозиції щодо вдосконалення освітнього 

процесу. Серед яких найбільш цікавими є: 

- розробити додаткові освітні програми для розвитку Soft Skills (тайм-

менеджмент, управління емоціями, селф-брендинг, self-management, self-motivation, 

нетворкінг, управління конфліктами ); 

- запровадити вивчення дизайнерських програм та базового адміністрування 

сайтів (включаючи розмітку HTML);  

- передбачити вивчення програм Statistica, B-Planning, Microsoft Power BI, Qlik 

View; 

- розширити можливість вивчати іноземні мови з  безпосередніми їх носіями; 

- збільшити термін для практичної підготовки; 

- запровадити проходження всіх видів практики на ступеневих рівнях без зміни 

об’єкта практики студентами з метою накопичення досвіду безпосередньо на 

конкретному підприємстві. 

Важливим напрямом діяльності університету є освіта для дорослих, яка вже 18 

років поспіль реалізується на базі Інституту вищої кваліфікації. За цей період 

навчання та підвищення кваліфікації пройшли понад 25 тис. осіб. 

Умови, в яких відбувалась діяльність ІВК у 2017/18 н.р., характеризується 

низкою чинників, головними з яких є невизначеність нормативно-правової бази освіти 

дорослих; зниження попиту на другу вищу освіту. 

   Можливість здійснювати набір магістрів зі спеціальності «Публічне 

управління і адміністрування» допоможе призупинити цю тенденцію, та у 
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майбутньому, враховуючи багаторічну співпрацю інституту з органами державної 

влади, забезпечить стале зростання контингенту. 

Разом з тим, попит на програми МВА залишається стабільним. Цьому сприяє 

більш ніж 10-річний досвід їх реалізації, зручний формат навчання, прийнятна 

вартість, запровадження міжнародної програми подвійного дипломування, спільної з 

Університетом ім. Г. Марконі «Міжнародне бізнес-адміністрування» (International 

Master's in Business Administration» (IМВА)) тощо. 

Новим напрямом діяльності ІВК стала реалізація програм графічного дизайну та 

інженерної графіки, які планується запровадити на постійній основі. Спонукали до 

розроблення цих програм нові замовники: Служба зовнішньої розвідки України та КП 

«Київський метрополітен». Продовжено співпрацю з такими вагомими замовниками, 

як Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Національне агентство 

України з питань державної служби. 

Успішно завершено навчання представників Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України за програмою «Практичний курс англійської мови», що 

здійснювалося за фінансування Агенції НАТО з підтримки і постачання. 

Велась активна робота з атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою, у т.ч. проведено виїзні засідання 

атестаційної комісії на базі Офісу великих платників податків.  

Доцільно розширити види та форми «освіти упродовж життя», охопити 

максимальну кількість сегментів потенційних учасників процесу.   

 

 Стратегічною метою діяльності ІВК КНТЕУ, завдяки переміщенню до ділового 

центру міста, урізноманітненню навчальних програм, удосконаленню їх якості і 

практикоорієнтованості,  – є досягнення лідируючих позицій в системі розвитку 

освіти дорослих, розгортання системи бізнес-освіти. 

Надання якісних освітніх послуг в сучасних умовах неможливе без застосування 

передових інформаційних технологій. Для забезпечення корпусів якісним Інтернет 

доступом постійно триває модернізація мережі. Всі корпуси університету: навчальні 

і гуртожитки об’єднані у єдину локальну мережу, з певною ієрархією для контролю 
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потоків інформації. Для потреб навчального процесу всі кафедри університету 

відповідно до встановлених вимог забезпечені необхідною комп’ютерною технікою. 

Надано доступ до системи «Деканат» за допомогою ключів (власна розробка), а це 

167 робочих місць. Встановлено апаратно-програмне забезпечення лінгафонного 

класу кафедри іноземних мов – клас Л217 – 21од. 

Закуплено 200 од. комп’ютерної техніки. Оновлено обладнання комп’ютерних 

класів кафедр: менеджменту, програмної інженерії та систем, створено нові класи на 

кафедрі готельно-ресторанного бізнесу та центрі бізнес-тренінгу. 

Нині парк комп’ютерної техніки налічує 1 691 персональних комп’ютерів, які 

підключені до мережі Інтернет. Функціонують 50 комп’ютерних класів, 2 

світлодіодні екрани, 10 інтерактивних комплексів, 20 мультимедійних проекторів, 44 

переносних мультимедійних комплекти, 25 багатофункціональних пристроїв для 

уніфікації роботи фінансових відділів та деканатів. відеоконференц-система LiveSize. 

Продовжується підтримка WEB-порталу КНТЕУ для розміщення інформації в 

особистих кабінетах, публічної інформації. Підтримується робота систем «jПарус» і 

«Банківська система» у хмарних технологіях.  

Діяльність університету щодня висвітлюється на офіційному сайті університету 

та сторінках у соціальних мережах, а саме:  Facebook, Telegram, Instagram, Youtube 

тощо.  

Встановлено у аудиторіях Б201, Б203 нові світлодіодні екрани, що покращує 

подання навчального матеріалу. В Конгрес-центрі змонтовано сучасний 

повноформатний FullHD екран, який осучаснив можливості студентів у наукових та 

творчих заходах. Здійснюється постійне наповнення інформаційних екранів 

університету, зокрема зовнішнього екрану. 

Для безпеки студентів на території кампусу постійно розширюється перелік 

об’єктів відеоспостереження. Проведена робота щодо створення робочих місць з 

доступом до ЄДЕБО, внесення даних про науково-викладацький склад, внесення всіх 

даних для ліцензування та акредитації для електронної перевірки та видачі підтверд-

ження можливостей (активів) закладу. Забезпечено захищений доступ до різних 

систем: звітності, внесення даних та платежів. Активно використовуємо онлайн 

трансляції заходів, конференцій, скайп-спілкування. 
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Важливою складовою підготовки висококваліфікових фахівців, забезпечення 

якості освіти та якості освітньої діяльності є функціонування наукової бібліотеки 

університету, яка нині досягла рівня інноваційного ресурсного центру, який надає 

доступ до універсальних фондів документів.  

За 2017 р. до фонду бібліотеки надійшло 12 628 примірників (2 270 назв) 

документів. З початку 2018 року надійшло понад 2 000 примірників документів. 

Бібліотека отримує близько 100 назв періодичних видань. За 2017 рік надійшло 1 046 

примірників журналів та 21 річний комплект газет. Нині фонд бібліотеки налічує 

1 414 326 примірників документів. 

Кількість користувачів бібліотеки КНТЕУ у 2017 р. складала за єдиним обліком 

18 471 (в т.ч. 18 197 студентів). Кількість відвідувань – 315 577. Книговидача за 2017 

рік складала 422695 примірників документів. Станом на 1 квітня 2018 року – кількість 

читачів студентів становить – 14 206 осіб. 

Впроваджено новий сайт бібліотеки КНТЕУ (www.lib.knteu.kiev.ua), де 

представлена повна інформація про бібліотеку, її фонди та послуги, електронний 

каталог та інші електронні ресурси (наукометричні, бібліографічні, повнотекстові 

бази даних). Читачеві доступні також інструкції з пошуку, рекламна та пізнавальна 

інформація для користувачів, віртуальні книжкові виставки, 3D-екскурсіїї, звіти про 

заходи, що проходять в бібліотеці.  

Пошук документів, складання списків документів та надсилання їх на власну 

електронну адресу можна здійснювати з мобільних пристроїв.  

Бібліотека КНТЕУ з січня 2018 р. запровадила класифікацію документів за УДК 

для організації фондів і довідково-пошукового апарату, як міжнародну 

класифікаційну систему, та припиняє в своїй діяльності використання ББК.  

Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на 

сучасному ринку праці країни, не можлива без приділення достатньої уваги 

організаційно-виховному процесу, спрямованого на інтеграцію університету в 

Європейський освітній простір та зорієнтованого на міжнародний досвід і реалії 

сьогодення.  

Науково-дослідна робота університету відповідає державній науковій, науково-

технічній, інноваційній політиці України, забезпечує інтеграцію вищої освіти до 
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європейського науково-освітнього простору та реалізацію пріоритетних напрямів  

розвитку КНТЕУ. За звітний період в університеті та структурних підрозділах 

тематичним планом передбачено виконання досліджень з 157 ініціативних наукових 

тем, з яких 11 міжкафедральних. Наукова діяльність університету у 2017/18 н.р. 

спрямована на вирішення проблем розвитку сфери товарного обігу; управління 

розвитком споживчого ринку та формування конкурентного середовища; 

формування сприятливих соціально-партнерських відносин у сфері торгівлі; ефек-

тивності функціонування бюджетної системи; методології фінансового контролю та 

аудиту діяльності суб'єктів підприємництва; удосконалення бухгалтерського обліку 

на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства; управління логістичною 

діяльністю; формування засад державного управління в сфері економіки, маркетингу 

та реклами на ринку товарів та послуг; розробки механізмів впровадження бренд-

менеджменту на підприємствах торгівлі та управління рекламною діяльністю; 

розробки механізму страхового захисту економіки; розвитку ринку туристичних 

послуг та готельного бізнесу в Україні; управління якістю та безпечністю харчових 

продуктів і сировинних ресурсів; розробка продуктів і раціонів для харчування 

військовослужбовців в екстрамальних умовах та при проведенні бойових дій з 

відривом від бази постачання; створення функціональних харчових продуктів для 

осіб з високим фізичним та психоемоційним навантаженням; розробки технологій 

продуктів лікувально-профілактичного харчування; захисту прав споживачів; 

психологічного забезпечення працівників підприємств та ін.  

В університеті функціонує 28 наукових шкіл (2 з яких – у відокремлених 

структурних підрозділах – Вінницькому торговельно-економічному інституті та 

Чернівецькому торговельно-економічному інституті).  

За рахунок загального фонду держбюджету України у 2017 році виконувалося 20 

науково-дослідних робіт згідно з тематичним планом із загальним обсягом 

фінансування 3781,5 тис. грн, що на 971,5 тис. грн більше ніж у минулому році. З 2018 

року виконується 16 науково-дослідних робіт. 

На замовлення інших установ та організацій виконувалося 5 науково-дослідних 

тем, загальний обсяг фінансування яких склав 112 тис. грн., що в 4 рази перевищує 

2016 рік. На початку 2018 року виконано 3 науково-дослідні роботи на суму 30,1 тис. 
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грн.  

Науково-технічним центром сертифікації продукції, послуг та систем якості у 

2017 р. були надані науково-технічні послуги, загальний обсяг яких становить 686,5 

тис. грн, що на 9% менше ніж у попередньому році і на 46% більше ніж у 2015 році.  

Комерціалізовано результати виконання науково-дослідної роботи «Економіко-

організаційний механізм забезпечення ефективності державних закупівель в Україні 

в умовах євроінтеграції». В 2018 році актуальним залишається пошук замовлень на 

виконання науково-дослідних робіт та комерціалізація отриманих в процесі їх 

виконання результатів.  

У 2017-2018 н.р. продовжувалось виконання грантової тематика з Фондом Жан 

Монне (модуль) за темою «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі  (ЗВТ+) 

з ЄС: переваги та проблеми для українського суспільства» та у межах програми 

«Еразмус +» міжнародний проект «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень 

шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти  

відповідно до європейських вимог (C3QA)». 

У звітному періоді підготовлено 6 599 наукових та навчально-методичних праць. 

Одноосібно та у співавторстві опубліковано 153 монографії та розділів монографій, з 

них за 41 кордоном. Видано 16 підручників і 74 навчальні посібники. Кількість 

наукових статей  становила 2 160, з них у фахових виданнях – 1 222, зарубіжних – 

256. Опубліковано 2 328 тез доповідей. 

Кафедрам слід розширити практику висвітлення результатів спільних наукових 

досліджень з іноземними партнерами через наукові статті та монографічні видання 

опубліковані за кордоном офіційними мовами країн Євросоюзу. 

Станом на квітень 2018 р. в базу даних Scopus увійшло 234 публікації, що майже 

на 67 % більше ніж у 2017 р. (квітень 2017 - 140). За показником індекса Гірша серед 

економічних вузів університет займає 5 позицію. Науковці мають можливість 

користуватись БД Scopus, яка була придбана і встановлена в бібліотеці КНТЕУ, на 

сайті університету постійно оновлюється перелік публікацій науковців університету 

і відокремлених структурних підрозділі в  БД Scopus.  

Кафедрам слід продовжити практику оприлюднення результатів наукових 

досліджень у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, у 
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міжнародних монографічних виданнях. Нагальним залишається питання щодо 

забезпечення індексу цитування. 

За звітний період в університеті було видано 6 номерів науково-практичного 

журналу «Вісник КНТЕУ», останній з яких англійською мовою, 2 номери 

міжнародного наукового журналу «Товари і ринки» та 6 номерів наукового журналу 

«Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». З 2018 р. журнал «Товари і ринки» 

буде виходити 4 рази на рік. 

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» до 

міжнародної наукометричної бази даних Scopus та подано документи для включення 

журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». Підготовлено та направлено 

документи щодо включення журналів до міжнародної наукометричної бази даних 

Web of Science.  

З 2018 року журнали мають ISSN (online). Підписано договір з Міжнародною 

видавницькою асоціацією "PILA" для призначення журналам DOI.  

Науковці безпосередньо або дистанційно брали участь у більш, ніж 800 наукових 

заходах міжнародного, всеукраїнського рівня та за межами України, що залишилось на 

рівні минулого року (США, Канада, Мексика, Бразилія, Норвегія, Бельгія, Франція, 

Німеччина, Румунія, Чехія, Польща, Болгарія, Словаччина, Латвія, Литва, та ін.), на 

яких було зроблено 2 517 доповідей. 

Проведено 251 науковий захід, що на 27 % більше ніж у минулому році, у т.ч. 17 

міжнародних конференцій, 2 – Інтернет-конференції, 2 міжнародних симпозіуми, 1 

міжнародний форум, 10 всеукраїнських конференцій, 3 фестивалі, 127 міжнародних, 

міжвузівських та вузівських круглих столів та семінарів (на 34,4 % більше ніж у 

попередньому році),        2 наукових вебінара. 

На базі університету проведено низку наукових заходів у рамках Європейських 

днів торгівлі та Всесвітнього дня прав споживачів. Відбувся Х ювілейний 

Консумерський фестиваль «Час діяти!». В рамках заходу було проведено: 4 круглі 
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столи; 10 майстер-класів та воркшопів; 5 відкритих лекцій; Міжнародну студентську 

науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та 

маркетингу та інші. Під час фестивалю вперше було представлено Навчально-

консультаційний центр з фінансових послуг, результати моніторингів закладів 

ресторанного господарства та інтернет-магазинів, виставлено експозицію Музею 

підробок. 

Винахідниками університету та відокремлених структурних підрозділів 

одержано 57 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, з яких 6 

патентів на винаходи, 30 – на корисні моделі та 21 свідоцтво авторського права.  

З початку 2018 року отримано 5 патентів (1 патент на винахід, 4 – на корисну 

модель) та 29 свідоцтв авторського права на твір. Авторський колектив у складі 

Шаповал С.Л. та представників Ужгородського торговельно-економічного інституту 

отримав диплом переможця на Всеукраїнському конкурсі «Винахідник року» у 

номінації «Кращий винахід року в Закарпатській області».  

 Кафедрам і відокремленим структурним підрозділам необхідно продовжити 

роботу щодо розробки об’єктів інтелектуальної власності, особливо отримання 

патентів на винахід, а також забезпечити їх подальшу комерціалізацію.  

За участі науковців університету функціонує секція за фаховим напрямом 

«Економіка» Наукової ради МОН України. Вісім викладачів університету є членами 

секцій «Право», «Наукові проблеми харчових технологій та промислової 

біотехнології», «Соціально-історичні науки» Наукової ради МОН України. 

Науковці КНТЕУ входять до складу спеціалізованих вчених рад із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій університету та інших ЗВО, громадських та 

наукових рад при МОН України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 

України, інших органів виконавчої служби, Національного банку України, 

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

міністерств і відомств. Є членами редколегій журналів: «Економіка України»; 

«Фінанси України»; «Економіст»; «Економіка і прогнозування»; «Фінансовий 

контроль»; «Банківська справа»; «Вісник Національного банку України» та інші.  

Викладачі входять до Ради молодих вчених при МОН України, є постійними 

учасниками робочих груп при Міністерстві фінансів України та Міністерстві 
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економічного розвитку та торгівлі України з реформування податкової системи, 

дерегулювання підприємницької діяльності, захисту прав споживачів, є авторами 

відповідних законопроектів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від            10 травня 2018 р. № 289-

р трьом науковцям університету присуджено премію Кабінету Міністрів України за 

роботу «Розробка та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих та 

імпортозамісних технологій харчових продуктів в структурі продовольчої безпеки 

України».   

Указом Президента України від 19 травня 2018 року    №138/2018 

присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2017 року циклу 

наукових праць "Інституційна трансформація фінансово-економічної системи 

України в умовах глобалізації", розроблену за участю фахівців університету. 

Університет отримав подяку від Всеукраїнської громадської організації 

"Європейська наукова платформа" за плідну співпрацю в питаннях поширення 

наукової інформації, розвитку української науки, проведення освітньої, культурної та 

просвітницької діяльності, а також за активну участь в міжнародних науково-

практичних конференціях. 

На щорічній церемонії з нагородження кращих представників туристичного 

бізнесу міста, ініційованій  Управлінням туризму та промоцій Київської міської 

держадміністрації «Kyiv Tourism Awards 2017» – Київський національний 

торговельно-економічний університет отримав нагороду в номінації «Лідер у 

підготовці фахівців у сфері туризму».  

У 2017/18 н.р. підвищилась активність наукової творчості студентів у порівнянні 

з попереднім роком. Наукова робота студентів здійснювалася завдяки участі в 

олімпіадах і конкурсах, студентських наукових тематичних конференціях 

університету та інших ЗВО та інших заходах. 

Задля обговорення питань розвитку студентської науки в умовах цивілізаційних 

змін, світових наукових та освітніх трендів серед здобувачів ступеня вищої освіти, 

узагальнення результатів наукових досліджень студентів в університеті в травні 2018 

р. організовано проведення Міжнародного студентського форуму «Торгівля та сфера 

послуг: світові освітні та наукові тренди». 
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Проведено міжнародні, всеукраїнські студентські конференції, міжнародні 

молодіжні фестивалі, всеукраїнські форуми студентської науки, інтернет-

конференції, численні всеукраїнські, міжвузівські та вузівські круглі столи, 

всеукраїнський бліц-інфо, міжвузівські он-лайн ігри, практичні майстер-класи. 

Протягом року в університеті та відокремлених структурних підрозділах 

проведено 26 студентських конференцій, з яких 3 міжнародні та 6 всеукраїнських. 

Понад 3 000 студентів  представляли наш університет на 50 міжнародних та 30 

всеукраїнських наукових конференцій в інших країнах та університетах. 

Студенти брали участь та здобули перемогу у багатьох  міжнародних заходах.  

Студентами КНТЕУ та відокремлених структурних підрозділів було 

опубліковано 3 102 тези доповідей, що на 24 % перевищує показник попереднього 

року. 

На високому професійному рівні проведено ІІ тур Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт з товарознавства та зі спеціальностей «Фінанси і 

кредит», «Публічне управління і адміністрування». Результати Конкурсів 

оприлюднені на сайті університету.  

У 2017/18 н.р. переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з 17 галузей та спеціальностей стали 25 студентів. В Міжнародному 

конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science - 2018»  студенти посіли 

друге та третє місця.  

У січні 2018 року проведено конкурс випускних кваліфікаційних проектів 

(робіт). На розгляд 6 конкурсних комісій було подано 191 випускний кваліфікаційний 

проект (роботу) зі спеціальностей та спеціалізацій. За результатами розгляду було 

визначено 118 кращих робіт, з яких: І місце – 40 робіт,     ІІ місце – 39 робіт і ІІІ місце 

– 39 робіт. 

В 2017/18 навчальному році на Всеукраїнських конкурсах випускних 

кваліфікаційних робіт зі спеціальностей роботи наших студентів отримали: 

«Міжнародна економіка» (жовтень 2017 р.) в Харківському національному 

автодорожньому університеті диплом І ступеня; «Облік і оподаткування» (грудень 

2017 р.)  диплом І та ІІІ ступеня та «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 

(березень 2018 р.)   диплом І та ІІ ступеня. 
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У 2017/18 н.р. університет став базовим з проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

студентських олімпіад «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 

«Міжнародна економіка».  

На сьогодні у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з дисциплін та спеціальностей 13 

студентів університету стали переможцями.  

Видано 23 збірники магістерських статей студентів. У 2017 році здійснено 

випуск 11 збірників Вісника СНТ «ВАТРА», у тому числі: 6 збірників з одноосібними 

статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр», «спеціаліст» та 5 збірників  

студентських наукових праць ЧТЕІ та УТЕІ КНТЕУ. Опубліковано 3 059 статей, що 

на 41% більше ніж у 2016 році.   

Протягом року Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених КНТЕУ проведено низку заходів з обговорення актуальних проблем, 

пов’язаних з процесами глобалізації, наслідками фінансової кризи, соціальної 

реклами, безпечності харчування тощо. Традиційно Наукове товариство бере участь 

у засіданнях «Дебатної Академії», клубах ProgramClub, Екологічному, «Start in 

Science» та інших.   

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.17 № 819-р в 

університеті проведено: 

- круглий стіл «Голодомор: уроки історії», який присвячений вшануванню 

пам’яті жертв Голодомору;  

- круглий стіл «Розкуркулення села 1930-х років – політична репресія», 

присвячений вшануванню пам’яті жертв колективізації. 

На виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 рр. було проведено декілька  круглих столів. 

З метою ефективного розвитку і використання інтелектуального потенціалу 

молодих науковців відбулося засідання круглого столу «Співпраця молодіжних 

наукових організацій закладів освіти м. Києва». 

До Міжнародного дня студента Наукове товариство презентувало черговий випуск 

онлайн журналу Vivat Academia № 5.  

У 2017 р. створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 
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державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управлін-

ня. Пройшла переатестацію спеціалізована вчена рада Д 26.055.03 за спеціальністю 

08.00.03 – гроші, фінанси і кредит. 

Таким чином, в університеті діє 7 спеціалізованих вчених рад за 12 науковими 

спеціальностями.  

У радах КНТЕУ розглянуто 46 дисертацій за 2017 рік, що на 12 більше ніж у 

минулому році, з яких 7 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 39 – кандидата 

наук. Разом з тим, після утворення відбулися перші захисти у спеціалізованій вченій 

ради Д 26.055.06 за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини.   

Зовнішні умови в міжнародному плані, як і у попередні  роки, залишились 

далекими від сприятливих: експансією  університетів Польщі, Литви, Словаччини та 

інших країн по відношенню до наших студентів; колізіями законодавчо-

нормативного регулювання можливості зарубіжних стажувань та відряджень. 

Нині в університеті навчається 203 іноземні студенти. Краща ситуація 

спостерігається на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства де 

нині навчаються 64 особи.  

Зростає якісний рівень володіння англійською мовою викладачів. Станом на 1 

травня 2018 року 25 викладачів з-поміж 64-х, які викладають у поточному 

навчальному році, мають підтверджений міжнародний сертифікат не нижче рівня В2 

або диплом про належну вищу освіту. 

У 2017/18 н.р. функціонування освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «магістр» та «бакалавр» супроводжувалося якісним 

стрибком у розвитку, що пов’язане із новими можливостями, які відкрилися для 

студентів і викладачів при стажуванні в вишах-партнерах за програмами обміну 

Еразмус+. 

Можливості викладачів адаптувати досвід, отриманий при викладанні у вишах 

Франції і Польщі надало змогу не тільки підвищити їх професійний та мовний рівень 

в аудиторіях, але і сприяло організації у КНТЕУ методичних семінарів та круглих 

столів щодо обміну досвідом. 

Якщо в попередньому навчальному році стажуваннями були охоплені декілька 
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викладачів, то з липня 2017 року по травень 2018 року за кордоном для стажування 

або читання лекцій побували 17 викладачів. 

Іншим досягненням даного виду освітнього процесу є збільшення кількості 

гостьових лекцій закордонних партнерів, завдяки яким студенти отримують 

безцінний досвід навчання у закордонних викладачів. 

Звітний період став, безумовно, проривом щодо отримання грантів на 

фінансування проектів. Так, на європейське фінансування в 2016-2019 рр. разом з 

вишами-партнерами спільно було подано 15 проектів. З  них виграні і вже 

реалізуються на сьогодні 12 відповідних проектів 

Протягом 2017/18 н.р. реалізовано 23 студентських поїздок на семестрове 

навчання в рамках програми Еразмус+.  

Щодо в’їзної міжнародної академічної мобільності в рамках програми Еразмус+, 

то в КНТЕУ навчалися 3 іноземних студенти на магістерських програмах англійською 

мовою викладання. Було реалізовано 10 короткострокових поїздок викладацького та 

адміністративного персоналу іноземних ЗВО-партнерів до КНТЕУ в рамках програми 

Еразмус+. Крім цього, вже більше десяти іноземних студентів КНТЕУ навчаються за 

цими програмами. 

Пріоритетними напрямами розвитку міжнародного співробітництва вбачається 

ініціювання викладацького складу кафедр до пошуку міжнародних розробок за 

сферами їх спеціалізації. 

Позитивними прикладами таких зрушень можна зазначити:  

- надання заявки на отримання грантової допомоги до посольства Японії на 

відкриття спеціалізованого комп’ютеризованого кабінету; 

- підписання і реалізація Меморандуму про проведення дослідження в галузі 

освіти з Афінським університетом економіки і бізнесу (Греція) університетом 

Кембриджу (Англія), Афінською комп’ютерною академією (Греція). 

У 2017/18 н.р. заходи організаційно-виховної та фізично-оздоровчої роботи були 

покликані формувати у молоді університету національну свідомість, почуття 

патріотизму, бажання брати участь у розбудові своєї держави, спрямувати 

студентство на гармонійний та різнобічний розвиток особистості, фізичного, 

психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб, 
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створити умови для набуття студентами соціального досвіду, професіоналізму, 

високої мотивації до праці та залучити студентів до управління студентським життям. 

Систематично в університеті проводиться антинаркотична та антинікотинова 

просвітницька робота, профілактика інфекційних захворювань, що передаються 

статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІД тощо. Постійно проводяться акції та лекції 

«АнтиСНІД», «НІ алкоголю, нікотину», «Ми за здоровий спосіб життя!», «КНТЕУ 

проти паління» тощо.  

Завдяки студентам та співробітникам, КНТЕУ  є флагманом донорського руху в 

Україні: в листопаді 2017 року донорами стали 283 студенти та 22 співробітники 

(137,25 л), а в березні 2018 року – 378 (151,28 л), з них 14 співробітників. 

 У рамках заходів, присвячених Міжнародному дню студента, адміністрація 

університету  відзначила студентів, які за результатами І та ІІ семестрів 2016/17 

навчального року увійшли до ТОП-100 кращих студентів університету, почесними 

грамотами та корпоративними подарунками.  

Відбулися численні заходи: конкурс «Міс та Містер КНТЕУ – 2017»,   V 

ювілейний Фестиваль Ліги КВН КНТЕУ за Кубок ректора (у якому взяли участь 10 

команд, в тому числі  4 – відокремлених структурних підрозділів), «Дебют 

першокурсника – 2017», XVІ Чемпіонат КНТЕУ з інтелектуальної гри «Брейн-ринг», 

заходи в гуртожитках,   змагання з інтелектуальної гри SCRUBBLE, інші. Для 

підняття патріотичного духу та розвитку морального та духовного внутрішнього 

світу, традиційно на теренах університету проводяться Дні факультетів.  

Продовжується робота щодо підтримки ветеранів університету, персонального 

відвідування та привітання їх з Днем народження та видатних військових дат.  . 

 За високі досягнення у навчанні, науковій роботі та громадській діяльності 

протягом звітного періоду студентами університету отримано академічні стипендії: 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ім. М.С. 

Грушевського та інші. 

Студентське самоврядування в КНТЕУ є розвиненою, впливовою, потужною, 

рушійною силою, що дієво впливає на всі сфери життя університету. Представники 

рад студентського самоврядування беруть участь у роботі вченої ради університету, 

конференції трудового колективу, стипендіальної комісії та інших органах 
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управління, є безпосередніми розробниками навчальних планів . 

Для розвитку студентства як особистості та популяризації здорового способу 

життя на базі університету на  кафедрі фізичної культури функціонують секції з 

настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий, жіночий), плаванню, бадмінтону, 

баскетболу, аеробіки, боксу, боді-фітнесу, футболу (чоловічого, жіночого), 

атлетичної гімнастики, легкої атлетики, боротьби, фізичної реабілітації та з загальної 

фізичної підготовки. Традиційно, кожного року в студентському містечку проходить 

Спартакіада серед мешканців гуртожитків. 

Гордість нашого університету - збірна команда з футболу ФК «КНТЕУ-

Меркурій» впевнено займає лідерські позиції в Чемпіонатах України та Києва з 

футболу серед команд закладів вищої освіти. 

Протягом підзвітного періоду, збірна команда з футболу ФК «КНТЕУ-Меркурій» 

отримала перемогу у Чемпіонаті Вищої ліги м. Києва та турнірі «Кубок Патріотів» з 

футболу серед студентських команд, у Всеукраїнському турнірі серед професійних та 

аматорських команд «Меморіал М. Кірсанова», а також посилила лави членів 

студентської збірної команди України. 

Збірна з баскетболу КНТЕУ стала переможцем Київського регіонального етапу 

Студентської баскетбольної ліги України. Збірна КНТЕУ «ATLANTS» впевнено 

виборола першість у Кубку України з перетягування канату, організованого Феде-

рацією найсильніших атлетів України і перетягування канату.   

Студент університету став володарем Кубку Всеукраїнського турніру з 

армспорту «Козацька сила нації – 2017», студентка – виборола бронзову нагороду в 

Чемпіонаті України з кіокушинкай карате, а в 2018 році студентка університету 

виборола перемогу у Чемпіонаті  України з легкої атлетики з бігу на 3000 м. 

Також, в університеті навчається переможець щорічних змагань «Arnold sports 

Festival 2018», що проходили в Сполучених Штатах Америки. 

Низку спортивних заходів, які вже стали традиційними для університету, 

доповнив турнір з футзалу серед жіночих команд «Зимовий кубок Меркурія – 2017», 

у якому перемогу здобули представниці Київського національного торговельно-

економічного університету ФК «Афіна». 

Працівники КНТЕУ також підтримують здоровий спосіб життя і беруть участь у 
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ІI Спартакіаді серед співробітників КНТЕУ.  

Важливим напрямом роботи колективу університету є забезпечення інтеграції 

осіб з інвалідністю до студентської спільноти,  для забезпечення їх освітніх потреб та 

безперешкодного доступу до університету забезпечено усі необхідні умови. 

Однією з головних вимог сьогодення є розвиток і модернізація матеріально-

технічної бази. Відповідно до перспективного та річного планування підрозділами 

адміністративно-господарської частини проводилася систематична робота по 

зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази університету. У 2017/18 н.р. на 

будівництво, виконання ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на створення 

належних умов для навчання студентів і праці співробітників використано понад 23,5 

млн грн. 

На об’єкті будівництва студентського гуртожитку освоєно понад 59 млн грн, у 

тому числі в 2017 році 8,6 млн грн коштів державного бюджету. Нині тривають 

роботи щодо енергозабезпечення об’єкту та будівельно-монтажні роботи з 

прокладання інженерних мереж всередині будівлі. 

На проведення робіт з капітального, поточного ремонтів використано 15 млн грн. 

Особлива увага приділялася втіленню заходів щодо скорочення споживання енерго-

ресурсів та відповідно економії бюджетних коштів. На виконання Програми 

енергозбереження проведено утеплення фасаду корпусу «Б» із застосуванням 

сучасних теплоізоляційних матеріалів та виконані оздоблювальні роботи, тривають 

роботи з утеплення фасаду гуртожитку № 5, замінено віконні блоки на 

металопластикові в гуртожитку № 6 та навчальних корпусах «Л», «М», «Р», 

проведено ремонт покрівель навчальних корпусів «Б», «Л», навчально-торговельного 

центру «Радунь», утеплено перекриття горища гуртожитку № 3. 

В навчальних корпусах за звітний період відремонтовано понад 65 аудиторій, 

лабораторій, комп’ютерних класів, підсобних приміщень та понад 100 житлових кімнат в 

гуртожитках. 

Поліпшується благоустрій території університету. Влаштовано мощення 

доріжок та майданчиків фігурними елементами біля навчальних корпусів «Б» та «Л». 

Відновлено вуличне освітлення біля корпусу «Л» зі встановленням світлодіодних 

ламп. Проведено озеленення території, висаджено понад 400 одиниць зелених 
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насаджень в 2017 році та 47 одиниць в поточному році. За період двомісячника з 

благоустрою працівниками висаджена велика кількість квітучих рослин, створено 

нові зони квітників і рабаток.  

В університеті створені для кожного студента і працівника здорові і безпечні 

умови для навчання і праці. Керівництво університету забезпечує повною і 

вичерпною інформацією студентів і співробітників про можливі небезпечні ситуації, 

про вжиті заходи для їх запобігання або їх ліквідації та про дії людей в аварійних 

ситуаціях.  

Відділом охорони праці та пожежної безпеки повсякденно проводилася робота 

щодо дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої 

санітарії та забезпечення необхідних умов праці і профілактики профзахворювань, 

разом з фахівцями кафедр -  навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, 

електробезпеки, охорони праці.  

У  Навчально-виробничому об’єднанні збільшився обсяг надходжень від 

надання послуг з харчування, що зумовлено відкриттям їдальні та кафе в навчальному 

корпусі «Л». Надалі проводиться безперервна робота з вдосконалення якості 

обслуговування. 

Завершена робота  з переоформлення земельних ділянок, розташованих за 

межами населеного пункту с. Хорли Каланчацького району Херсонської області в 

постійне користування.  Документація внесена до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно та отримані витяги з реєстрів. Отримано агрохімічні паспорти 

ґрунтів. Землі використовуються за цільовим призначенням. 

У зв’язку з  передачею на баланс будівель Печерського району, виготовлено 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування 

КНТЕУ та передано їх на погодження.  

Приймає відпочиваючих бази відпочинку «Золота лагуна» та «Сонячна». Для 

створення сприятливих і комфортних умов для відпочинку студентів і співробітників 

на базі відпочинку «Золота лагуна»  проведено поточний ремонт спортивних 

майданчиків, покращено благоустрій та озеленення території.  

Пріоритетним завданням теперішнього часу працівників адміністративно-

господарської частини є виконання на об’єкті будівництва студентського гуртожитку 
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будівельно-монтажних робіт з прокладанням інженерних мереж та влаштування 

інженерних систем. Серед об’єктів капітального ремонту планується завершити 

роботи по утепленню та оздобленню фасаду гуртожитку № 5, влаштувати нову 

покрівлю навчального корпусу «Н», приступити до утеплення і оздоблення фасаду 

навчального корпусу «Л», а також по благоустрою території продовжити мощення 

доріжок та майданчиків. 

У рамках підготовки до опалювального сезону  виконуються ряд першочергових 

і невідкладних заходів для своєчасного, безперебійного та безаварійного проведення 

енергопостачання об’єктів університету в зимовий період. 

Фінансову діяльність Університету у звітному навчальному році, як і в попередні 

роки, було спрямовано на забезпечення високоефективного і стійкого фінансового 

стану, формування необхідних фінансових ресурсів для реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку університету.  

Загальний обсяг надходжень до Університету (базового закладу) за 2017 рік 

становив 364,4 млн грн, видатки склали 339,3 млн грн. Обсяг надходжень у першому 

кварталі поточного року збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 

17,9% , або на 15,1 млн грн. 

Згідно зі сформованим в Університеті бюджетом забезпечено повне 

фінансування витратної частини кошторису. Використання власних надходжень 

зумовлено основними напрямами діяльності КНТЕУ. У загальних видатках (163,8 

млн грн), видатки на оплату праці з нарахуваннями становили 91,7 млн грн, або 56,0 

% загальних витрат, на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та 

оплату послуг – 29,8 млн грн, або 18,2%, інші поточні видатки – 19,1 млн грн, або 11,6 

%.  

На капітальні видатки спрямовано 23,2 млн грн, або 14,2 % загальних витрат, при 

цьому 10,0 млн грн, або 43,3 % – на капітальний ремонт будівель і споруд КНТЕУ, 

12,4 млн грн, або 53,4 % – на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування та 776,4 тис. грн, або 3,3 % капітальних видатків – на будівництво 

гуртожитку. За загальним фондом на будівництво гуртожитку видатки становили 6,2 

млн грн. 

У 2017 р. забезпечено своєчасно та в повному обсязі соціальні виплати 
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працівникам, студентам, аспірантам та докторантам Університету.  

Частка витрат на заробітну плату становила 61,6 % від загальних витрат 

Університету. Упродовж року отримали грошове заохочення 77 % співробітників, 

100 % науково-педагогічних працівників, які обіймають посади на постійній основі, 

зокрема активні учасники наукових, громадських та інших заходів. На це спрямовано 

12,9 % фонду заробітної плати, що на 35,7 %, або на 5,8 млн грн більше ніж у 2016 р. 

Витрати на заохочення працівників Університету у 2017 р. порівняно з 2016 р. зросли 

на 20,9 %. За розроблення підручників, монографій та іншої науково-методичної літе-

ратури 98 науковцям виплачено гонорарів 53,1 тис. грн.  

З підвищенням мінімальної заробітної плати у січні 2018 року витрати на оплату 

праці за перший квартал 2018 збільшилися на 24,8 % (11,4 млн грн) порівняно з 

відповідними витратами за перший квартал 2017 року. 

 Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату стипендій студентам, 

аспірантам і докторантам. Так, із загального фонду державного бюджету на соціальне 

забезпечення спрямовано 35,9 млн грн. Матеріальну допомогу отримали студенти з 

числа дітей-сиріт на суму 13,7 тис. грн. Крім того, за здобутки у науковій, громадській 

та спортивній діяльності 420 студентів нагороджено цінними подарунками та випла-

чено грошової винагороди на суму 555 тис. грн.  

Річний фінансовий звіт про результати роботи Університету прийнято 

Міністерством освіти і науки України та органами Державної казначейської служби 

України без зауважень. 

Фінансовий план КНТЕУ на 2018 рік розроблено з урахуванням пріоритетних 

напрямів діяльності Університету, комп'ютеризації та інформатизації освітнього 

процесу, виконання планових ремонтів і технічного оснащення, збалансовано за всіма 

показниками та ключовими напрямами. 

Затверджений Міністерством освіти і науки України штатний розпис 

Університету на 2018 рік повністю забезпечений фінансуванням із загального та 

спеціального фондів державного бюджету. 

        Сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку  на   ринку освітніх послуг 

та формуванню іміджу КНТЕУ як сучасного університету європейського рівня 

Наглядова Рада.  
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Адміністрація університету тісно співпрацює з профспілкою працівників і 

студентів КНТЕУ. 

Необхідно відмітити діяльність відокремлених структурних  підрозділів КНТЕУ, 

які функціонують в умовах інституційно-законодавчого реформування та  

регіональної специфіки. Як завжди, вони знаходяться в фарватері стратегічних 

завдань розвитку Університету. Завданням є продовження роботи  з оптимізації  

позиціонування закладів на місцевому рівні та забезпечення темпів розвитку. 

Перед університетом як флагманом економічної освіти країни на подальший 

період постають такі актуальні завдання: 

наполеглива системна робота щодо приведення показників діяльності 

університету до критеріїв підтвердження статусу національного закладу освіти; 

зміцнення кадрового потенціалу, залучення провідних вітчизняних та іноземних 

викладачів; 

диверсифікація джерел та форм фінансування; 

тотальна інформатизація всіх сфер діяльності університету; 

розширення переліку та забезпечення високої якості конкурентоспроможних 

освітніх та освітньо-наукових програм; 

збільшення чисельності вступників до магістратури з числа випускників КНТЕУ 

та інших університетів; 

інтеграція до світового освітнього та наукового простору, підвищення рівня 

академічної мобільності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників; 

бізнес-орієнтація освітнього та наукового процесу на засадах розвитку співпраці 

зі стейкхолдерами; 

створення розвиненої мережі дослідницьких, освітніх та бізнес-структур; 

поліпшення умов для формування гармонійної особистості, національної 

свідомості, підтримання традицій. 

Зрозуміло, що на найближчий період основне завдання – це ефективна 

приймальна кампанія та підготовка до нового навчального року! 

Впевнений, що разом ми зможемо все! 

Дякую за роботу і бажаю гарного літнього відпочинку тим, хто йде у відпустку! 

Дякую за увагу! 


