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      Міністерство освіти і науки України 
 

ЗВІТ 
ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету А.А. Мазаракі за результатами діяльності у 2016 році та 
виконання контрактних зобов’язань 

 
Звіт надано за період 2016 р., посаду ректора КНТЕУ обіймаю за контрак-

том з 28 липня 2010 р. 
Київський національний торговельно-економічний університет є багатогалу-

зевим вищим навчальним закладом, що провадить освітню, наукову, науково-
технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього 
процесу здобуття особами вищої та післядипломної освіти з урахуванням їхніх 
покликань, інтересів і здібностей, сприяє поширенню наукових знань та здійснює 
культурно-просвітницьку діяльність, має розвинену інфраструктуру професійно-
технічних та вищих навчальних закладів, навчально-виробничих, наукових цент-
рів, інших підрозділів, об’єднаних з метою реалізації державної політики в галузі 
освіти і науки, забезпечення виконання місії і завдань як національного 
навчального закладу. 

Звітний 2016 р. для університету мав особливе значення, оскільки саме на 
нього припадає 70-річний ювілей з дня заснування КНТЕУ. З ювілеєм колектив 
університету привітали: Президент України; Прем’єр-міністр України; Голова 
Верховної Ради України; Секретар Ради національної безпеки і оборони України; 
Міністр освіти і науки України; почесні гості, партнери, випускники. Захід 
стартував з масштабної ходи студентів та учнів усіх факультетів та відокремле-
них структурних підрозділів. Урочистості продовжилися в Конгрес-центрі КНТЕУ. 

КНТЕУ у 2016 р. це – 18 відокремлених структурних підрозділів в 10 містах 
країни, близько 40 тис. студентів, що навчаються за 18 спеціальностями, 42 бака-
лаврськими, 56 магістерськими програмами, 15 освітньо-науковими програмами 
підготовки докторів філософії. 

Діяльність колективу КНТЕУ у 2016 р. була спрямована на подальше сис-
темне впровадження у освітній процес положень Закону України «Про вищу 
освіту», використовуючи надану національному навчальному закладу автономію; 
виконання завдань, передбачених Програмою стратегічного і інноваційного 
розвитку університету на період до 2020 року шляхом реалізації заходів з 
підвищення якості освітнього процесу на основі інноваційної моделі підготовки 
фахівців; підвищення результативності науково-дослідної роботи; посилення 
виховної компоненти у професійній підготовці здобувачів вищої освіти; удос-
коналення структури університету тощо. 

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за відповідними освітніми 
програмами на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому 
(освітньо-науковому), науковому рівнях вищої освіти. 

Головними чинниками забезпечення якості освітнього процесу в універ-
ситеті є постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти в КНТЕУ шляхом: виконання «Програми заходів 
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із запровадження в діяльність КНТЕУ положень Закону України «Про вищу 
освіту», що передбачає послідовні, чіткі, творчі підходи до її реалізації; поло-
жень Закону України «Про вищу освіту»; «Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої  освіти» – Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, а також 
розробки та затвердження вченою радою КНТЕУ на засіданні 28.04.2016 
стандартів вищої освіти КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями 
освітніх ступенів бакалавра і магістра (в межах затвердженого в установле-
ному порядку Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти).  

Вищим органом громадського самоврядування університету – Конферен-
цією трудового колективу КНТЕУ постійно оцінюється діяльність керівництва 
університету у сфері забезпечення якості освітньої, наукової, фінансово-госпо-
дарської та інших видів діяльності вищого навчального закладу. У 2016 р. 
відбулося 5 засідань конференції трудового колективу університету, на яких були 
прийняті важливі рішення щодо життєдіяльності КНТЕУ, а саме: погоджено 
зміни до Статуту КНТЕУ; затверджено склад конференції трудового колективу 
КНТЕУ, обрано голову, заступника голови та секретаря; обрано виборних пред-
ставників до складу вченої ради КНТЕУ; затверджено Правила внутрішнього 
розпорядку в Київському національному торговельно-економічному університе-
ті; оцінено підсумки роботи у 2015/16 навчальному році та завдання колективу 
університету на 2016/17 навчальний рік, тощо. 

Вчена рада КНТЕУ протягом 2016 р. провела 12 засідань, розглянула 
понад 100 питань, по яких прийнято конкретні рішення, зокрема щодо: 

 схвалення та подання змін до Статуту КНТЕУ на розгляд Конференції 
трудового колективу університету; 

 затвердження чисельності та квот виборних представників до складу 
вченої ради КНТЕУ; 

 затвердження чисельності та квот виборних представників до складу 
конференції трудового колективу КНТЕУ; 

 затвердження Положення про вчену раду КНТЕУ; 
 затвердження Регламенту роботи вченої ради КНТЕУ; 
 обрання голови та заступника голови вченої ради КНТЕУ; 
 затвердження Плану роботи вченої ради КНТЕУ на 2016/17 навчальний рік; 
 присвоєння вчених звань професора та доцента; 
 затвердження Порядку атестації здобувачів вчених звань у Київському 

національному торговельно-економічному університеті; 
 звіти проректора з науково-педагогічної роботи та декана факультету 

обліку, аудиту та інформаційних систем за період дії контракту; 
 обрання на посади науково-педагогічних працівників та директорів 

відокремлених структурних підрозділів; 
 обрання делегатів на Другий всеукраїнський з’їзд вищих навчальних 

закладів державної форми власності; 
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 подання кандидатур на здобуття щорічної Премії Президента України 
для молодих вчених, стипендії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, інших відзнак, оцінювання звітів стипендіатів; 

 стану і перспектив використання англійської мови в освітньому процесі; 
 звіту за 2016 рік та завдань на 2017 рік Приймальної комісії КНТЕУ; 
 затвердження Правил прийому на навчання до Київського національного 

торговельно-економічного університету, додатку – Правил прийому до 
аспірантури та докторантури в 2017 році; 

 затвердження розмірів плати на надання платних освітніх послуг для 
здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», прийому 2016 р.; 

 затвердження робочих навчальних планів, навчальних планів та 
внесення змін до робочих навчальних планів; 

 затвердження графіків навчального процесу здобувачів вищої освіти на 
2016/17 навчальний рік; 

 затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, методич-
ної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних 
працівників; 

 затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, 
практик, кваліфікаційних екзаменів; 

 затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін 
освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня 
«магістр» англійською мовою викладання; 

 результатів навчання у І та ІІ семестрі та результатів атестації здобувачів 
ступеня вищої освіти «магістр» у 2015/16 навчальному році; 

 затвердження протоколів засідань конкурсної комісії з питань переведен-
ня студентів на вакантні місця державного замовлення; 

 рекомендація до друку рукописів підручників, навчальних посібників та 
монографій; 

 затвердження Положення про організацію освітнього процесу студентів; 
 затвердження Положення про організацію освітнього процесу здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії у Київському національному торго-
вельно-економічному університеті; 

 затвердження Положення про систему оцінювання результатів навчання 
студентів і аспірантів; 

 затвердження Положення про самостійну роботу студентів і аспірантів 
Київського національного торговельно-економічного університету; 

 затвердження Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 
екзаменаційну комісію з атестації у Київському національному торговельно-
економічному університеті; 

 затвердження Положення про процедуру і підстави для видачі 
документів про вищу освіту державного зразка у КНТЕУ; 

 затвердження Положення про відкриті заняття науково-педагогічних 
працівників КНТЕУ; 
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 затвердження Положення про систему рейтингової оцінки діяльності 
науково-педагогічних працівників; 

 затвердження Положення про переведення студентів на вакантні місця 
державного замовлення у Київському національному торговельно-економіч-
ному університеті; 

 затвердження ліцензійних та акредитаційних справ; 
 затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня 

«доктор філософії» та «доктор наук»; 
 затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів та 

докторантів; 
 розгляду та затвердження звітів докторантів; 
 затвердження Положення про порядок атестації аспірантів та 

докторантів в КНТЕУ; 
 затвердження пропозицій планових показників державного замовлення 

прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2016 рік; 
 затвердження планів підвищення кваліфікації / стажування науково-

педагогічних працівників на 2016/17 навчальний рік; 
 науково-дослідної роботи у 2015 році та завдання на 2016 рік; 
 затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2017 рік; 
 затвердження Положення про робочу групу з питань комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності Київського національного торговельно-
економічного університету (нова редакція); 

 відкриття спеціалізованої вченої ради з наукових спеціальностей: 
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

 перереєстрації спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 19.00.10 – 
організаційна психологія; економічна психологія; 

 затвердження Перспективного плану створення підручників та навчаль-
них посібників КНТЕУ на 2017 – 2020 рр.; 

 затвердження тематичного плану видання монографій на 2017 рік; 
 затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які здобу-

вають освітній ступінь магістра на 2016/17 навчальний рік; 
 затвердження Зведеного плану проведення міжнародних, всеукраїнських 

та вузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, 
олімпіад, конкурсів на 2017 рік; 

 затвердження плану проведення лекцій видатними вченими та провід-
ними фахівцями-практиками; 

 затвердження Положення про наукові школи в Київському національ-
ному торговельно-економічному університеті; 

 затвердження Порядку організації підготовки та проведення наукових 
заходів в Київському національному торговельно-економічному університеті; 

 функціонування системи управління якістю КНТЕУ в 2017 році; 
 удосконалення організаційної структури базового навчального закладу 

та відокремлених структурних підрозділів; 
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 затвердження типових положень про факультет та кафедру Київського 
національного торговельно-економічного університету; 

 затвердження Положення про Центр навчально-виробничого тренінгу 
КНТЕУ; 

 затвердження Положення про Центр педагогічних та психологічних 
досліджень КНТЕУ; 

 затвердження Інструкції з діловодства у КНТЕУ; 
 фінансової діяльності у 2015 році та затвердження плану на 2016 рік; 
 підготовки університету до безперебійної роботи в осінньо-зимовий 

період 2016-2017 рр. тощо. 
Наукова експертна рада КНТЕУ під головуванням ректора А.А. Мазаракі 

протягом 2016 р. провела 7 засідань на яких прийнято конкретні рішення, 
зокрема щодо: ухвалення поданих на конкурс проектів наукових досліджень і 
розробок, що виконуються за рахунок загального фонду державного бюджету; 
ухвалення поданих на конкурс проектів наукових робіт  молодих учених, що 
виконуються за рахунок загального фонду державного бюджету; затвердження 
звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених; висунення 
наукових праць на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим 
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 
науково-технічних розробок; ухвалення та рекомендація до розгляду на вченій 
раді університету тем дисертаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти 
«доктор філософії» І року навчання; обговорення та ухвалення звітів 
керівників науково-дослідних робіт, які фінансуються із коштів загального та 
спеціального фондів Державного бюджету України; обговорення та ухвалення 
звітів керівників держбюджетних (кафедральних) науково-дослідних робіт.  

Ректором університету проводиться постійна робота щодо загального 
управління та координації діяльності відокремлених структурних підрозділів 
КНТЕУ. Зокрема, результатом такої роботи стало удосконалення організацій-
ної структури базового навчального закладу, Вінницького, Чернівецького та 
Харківського торговельно-економічних інститутів.  

У звітному році у встановлені терміни успішно завершилася робота щодо 
виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2015 р. 
№ 1223-р «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та 
міжнародної торгівлі» та відповідного наказу Міністерства освіти і науки 
України від 17 грудня 2015 р. № 1309. В університеті був утворений відповід-
ний структурний підрозділ – факультет міжнародної торгівлі та права. До 
складу університету увійшли відокремлені структурні підрозділи: Харківській 
інститут фінансів, Одеський торговельно-економічний інститут та Одеський 
фінансово-економічний коледж.  

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. 
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Колективом університету здійснюється постійна робота у сфері підвищення 
якості надання освітянських послуг. Як результат, у 2016 р. забезпечено виконан-
ня основних статутних завдань, закріплено лідируючі позиції університету в 
системі національної вищої освіти. Авторитетні організації засвідчили високі по-
казники розвитку КНТЕУ в освітньому процесі. Так, за даними зведеного рей-
тингу ТОП-200 Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – 
наш університет потрапив в 30-ку кращих ВНЗ країни, посівши 28 місце. Покра-
щив свої позиції КНТЕУ в рейтингу «Scopus» піднявшись з з 89 на 81 місце у 
рейтингу. Залишаються достойними позиції університету й у міжнародному рей-
тингу webometrics, у якому КНТЕУ посів 48 місце у розрізі національних ВНЗ.  

Виконання зобов’язань за пунктами контракту.  
Пункт 2.3.1. Освітній процес в університеті базується на принципах активі-

зації мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів; підготовки молоді до 
активного життя в демократичному суспільстві; закладення основ для реалізації 
їх професійної кар’єри та особистісному розвитку. 

З метою впровадження нового «Переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 розроблено та 
затверджено в МОН України (11.12.2015) Акт узгодження переліку спеціальнос-
тей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, 
спеціаліста та ліцензованого обсягу КНТЕУ та розроблено стандарти вищої 
освіти. Проведена робота дозволила здійснити успішний прийом на навчання у 
2016 р. за новим переліком галузей знань та спеціальностей. 

Пріоритетом КНТЕУ залишається модернізація освітнього процесу шляхом 
подальшого удосконалення навчальних планів та їх навчально-методичного су-
проводження. Суттєвою новацією стало розроблення навчальних планів та освіт-
ніх програм робочими групами, які виносять свої пропозиції на відкриті загальні 
обговорення. До складу робочих груп включено деканів факультетів, завідувачів 
кафедр, гарантів освітніх програм, провідних науково-педагогічних працівників, 
роботодавців та студентів. Така практика доводить свою ефективність. 

Актуалізація навчальних планів полягає у посиленні їх наукової та практич-
ної складової, уникненні дублювання змісту, агрегації навчальних дисциплін з 
метою мінімізації їх кількості на семестр для максимальної концентрації зусиль 
студента на поглибленому вивченні елементів освітньої програми. В навчальних 
планах враховуються нові нормативні вимоги: обсяг навчальної дисципліни – 
мінімум 3 кредити ЄКТС, їх кількість на навчальний рік не перевищує 16-ти; 
забезпечено право вибору навчальних дисциплін в обсязі не менше 25 % від за-
гальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої 
освіти; навчальні плани забезпечено відповідним блоком гуманітарних дисциплін. 

Головними чинниками забезпечення якості освітнього процесу в універси-
теті є постійне удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти в КНТЕУ шляхом: виконання «Програми заходів із запро-
вадження в діяльність КНТЕУ положень Закону України «Про вищу освіту», що 
передбачає послідовні, чіткі, творчі підходи до її реалізації, «Стандартів і реко-
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мендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої  освіти» – 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area, Стандартів вищої освіти за всіма спеціальностями та спеціалізаціями освіт-
ніх ступенів бакалавра і магістра (затверджені вченою радою КНТЕУ 28.04.2016).  

Відповідно до діючої Системи управління якістю КНТЕУ, освітній процес в 
університеті забезпечується якісними та сучасними навчально-методичними ма-
теріалами, актуалізація яких системно здійснюється науково-педагогічними пра-
цівниками університету. Навчальні дисципліни забезпечені навчально-методич-
ними матеріалами на достатньому рівні відповідно до дисциплін робочих на-
вчальних планів, студентського контингенту, вимог ринку праці. При розробці 
навчально-методичних матеріалів головним є розуміння місця навчальної дис-
ципліни в логічній послідовності вивчення дисциплін робочого навчального 
плану, що сприяє формуванню професійних компетентностей випускників через 
результати їх навчання. 

Протягом 2016 р. розроблено та оновлено низку нормативних та методичних 
матеріалів, у тому числі: «Положення про організацію освітнього процесу 
студентів», «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 
комісію з атестації у КНТЕУ», «Положення про переведення на вакантні місця 
державного замовлення», «Положення про систему рейтингового оцінювання 
діяльності здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти у КНТЕУ», «Положення про оцінювання результатів навчан-
ня студентів і аспірантів», «Положення про самостійну роботу студентів та 
аспірантів», «Положення про відкриті заняття науково-педагогічних працівників 
КНТЕУ», «Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-
педагогічних працівників», «Положення про Вищу школу педагогічної майстер-
ності Київського національного торговельно-економічного університету». 

Актуалізовано і розміщено на офіційному сайті КНТЕУ: «Методичні рекомен-
дації щодо складання опорного конспекту лекцій», «Методичні рекомендації щодо 
складання екзаменаційних білетів», «Методичні рекомендації до розробки робочої 
програми навчальної дисципліни», «Методичні рекомендації щодо розробки прог-
рам та робочих програм практики», «Вимоги до підготовки титульних сторінок на-
вчально-методичних матеріалів», «Орієнтовну структуру методичних рекомендацій 
до самостійної роботи студентів», «Пам’ятку автору навчальної книги». 

Застосування інноваційного інструментарію у вигляді кейсів, ділових ігор то-
що, забезпечує акцентування на особистісно-орієнтованій складовій навчання, в 
процесі якого кожен зі студентів набуває більш глибокі та фундаментальні знання.  

З метою професіоналізації студентів проводиться виробнича практика, лабо-
раторні, практичні та лекційні заняття. Значна частина часу із загальної кількості 
годин з вивчення дисципліни, відводиться на самостійну роботу, для проведення 
тих чи інших наукових досліджень, на підготовку публікацій, для участі у олімпі-
адах, виступах на конференціях. Користуються попитом такі форми навчання як: 
брейн-ринги, вебінари, воркшопи, екскурсії на підприємства тощо. 

Значна увага приділяється розробці інформаційних пакетів, які сприяють 
профорієнтації абітурієнтів, інформуванню студентів і суспільства в цілому. Так, 
у 2016 р. їх було підготовлено відповідно до Довідника користувача ЄКТС 

https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/9cf436c98db7a49ad61cde0ee0c274af.pdf
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2015 р. (із включенням до їх структури профілю програми та освітньої програми) 
за усіма спеціальностями /спеціалізаціями прийому 2016 р., у т.ч. – 32 для ОС 
бакалавра, 41 для ОС магістра. 

Освітній процес забезпечений на достатньому рівні підручниками та на-
вчальними посібниками. У 2016 р. вченою радою КНТЕУ рекомендовано до 
видання 9 підручників та 13 навчальних посібників, авторами яких є науково-
педагогічні працівники університету та його відокремлених структурних підроз-
ділів; ухвалено 415 програм та робочих програм навчальних дисциплін, виробни-
чих практик, кваліфікаційних екзаменів, у тому числі: програм: для студентів, які 
здобувають освітній ступінь бакалавра – 197; для студентів, які здобувають 
освітній ступінь магістра – 133; для слухачів Інституту вищої кваліфікації – 1; 
робочих програм – 85, у тому числі: для студентів, які здобувають освітній 
ступінь бакалавра – 51; освітній ступінь магістра – 34; навчально-методичних 
матеріалів для аспірантів – 23.  

Впродовж звітного року розроблено та підготовлено до друку низку на-
вчально-методичних видань, серед яких: 54 – опорні конспекти лекцій, 12 – прак-
тикуми, 21 – збірники тестових завдань, 1 – збірник ситуаційних вправ (кейсів), 
12 – методичні рекомендації до практичних занять, 16 – методичні рекомендації 
до самостійної роботи студентів, 10 – методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт, 8 – методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікацій-
них проектів (робіт), 18 – інші НММ (для проведення занять з іноземної мови).  

Науково-педагогічними працівниками університету протягом 2016 р. прове-
дено 118 відкритих занять, які сприяли покращенню якості навчання та розпов-
сюдженню нових педагогічних прийомів.   

У листопаді 2016 р. на базі університету за його ініціативи відбулась 
ІІ Міжнародна науково-методична конференція «SMART-освіта: ресурси та перс-
пективи». Особливістю заходу стала як обрана тема, так і нестандартний підхід 
до організації. Сама ідея Smart-освіти – навчання в інтерактивному освітньому 
просторі за допомогою світового контенту, який знаходиться у вільному доступі, 
на сьогодні є не до кінця опрацьованою та розкритою. Система такої освіти ста-
вить нові завдання перед науково-педагогічними працівниками. Вони мають бути 
не лише фахівцями у своїй професійній сфері, але й володіти технікою роботи в 
режимі безперервних оновлень та модернізацій.  

Активно реагуючи на всі новації освітнього процесу, продовжувала свою 
роботу методична рада КНТЕУ. На її засіданнях започатковано розгляд питань 
щодо актуальних методів навчання, застосування їх в освітньому процесі й обмі-
ну передовим та інноваційним досвідом. До порядку денного засідань введено 
постійну рубрику «Студентоцентризм: методи та досвід». Серед інших питань, 
що розглядалися на засіданнях, найбільш важливими були: «Про організацію 
самостійної роботи студентів та індивідуально-консультативну роботу виклада-
чів КНТЕУ», «Про забезпеченість дисциплін 2016/17 навчального року навчаль-
но-методичними матеріалами», «Про запровадження практики зовнішнього 
партнерства освітніх програм КНТЕУ», «Про забезпечення результативності про-
цесу підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників». 
Методичною радою КНТЕУ в 2016 р. було схвалено 2 електронних підручники. 
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На потреби ринку праці у фахівцях університет оперативно реагує шляхом 
збільшення відповідного ліцензованого обсягу підготовки та введенням нових 
спеціальностей/спеціалізацій. У звітний період розпочато підготовку за принци-
пово новими для університету спеціальностями «Міжнародні економічні відноси-
ни», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформацій-
ні технології», «Міжнародне право», «Публічне управління та адміністрування».  

Університет здійснює підготовку магістрів за 8-ма програмами англійською 
мовою викладання: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Міжнародна 
економіка, Фінансовий менеджмент, Готельний і ресторанний менеджмент, 
Туристичний менеджмент, Торговельний менеджмент, Міжнародний готельний 
менеджмент, Міжнародний туристичний менеджмент, Не зупиняючись на 
досягнутому, колектив університету продовжує працювати над розширенням 
переліку англомовних програм. 

Для забезпечення об’єктивності і прозорості освітнього процесу колектив 
університету постійно працює над удосконаленням системи контролю знань здо-
бувачів вищої освіти шляхом впровадження системних підходів до оцінювання 
та комплексного застосування різних видів контролю, що дозволяє досягти мак-
симальної об'єктивності оцінювання. Про це свідчать показники успішності. 
Загальна абсолютна успішність студентів денної форми навчання у 2015/16 н.р. 
склала 99,95 %, якісна – 60,3%.  

З року в рік в університеті відчувається підвищення свідомості здобувачів 
вищої освіти до якості навчання. Традиційне опитування «Викладач очима 
студента» стало елементом впливу на навчальний процес. Дані останнього 
опитування засвідчують, що середня оцінка ефективності викладання навчальних 
дисциплін становить 4,3 за 5-баловою шкалою. 

Важливою складовою освітнього процесу в університеті є практика 
студентів. Університет постійно підвищує якість практичної підготовки, що 
сприяє формуванню у студентів професійних компетентностей. Практична 
підготовка здійснюється на основі прямих договорів більше ніж з 280 підпри-
ємствами, установами та організаціями, у т.ч. закордонними.  

Проведена випусковими кафедрами індивідуалізація завдань під час вико-
нання програм практики дозволила наблизити процес практичної підготовки до 
реальних потреб замовників-роботодавців.  

У 2016 р. за графіком навчального процесу 4 004 студента пройшли практи-
ку, яка здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів.  

З метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої та практич-
ної діяльності на засадах партнерства та спільності інтересів у 2016 р. підписані 
нові угоди про співробітництво з 25 установами та товариствами. Під час 
проведення Ярмарку вакансій «Побудуй кар’єру з нами» (15 листопада 2016 р.) 
та Дня кар’єри (12 квітня 2016 р.), себе презентували біля 100 провідних торго-
вельних фірм, компаній, установ, підприємств; укладено нових та переукладено 
понад 60 договорів про проведення практики студентів. 

Завдяки контактам з випускниками КНТЕУ попередніх років через посеред-
ництво Центру розвитку кар’єри збільшено кількість звернень і замовлень від 
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роботодавців (понад 25 %) про проходження практики студентів з подальшим їх 
працевлаштуванням, що свідчить про високий рівень підготовки студентів 

Загальний випуск фахівців 2016 р. становить 4 939 осіб, у т.ч.: бакалаврів – 
3 346 осіб, спеціалістів – 79 осіб, магістрів – 1 514 осіб.  

В умовах зростання наукової складової у підготовці сучасних висококваліфі-
кованих та конкурентоспроможних фахівців особливу роль відіграє бібліотека 
університету, яка є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-освітнім 
структурним підрозділом  університету з універсальними фондами документів, 
що сприяє розробці та впровадженню перспективних навчальних технологій, ство-
ренню умов для ефективної наукової роботи та організації освітнього процесу. 

Протягом 2016 р. фонди бібліотеки поповнилися майже на 10 тис. примірни-
ків і нині налічують 1,42 млн примірників. За звітній період надійшло 1 838 при-
мірників періодичних вітчизняних і зарубіжних видань.  

Постійно оновлюється фонд з питань економіки, права, маркетингу, менедж-
менту, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічних відносин, комп’ютерних 
технологій. 

Бібліотека забезпечує вільний доступ до WEB-сайтів вітчизняних та зару-
біжних бібліотек, електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних 
країн та міжнародних проектів, а також електронних баз даних, зокрема баз 
даних дисертацій і авторефератів, депозитарію наукових статей та монографій 
«Відкриті архіви України» тощо.  

Електронна колекція мультимедійного відділу бібліотеки налічує понад 
4 368 примірників. У 2016 р. мультимедійною бібліотекою була проведена 
онлайн-трансляція Міжнародної конференції «LIBCOM 2016»: «Інформаційні 
технології, комп’ютерні системи і видавнича продукція для бібліотек». На заході 
обговорювалися стан і перспективи розвитку інформаційних та Інтернет-техно-
логій в бібліотечно-інформаційній практиці, інновації в сучасних освітніх техно-
логіях, правові аспекти діяльності бібліотек і виробників інформації, електронні 
бібліотеки та електронні інформаційні ресурси і ряд інших напрямків. 

Проводилися вебінари з практичного використання платформи Web of 
Science, яка є пошуковою наукометричною платформою, яка об’єднує рефератив-
ні бази даних публікацій світової наукової періодики. 

Мультимедійна бібліотека у співпраці з лабораторією дистанційного навчан-
ня долучилася до реєстрації студентів в мережі університету для входу в систему 
дистанційного навчання. 

Комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу залишається одним 
із пріоритетних напрямів розвитку університету. Для потреб освітнього процесу 
всі кафедри університету відповідно до встановлених вимог забезпечені необхід-
ною комп’ютерною технікою. Діє захищена система доступу за допомогою клю-
чів доступу до системи «Деканат» (власна розробка). Протягом звітного року 
оновлено 25 одиниць комп’ютерної техніки у комп’ютерному класі кафедри мар-
кетингу та реклами. Парк комп’ютерної техніки нараховує 1 470 персональних 
комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет. Функціонують 44 комп’ютерних 
класи, 10 інтерактивних комплексів, 20 мультимедійних проекторів, 
42 персональних мультимедійних комплектів, відеоконференц-система LiveSize.  
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Активно використовуються он-лайн трансляції заходів КНТЕУ у мережі 
Інтернет. 

Для забезпечення лекційних занять додатково обладнано 10 лекційних ауди-
торій, 6 мультимедійних трибун.  

Здійснюється модернізація мережі у нових навчальних корпусах Л, Н, М, Р для 
забезпечення оперативної роботи працівників КНТЕУ та об’єднання комп’ютерної 
мережі для функціонування програмних комплексів Парус, Деканат, ЄДЕБО, 
корпоративної електронної пошти. Продовжуються оптимізація комп’ютерної 
мережі, розвивається телефонна мережа. Ліцензовано програмне забезпечення для 
навчального процесу 1С 8 та Парус 8. Здійснюється підтримка WEB-порталу 
КНТЕУ для розміщення інформації в особистих кабінетах, публічної інформації. 

Для забезпечення безпеки студентів на території кампусу університету 
постійно розширюється кількість об’єктів, де ведеться відеонагляд, моніторинг 
системи відео спостереження. Створюються робочі місця з доступом до ЄДЕБО 
для внесення даних про науково-педагогічних працівників, необхідної інформації 
для ліцензування та акредитації, для електронної перевірки та видачі підтверджен-
ня можливостей (активів) закладу, для введення відповідних даних щодо фор-
мування та друку дипломів про вищу освіту та додатків європейського зразка. 

Здійснюються заходи із забезпечення захищеного доступу до різних систем: 
звітності, внесення даних та платежів.  

Одним із ключових структурних підрозділів КНТЕУ є Інститут вищої 
кваліфікації. 16 років ІВК функціонує на ринку освітянських послуг.  

Щороку ІВК демонструє зростання контингенту слухачів, урізноманітнює 
перелік освітніх послуг, розширює коло замовників і партнерів.  

Протягом звітного року значна увага приділялась набору студентів за прог-
рамами післядипломної освіти, у т.ч. МВА. Спільно з випусковими кафедрами 
підготовлено стандарти вищої освіти КНТЕУ за 4-ма програмами МВА та перс-
пективні навчальні плани до них, 21 робочий навчальний план програм другої 
вищої освіти, з них 5 – за програмами МВА. 

Відбувся перший випуск працівників компанії «МакДональдз Юкрейн» за 
корпоративною програмою МВА «Управління розвитком бізнесу». 

За результатами атестації в ІВК дипломи отримали 102 особи, у т.ч. 
18 магістрів із бізнес-адміністрування. Середній бал атестації випускників – 83 В, 
якість – 84 %, абсолютна успішність – 100 % . 

У напрямку підвищення кваліфікації Інститут співпрацював з Апаратом 
Верховної Ради України, Міністерством фінансів, Державною казначейською 
службою України, Національною комісією, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг, Київським міським центром зайнятості, 
ТОВ «Восток», Держмолодьжитло. 

Успішно реалізовувався Практичний курс англійської мови для праців-
ників Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної 
прикордонної служби України та Служби безпеки України (за фінансуванням 
Офісу зв’язку НАТО в Києві). 

Продовжено багаторічну співпрацю з Національним агентством з питань 
державної служби України, спільно з яким інститут реалізував низку семінарів з 
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питань запобігання та протидії корупції. У проекті взяли участь 750 державних 
службовців із Державної аудиторської служби України, Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Печерсь-
кої, Дарницької та Деснянської РДА, Конституційного Суду України, Вищого 
господарського суду України, Національної комісії зв’язку та інформатизації, 
Державної фіскальної служби України, Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, Головного територіального управління юстиції 
у Київській області та ін. 

У цілому підвищення кваліфікації в інституті пройшли 1 277 осіб. 
Інститут вищої кваліфікації продовжує співпрацю з міжнародними партне-

рами заради спільних освітніх проектів, зокрема: відбулась зустріч з керівниц-
твом українсько-польської компанії Імпел-Грифін щодо реалізації корпоративної 
Програми управлінського розвитку для менеджерів компанії, підготовлено про-
позицію та проект програми; розпочато співпрацю з компанією Діджітал Мастерс 
щодо проведення для студентів університету літньої школи-інтенсиву «Твій 
старт в Інтернет-бізнесі»; для студентів програми «Бізнес-адміністрування» орга-
нізовано зустріч з представниками Університету ім. Г. Марконі, які розповіли про 
можливості навчання в Італії та прочитали курс «Менеджмент». 

У 2016 р. заходи організаційно-виховної та фізично-оздоровчої роботи були 
спрямованні на подальше формування у молоді університету національної свідо-
мості, почуття патріотизму, бажання брати участь у розбудові своєї держави, 
створення умов для набуття ними соціального досвіду, професіоналізму, високої 
мотивації до праці та залучення до управління студентським життям. 

Освітній процес в університеті здійснюється за участю відділу навчально-
виховної роботи, студентського містечка, культурно-мистецького центру, потуж-
них громадських об'єднань студентів, таких як Рада студентського самоврядуван-
ня, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, доб-
ровільна народна дружина КНТЕУ, ЕкоКлуб КНТЕУ та 12 студентських клубів 
за інтересами. У рамках культурно-мистецького центру діють Народний сту-
дентський камерний академічний хор, студії вокалу, сучасного танцю, інструмен-
тальної музики, Ліга команд КВН КНТЕУ за Кубок Ректора. Традиційними вже 
давно стали культурно-мистецькі заходи, які не тільки розвивають таланти, а й 
прищеплюють патріотичні почуття до України, університету, факультету – 
Дебют першокурсника, дні факультету, Міс КНТЕУ, Ліга КВН КНТЕУ за Кубок 
Ректора, День Університету тощо. 

Для розвитку студентства як особистості та популяризації здорового спосо-
бу життя на теренах університету на базі кафедри фізичної культури працюють 
секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий, жіночий), плавання, 
бадмінтону, баскетболу, аеробіки, боді-фітнесу, футболу (чоловічого, жіночого), 
атлетичної гімнастики, боротьби, фізичної реабілітації та з загальної фізкультури.  

Завдяки студентам та співробітникам, КНТЕУ впевнено являється флагма-
ном донорського руху в Україні. На проханням Київського міського центру крові 
про безоплатну здачу крові в березні донорами стали 368 студентів, які здали 
172,5 літрів крові, а в листопаді – 359 (159,28 л). 
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В університеті активно проводиться антинаркотична, антинікотинова, анти-
токсична просвітницька робота, профілактика інфекційних захворювань, що пе-
редаються 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.  

Студенти беруть активну участь у підтримці історичної національної пам’я-
ті, у загальноміських та всеукраїнських екологічних акціях тощо. 

Студентське самоврядування у КНТЕУ є розвиненою, впливовою, потуж-
ною, рушійною силою, що дієво впливає на всі сфери життя університету. Пред-
ставники рад студентського самоврядування беруть участь у роботі вченої ради 
університету, конференції трудового колективу, стипендіальної комісії, у робо-
чих групах з розроблення навчальних планів та освітніх програм, у комісіях з 
поселення/виселення студентів з гуртожитку. 

Протягом звітного року проводилася робота щодо залучення студентів до 
участі в інтелектуальних іграх. Проведено XIV Чемпіонат КНТЕУ з «Брейн-рин-
гу», ІІІ студентський турнір «Інтелектуальна битва факультетів», VІ Чемпіонат 
КНТЕУ із інтелектуального змагання «Своя гра». Студенти-інтелектуали універ-
ситету проявили себе на місцевому рівні та отримали безперечну перемогу у 
Відкритому Кубку м. Києва у грі «Що? Де? Коли?» серед студентських команд. 

Найбільшою подією для КНТЕУ в 2016 р. стало відзначення 70-ї річниці з 
дня заснування університету. В рамках святкування було проведено ряд науко-
вих, культурних та просвітніх заходів, опубліковано історичні та навчальні ви-
дання, національними телевізійними та радіоканалами організовано зйомки серії 
передач про університет, Національним банком України випущено ювілейні мо-
нети, а Укрпоштою виготовлено ювілейні конверти та марки із символікою КНТЕУ. 

В рамках Дня знань та посвяти першокурсників у студенти КНТЕУ 
1 вересня звітного року відбувся Четвертий парад вишиванок, який став рекорд-
ним для університету, зібравши близько 600 осіб одягнених в національне вбрання. 

У 2016 р. в університеті відбувся традиційний щорічний огляд-конкурс ху-
дожньої самодіяльності студентів-першокурсників – «Дебют першокурсника – 
2016». Вересень 2016 р. запам’ятався студентським фестивалем, присвяченим 
Всесвітньому дню туризму та Дню туризму в Україні. Святкування, цього року, 
вперше вийшло за межі університету і проводилося на Контрактовій площі у 
рамках фестивалю «Oktoberfest». З нагоди святкування Міжнародного дня сту-
дента відбувся конкурс «Міс та Містер КНТЕУ». У рамках заходів, присвячених 
Міжнародному дню студента, 17 листопада адміністрація університету привітала 
усю студентську спільноту університету з Міжнародним днем студента та наго-
родила ТОП-100 найкращих студентів КНТЕУ, кращих науковців та громадських 
діячів за результатами рейтингового оцінювання діяльності студентів почесними 
грамотами та цінними подарунками. 

Традиційні заходи в гуртожитках КНТЕУ набули масового характеру і при-
вертають до себе все більшої уваги студентів. Так, у жовтні 2016 р. відбулась 
посвята першокурсників у мешканці гуртожитків КНТЕУ, проведено квест до 
Дня Збройних Сил України.  

http://www.knteu.kiev.ua/file/MzE3OQ==/04b1b757474165f2229142689a95af78.pdf
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У формуванні іміджу університету відіграє важливу роль спортивне життя 
студентства. Так, гордість КНТЕУ, збірна команда з футболу ФК «КНТЕУ-Мер-
курій» вдруге підтвердила статус Чемпіона Києва з футболу серед команд вищих 
навчальних закладів, під час фінальної гри між командою КНТЕУ та Київського 
університету ім. Б. Грінченка (2:0) за Кубок м. Києва з футболу серед команд 
ВНЗ, яка проводилася на легендарному стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського.  

Низку спортивних заходів, які вже стали традиційними для університету, 
доповнив Турнір з жіночого футболу з нагоди Дня університету. Також, вперше 
було організовано та проведено турнір з футзалу серед жіночих команд «Зимовий 
кубок Меркурія – 2016». 

Співробітники КНТЕУ також підтримують здоровий спосіб життя і беруть 
участь у І Спартакіаді серед співробітників КНТЕУ, яка проводиться з нагоди 70-
річчя з Дня заснування Університету.  

Для висвітлення поточної та важливої інформації про події, які відбуваються 
в університеті та за його стінами, редакція КНТЕУ спільно зі студентами 
щомісячно випускає газету «Університет і час», у жовтні 2016 р., вийшов друком 
4-й номер студентського пізнавального журналу «Кіото, 19», який створений 
студентами для студентів. 

У час новітніх технологій, дуже великою популярністю користуються 
соціальні мережі. Тому майже все студентство КНТЕУ користується офіційною 
групою університету вконтакті, яка має 18,5 тис. користувачів. Також популяр-
ністю користуються офіційні групи КНТЕУ в Facebook, Youtube, Instagram. Де 
студенти мають можливість поділитися своїм досвідом, думками. 

У 2016 р. кращі студенти КНТЕУ стали стипендіатами престижних стипен-
дій і премій України: академічна стипендія Президента України – 5 студентів; 
академічна стипендія Кабінету Міністрів України – 2; іменна стипендія Верховної 
Ради України – 3; соціальна стипендія Верховної Ради України – 1; академічна 
стипендія ім. М.С. Грушевського – 1; академічна стипендія ім. Вадима 
Гетьмана – 1; стипендія імені Президента Торгово-промислової палати України 
О.П. Михайліченка – 6; персональна академічна стипендія КНТЕУ – 72. 

У звітний період керівництво університету надавало додаткову матеріальну 
допомогу студентам пільгових категорій. 

Пункт 2.3.2. В результаті виконання рішень вченої ради КНТЕУ, проф-
орієнтаційної та роз’яснювальної роботи ректорату, приймальної комісії, 
викладачів та студентів у 2016 р. контрольні показники прийому на навчання 
до університету виконано у повному обсязі. 

Приймальна комісія провела значну організаційну та методичну роботу 
щодо забезпечення проведення вступної кампанії 2016 року у відповідності до 
умов прийому в яких знайшли відображення реформи, передбачені Законом 
України «Про вищу освіту».  

За підсумками вступної кампанії університет значно зміцнив свої позиції 
як один з найкращих вищих навчальних закладів нашої держави. Так, за резуль-
татами оприлюдненого Міносвіти рейтингу ВНЗ України за кількістю поданих 
заяв (40 206) університет покращив показники, посівши п’яте місце (2015 рік – 



 15 

шосте – 30 230 заяв), а за кількістю поданих заяв на одне бюджетне місце за 
економічними напрямами підготовки – КНТЕУ залишається лідером в Україні. 

Вступна кампанія 2016 року проведена з урахуванням суттєвих базових 
змін, що відрізняли цей вступний рік від попередніх: набір здійснено за новим 
єдиним переліком галузей і спеціальностей, що був затверджений у 2015 році; 
кількість місць держзамовлення у ВНЗ коригувалася залежно від популярності 
ВНЗ у студентів з вищими балами ЗНО; документів на вступ за результатами 
ЗНО здійснювався в електронній формі, крім осіб які мали особливі умови 
вступу; абітурієнт міг подати 15 заяв на 5 різних спеціальностей за держзамов-
ленням на денну форму навчання у будь-які університети за власним 
бажанням; для вступу за результатами ЗНО абітурієнт обирав предмети з 
«лінійки» предметів, запропонованих університетом; запроваджено можли-
вість вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі 
здобутого рівня молодшого спеціаліста не за спорідненою спеціальністю; 
запроваджено «Одночасне або паралельне навчання» – можливість вступу на 
навчання на 2 курс для студентів університету, які не менше одного року 
здобувають ступінь бакалавра, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеці-
альністю та іншою формою навчання; продовжено новацію попередніх років, 
щодо вступу до магістратури за іншою спеціальністю, відмінною від отрима-
ної на бакалавраті; останній раз здійснено набір за освітнім рівнем спеціаліста. 

До університету у 2016 р. на всі рівні та форми навчання зараховано 
6 265 осіб, із них за державним замовленням зараховано 2 099 осіб, а решта 
4 166 осіб – за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.  

За підсумками вступної кампанії 2016 року позитивними є показники зара-
хування за всіма без виключення освітніми ступенями та формами навчання. 

Для здобуття ступеня бакалавра (на основі повної загальної середньої 
освіти) на очну форму навчання зараховано 1 992 особи, що на 419 осіб (на 
26,6 %) більше ніж минулого року, із них за державним замовленням зарахо-
вано 878 осіб, що на 116 осіб (на 15,2 %) більше ніж минулого року, за кошти 
фізичних та юридичних осіб зараховано 1 114 осіб, що на 37,1 % більше 
минулорічного показника. 

На перший курс заочної форми навчання (на основі повної загальної 
середньої освіти) зараховано 188 осіб, що на 60,7 % більше минулорічних 
показників. 

На вакантні місця другого курсу денної форми навчання (на основі ОКР 
«молодший спеціаліст») зараховано 274 особи, що на 7,9 % більше минулоріч-
них показників за рахунок збільшення на 8,6 % чисельності зарахованих на 
контрактній основі: 

На перший курс заочної форми навчання із скороченим терміном підго-
товки (на основі ОКР «молодший спеціаліст») зараховано 1 143 особи, що на 
8,3 % більше минулорічних показників за рахунок збільшення на 13,3 % 
чисельності зарахованих на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 

Зараховано на контракт 101 студента КНТЕУ на другий курс для здобуття 
вищої освіти за другою спеціальністю та іншою формою навчання (одночасне 
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навчання – денне, заочне, вечірнє), у тому числі на денну форму навчання – 
1 особа (спец. «Право»), вечірню (спец. «Філологія») – 40 осіб, заочну – 60 осіб. 

На перший курс очної форми навчання для здобуття ступеня магістра 
зараховано 1 126 осіб, що на 499 осіб (на 79,6 %) більше ніж минулоріч, із них 
за державним замовленням зараховано 1 019 осіб, за кошти фізичних та 
юридичних осіб зараховано 107 осіб. Доведений обсяг державного замовлення, 
який збільшений відносно минулого року на 588 місць (на 136,4 %) виконано в 
повному обсязі.  

На перший курс заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра 
зараховано 1 375 осіб, що на 55,4 % більше минулорічних показників, з них за 
кошти держбюджету 140 осіб, що на 57,3 % більше ніж минулого року та за 
фізичних та юридичних осіб – 1 235 осіб, що на 55,2 % більше ніж у 2015 році. 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на заочну 
форму навчання зараховано за кошти фізичних та юридичних осіб 73 особи, 
що на 58,7 % більше ніж у 2015 році. 

Загальним підсумком проведеної вступної кампанії 2016 року є зарахуван-
ня 6 272 осіб, що на 1 715 осіб (на 37,6 %) більше ніж у 2015 році, 

з них: 
 2 099 осіб на бюджет, що на 711 осіб (на 51,2 %) більше ніж у 2015 році. 
 4 173 на контракт, що на 1 004 осіб (на 31,7 %) більше ніж у 2015 році. 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про вищу освіту» підготовка 

наукових кадрів вищої кваліфікації – є одним з основних завдань вищого на-
вчального закладу. 

Важливим етапом роботи щодо імплементації основних положень Закону 
України «Про вищу освіту» з підготовки фахівців ступенів доктора філософії є 
діяльність кафедр та структурних підрозділів університету щодо підготовки 
ліцензійних справ відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти, затверджених Постановою КМУ № 1187 від 30 
грудня 2015 р., з метою отримання ліцензії для здійснення такої діяльності. У 
2016 році отримано 15 ліцензій на здійснення підготовки здобувачів ступеня 
вищої освіти «доктор філософії». 

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» у звітному 
навчальному році були розроблені та затверджені вченою радою університету 
навчальні плани підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор 
філософії» за 15 спеціальностями (перелік 2015 р.) та освітньо-наукові програми, 
які містять обов’язкові дисципліни, що формують глибинні професійні знання, 
мовні компетентності, універсальні навички дослідника та дисципліни 
вільного вибору аспіранта.  

Вченою радою КНТЕУ були вчасно затверджені та оприлюднені Правила 
прийому до аспірантури та докторантури (додаток до Правил прийому на 
навчання до Київського національного торговельно-економічного університету у 
2016 році), затверджено склад предметних комісій для проведення вступних 
випробувань та склад апеляційної комісії.  
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У 2016 році оновлено та затверджено вченою радою університету програми 
вступних екзаменів до аспірантури за всіма спеціальностями.  

Відповідно до наказу МОН України № 878 від 25 липня 2016 р. «Про 
затвердження обсягу державного замовлення на підготовку наукових, науково-
педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів та 
затвердження змін до обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з 
вищою освітою у вищих навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки» обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів 
через аспірантуру КНТЕУ за державним замовленням у 2016 р. складають 
45 осіб, з них 18 – денна форма навчання, 27 – вечірня. Державний план 
прийому до докторантури складав 3 місця. Основними критеріями відбору 
претендентів для зарахування до докторантури були: затверджена тема 
дослідження, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності. 
Державний план прийому до докторантури у 2016 році виконано. 

Подали заяв та отримали допуск до вступних екзаменів в аспірантуру – 
70 осіб, у тому числі за рахунок державного замовлення: на денну форму 
навчання – 25, на вечірню – 38; на умовах контракту – 7.  

Серед вступників до аспірантури співробітників: КНТЕУ – 5; ВТЕІ – 5; ТЕК 
– 6; Хмельницький торговельно-економічний коледж – 1; Ужгородське ВКУ 
КНТЕУ – 1. Випускників КНТЕУ та структурних підрозділів – 33 осіб (49%); 
випускників КНТЕУ 2016 р. – 13 особи (19%), у т.ч. члени групи резерву 
вступників до аспірантури – 8 осіб. Загальний конкурс склав 1,4 осіб на місце. 

Максимальний конкурс серед вступників складав: 3 особи на 1 місце 
(076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, вечірня форма навчання); 2 
особи на 1 місце (053 – Психологія, 072 – Фінанси, банківська справа та стра-
хування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна форма 
навчання та 081 – Право, 181 – Харчові технології вечірня форма навчання). 
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Рис. Конкурс вступу до аспірантури у 2016 році 

 
 
На вступні екзамени: не з`явилося – 7 осіб, отримали оцінку «2» – 4 особи. 

Успішно склали екзамени – 59 осіб, з яких: вступників на умовах державного 
замовлення – 53 особи (денна форма навчання – 23, вечірня – 30); вступників 
на умовах контракту – 7 осіб.  

Державний план прийому до аспірантури у 2016 році виконано у повному 
обсязі. До аспірантури зараховано 52 осіб, з них: за державним замовленням – 
45, на умовах контракту – 7.  

У цілому слід відмітити позитивну тенденцію прийому до аспірантури та 
докторантури осіб, які мають наукові здобутки за визначеною проблематикою.  

Контрольні показники прийому на навчання до університету виконано 
повністю за всіма формами навчання та освітніми ступенями (освітньо-квалі-
фікаційними рівнями) в межах установлених ліцензованих обсягів.. 

Пункт 2.3.3. Науково-дослідна робота в Університеті відповідає науковій, 
науково-технічній, інноваційній політиці України, інтеграції вищої освіти нашої 
держави до європейського науково-освітнього простору та пріоритетним напря-
мам наукових досліджень в КНТЕУ.  
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У 2016 р. наукова діяльність університету була спрямована на вирішення 
проблем розвитку сфери товарного обігу; управління розвитком споживчого 
ринку та формування конкурентного середовища; формування сприятливих 
соціально-партнерських відносин у сфері торгівлі; ефективності функціонування 
бюджетної системи; методології фінансового контролю та аудиту діяльності 
суб'єктів підприємництва; удосконалення бухгалтерського обліку на підприємст-
вах торгівлі і ресторанного господарства; управління логістичною діяльністю; 
формування засад державного управління в сфері економіки, маркетингу та рек-
лами 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 харчо-
вих продуктів і сировинних ресурсів; розробка продуктів і раціонів для харчуван-
ня військовослужбовців в екстремальних умовах та при проведенні бойових дій з 
відривом від бази постачання; створення функціональних харчових продуктів для 
осіб з високим фізичним та психоемоційним навантаженням; розробки техноло-
гій продуктів лікувально-профілактичного харчування; захисту прав споживачів; 
психологічного забезпечення працівників підприємств та ін.  

Науковці університету – представники 28 наукових шкіл проводили дослід-
ження із 156 наукових кафедральних і міжкафедральних тем, з яких у 2016 році 
завершено 51. На замовлення МОН України за рахунок загального фонду Держ-
бюджету України виконувалося 17 науково-дослідних робіт згідно з тематичним 
планом із загальним обсягом фінансування 2 810 тис. грн, що на 570 тис. грн 
більше ніж у минулому році. З них: 12 фундаментальних, обсяг фінансування 
яких складав 1 871 тис. грн, що на 165 тис. грн перевищує минулий рік та 5 – 
прикладних, обсяг фінансування яких зріс на 76 % порівняно з попереднім 
періодом. На замовлення інших установ та організацій КНТЕУ виконувалося 
2 науково-дослідні роботи, загальний обсяг фінансування яких склав 28 тис. грн, 
ВТЕІ – 13 робіт з обсягом фінансування 11,3 тис. грн. Отримано грант 
Вінницької обласної ради, Вінницької ОДА на суму 40 тис. грн. 

Впровадження результатів здійснюється шляхом проведення регулярних 
міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференцій, 
круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціаліс-
там, а також впровадження в освітній процес нових дисциплін, видання моногра-
фій, оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються.  

У 2016 році одержано 50 патентів на винаходи та корисні моделі, з них 10 на 
винахід (що на 19 % більше ніж у 2015 р.), 23 свідоцтва про авторське право, що 
на 35 % більше ніж у минулому році та подано на 72 % більше заявок ніж у поперед-
ньому році (50 заявок на винахід, корисну модель, отримання авторського права). 

Протягом 2016 р. викладачами, докторантами і аспірантами університету та 
відокремлених структурних підрозділів підготовлено 6 518 наукових та навчаль-
но-методичних публікацій, що на 19 % більше ніж у 2015 р., загальним обсягом 
7 875,7 др. арк., з них наукових – 4 821 загальним обсягом 3 072,81 друк. арк. 
Одноосібно та у співавторстві опубліковано 153 монографії та розділів моногра-
фій, з них за кордоном 43 (КНТЕУ – 17, відокремлені структурні підрозділи – 26), 



 20 

2 226 наукових статей (КНТЕУ – 955, інститути – 1 185, коледжі – 86), з них у 
фахових виданнях – 1 269 (КНТЕУ – 671, інститути – 539, коледжі – 57), зарубіж-
них – 304. Опубліковано 2 442 тез доповідей (КНТЕУ – 1 092, інститути – 1 167, 
коледжі – 183). У виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз 
даних опубліковано 736 статей (що на 24 % більше ніж у минулому році), з яких 
88 публікацій в Scopus, 48 – у Web of science.  

Станом на квітень 2016 р. у загальному рейтингу ВНЗ України за кількістю 
публікацій в базі даних Scopus – університет займає 81 місце, що на 8 позицій 
вище ніж минулого року, а серед економічних ВНЗ країни – 4 місце. 

За звітний період в університеті було видано 6 номерів науково-практичного 
журналу «Вісник КНТЕУ» (фаховий з економічних та філософських наук), остан-
ній з яких англійською мовою, а також 2 номери міжнародного наукового журна-
лу «Товари і ринки» (з технічних наук). Журнали зареєстровано у міжнародних 
наукометричних базах даних Index Copernicus, пошуковій системі Google Scholar 
та Bible Research, представлені в загальнодержавній реферативній базі даних 
«Україніка наукова» та українському реферативному журналі «Джерело». Підго-
товлено необхідні матеріали та направлено на експертизу щодо включення жур-
налів «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки» до міжнародної наукометричної бази 
даних Scopus. У 2016 р. видано три номери наукового журналу «Зовнішня торгів-
ля: економіка, фінанси, право» у новітньому форматі, з високохудожнім рівнем 
дизайну обкладинки. Визначено новий склад редакційної колегії наукового 
журналу, до якої увійшли відомі вітчизняні та закордонні науковці, дослідники. 
Видано 6 номерів журналу, який є фаховим з економічних та юридичних наук. 

З метою апробації наукових розробок, обміну результатами досліджень у 
звітному році в університеті проведено 183 наукові заходи, у т.ч. 21 конференцію 
науково-педагогічних працівників, 2 міжнародних форуми, 9 міжнародних та 
всеукраїнських та 19 вузівських студентських конференцій, 3 фестивалі, 19 нау-
кових семінарів та вебінарів, 82 міжнародних, міжвузівських та вузівських 
круглих столів та семінарів, на яких обговорювалися проблеми соціально-
економічного розвитку України, проекти законів, постанов, вносилися пропозиції 
органам державної влади та місцевих рад міжнародних, міжвузівських та вузівсь-
ких круглих столи та семінари, на яких обговорювалися проблеми соціально-
економічного розвитку України, проекти законів, постанов, вносилися пропозиції 
органам державної влади. Всі проведені заходи відзначилися високим науковим 
та організаційним рівнем, у них брали участь представники державних установ, 
бізнес-структур, представники НАН України та інших галузевих академій, 
зарубіжних навчальних закладів. Результати роботи висвітлювалися у засобах 
масової інформації та на сайті університету. Проведено широкомасштабні заходи 
з нагоди відзначення 70-річчя університету.  

Серед найбільш вагомих: 
 ІХ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні» (17 березня 2016 р.); 
 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку 

аудиту в умовах глобалізації економічних відносин» (31 березня – 1 квітня 2016 
р.); 
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 Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний, 
готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди» (7 квітня 2016 р.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика 
у системі соціально-економічного розвитку України» (13–14 квітня 2016 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія сталого 
розвитку «УКРАЇНА – 2020» (17 травня 2016 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Виклики глобалізації 
ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України» (24 травня 2016 
р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні 
виклики розвитку національних економік» (19 жовтня 2016 р.); 

 Х Міжнародна науково-практична конференція «Реклама: інтеграція 
теорії та практики» (18 листопада 2016 р.); 

 ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Smart-освіта: 
ресурси та перспективи» (23 листопада 2016 р.); 

Протягом 2016 р. науковці брали участь у більш ніж 800 наукових заходах 
міжнародного, всеукраїнського рівня та за межами України (Німеччина, Португа-
лія, Швейцарія, Швеція, Румунія, Польща, Греція, Білорусія, Росія, Чехія, Китай, 
Молдова, Грузія, Болгарія, Словаччина, Латвія, Литва та інші), на яких було зроб-
лено 3 141 доповідей (КНТЕУ – 1 375, інститути – 1 511, коледжі – 255), з них на 
міжнародних конференціях – 1 985 (КНТЕУ – 953, інститути – 899, коледжі – 
133), всеукраїнських – 855 (КНТЕУ – 336, інститути – 405, коледжі – 114). 

За межами України – 233 (КНТЕУ – 96, інститути – 128, коледжі – 9). Деякі з них: 
 Міжнародний науково-практичний веб-конгрес економістів та 

правознавців (м. Вінтертур, Швейцарія); 
 «Еconomy and society: modern foundation for human development» 

International Scientific Conference (Leipzig, Germany); 
 «International Scientific Conference of Modern Economic Area: Benefits, 

Risks, Implementation Mechanisms» (м. Тбілісі, Грузія); 
 20th IGWT Symposium commodity science in a changing world (Varna, 

Bulgaria); 
 «Formation of logistic strategy of wholesale trade in Ukraine» (Литва, 

м. Клайпеда); 
 «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of 

Globalization» (Литва, м. Клайпеда);  
 «Від Прибалтики до Причорномор’я: національні моделі 

економічних систем» (Латвія, м. Рига); 
 «Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики 

глобального світу» (Португалія, м. Ліссабон); 
 «Сучасні наукові дослідження та розробки:теоретична цінність та 

практичні результати» (Словаччина, м. Братислава) та інші. 
У 2016 р. продовжилось виконання грантової угоди з Фондом Жан Монне 

(модуль) за темою «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) з 
ЄС: переваги та проблеми для українського суспільства». Матеріали НДР склали 
основу для підготовки та проведення розробниками НДР блоку короткотерміно-
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вих семінарів з елементами тренінгу на тему «Теоретичні засади та галузеві полі-
тики ЄС» в рамках проекту «Підвищення кваліфікації у сфері європейської інтег-
рації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування І-ІV категорії», 
що виконується на базі Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ (2014-2016 рр.). 

Молоді науковці університету: Шеєнкова К.А. – старший викладач кафедри 
готельно-ресторанного бізнесу; Зубко О.В. – старший викладач кафедри міжна-
родних економічних відносин; Романенко Р.П. – доцент кафедри інженерно-тех-
нічних дисциплін; Андрієвська Л.В. – асистент кафедри товарознавства та митної 
справи; Кіслов Д.В. – доцент кафедри маркетингу та реклами та 
Пугачевська К.А. – асистент кафедри міжнародних економічних відносин у 2016 
р. отримували стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

У 2016 р. призначена Стипендія Верховної Ради України для найталановиті-
ших молодих учених Герасименко Анжеліці Григорівні, доктору економічних 
наук, професору кафедри економічної теорії та конкурентної політики. Премію 
Київського міського голови за наукові досягнення отримала Вишинська Т.Л., 
к.е.н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин. 

Відповідно до Указу Президента України «Про призначення державних сти-
пендій видатним діячам науки» від 10 травня 2016 року № 202/2016 заслуженому 
діячу науки і техніки України, д.е.н., професору кафедри економіки та фінансів 
підприємства Київського національного торговельно-економічного університету 
Бланку І.О. призначено державну стипендію строком на два роки. Указом 
Президента України № 533 / 2016 від 01 грудня 2016 року нагороджено медаллю 
«За працю і звитягу» завідувача кафедри банківської справи Шульгу Н.П. та 
присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» завідувачу кафедри 
туризму і рекреації Ткаченко Т.І. 

Для репрезентації здобутків, університет є постійним учасником міжнарод-
них та всеукраїнських виставок, фестивалів, конкурсів тощо. Протягом 2016 р. 
представники КНТЕУ брали участь у 21 міжнародній та 9 всеукраїнських вистав-
ках, що в 2 рази більше ніж в минулому році. Серед, яких: ХХІІ Міжнародна 
туристична виставка UITT-2016 «Україна – подорожі та туризм» (30 березня - 01 
квітня 2016 р., м. Київ, МВЦ); 23-я туристична виставка Міжнародний 
туристичний салон «Україна» UITM-2016 (05-07 жовтня 2016 р., м. Київ, МВЦ); 
Виставка винаходів, науково-технічних розробок, технологій та інших інтелекту-
альних досягнень викладачів і студентів ВНЗ України (УкрІНТЕІ, м. Київ), 20-21 
жовтня 2016 р.; «BAROMETER International Bar Show» (29-30 жовтня 2016 р., 
м. Київ); ІІ Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST-2016» у рам-
ках Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 
FoReCa (01-03 листопада 2016 р., м. Київ, КиївЕкспоПлаза), семірнар від UN 
WTO на тему «Брендинг дестинації» та інші.  

Особливого значення у справі реформування національної економіки набу-
ває співпраця КНТЕУ з науково-освітянськими установами, бізнес-структурами 
та владою. Продовжується співпраця науковців університету за близько 
300 укладеними договорами з органами виконавчої влади, державними установа-
ми та організаціями, підприємствами, товариствами торгівлі, готельно-ресторан-
ного та туристичного бізнесу, провідними банками, фінансовими установами 



 23 

тощо. Університет співпрацює із Всесвітньою асоціацією кулінарних союзів – 
WACS, Міжнародною організацією наук про харчування і харчові технології. У 
2016 р. продовжувалось наукове співробітництво за укладеними угодами про 
творчу співдружність з Львівським інститутом економіки і туризму, Познаньським 
економічним університетом (Польща), Краківським університетом економіки 
(Польща), Економічним університетом ім. Кароля Адамецького (Польща), Інсти-
тутом економіки та прогнозування НАН України, Будапештським економічним 
університетом (Угорщина), Білоруським економічним університетом (Білорусь), 
укладені договори з Варненським економічним університетом (Болгарія), 
Університетом Turiba (Латвія). Продовжується співпраця з університетом 
Македонії (м. Салоніки, Греція) та Словацької республіки (Братиславський 
економічний університет), із фахівцями університетів міст Пекін та Ухань 
(Китай). Економічним університетом в Братиславі (Словаччина).  

Основні напрямки співпраці з установами та організаціями є: обговорення 
змісту навчальних планів та методичного забезпечення дисциплін, участь у нау-
ково-методичних конференціях та семінарах, залучення викладачів університету 
як офіційних опонентів на захист дисертацій, публікації у наукових збірниках, 
консультування (щодо актуальних питань економічного управління підприємст-
вом, оподаткування, стратегічного та оперативного планування діяльності), участь 
в реалізації спеціальних проектів, обмін інформацією (за потребою сторін), 
забезпечення студентів базою стажування та підготовки випускної кваліфікацій-
ної роботи (проекту), обмін досвідом у використанні новітніх технологій.  

Університет співпрацює у сфері розвитку спеціальностей і спеціалізацій з 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Департаментом фінан-
сової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Державною службою 
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Українсь-
ким фондом підтримки підприємництва, Українським Союзом Промисловців та 
підприємців, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підпри-
ємств України, Спілкою кризис-менеджерів України, Науково-дослідним еконо-
мічним інститутом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Анти-
монопольним комітетом, Інститутом економіки та прогнозування НАН України, 
Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, Всеукраїнсь-
кою спілкою вчених економістів. 

У 2016 р. відбулось підписання угоди про співпрацю між ГУ ДФС – 
Центральним офісом з обслуговування великих платників. КНТЕУ та Асоціація 
адвокатів України підписали Меморандум, метою якого є співпраця та обмін 
інформацією й досвідом у межах здійснення наукової та практичної діяльності у 
сфері забезпечення верховенства права, захисту прав і свобод людини й громадя-
нина на основі рівноправності, взаємної вигоди, дотримання загальноприйнятих 
норм і принципів.  

У 2016 р. університетом були укладені договори про співробітництво та 
партнерство з такими провідними установами – ПАТ «Креді Агріколь Банк», 
ПАТ «ПУМБ», Національна асоціація кредитних спілок України. В звітному році 
укладено угоду про науково-технічне співробітництво з Українською асоціацією 
підприємств легкої промисловості, про співпрацю з Корпорацією Парус, 
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ПрАТ «Айко», ТОВ «Кнайпа Про Груп», ПАТ «11 Міррорс Отель», ТОВ «Гранд 
менеджмент» (готель «Fairmont Grand Hotel Kyiv»), ТОВ «Готель менеджмент» 
(готель «InterContinental Kyiv»), готелем «Рамада Київ», ТОВ «Фоззі-Фуд» 
(мережа супермаркетів «Сільпо», «Фора»). 

Продовжується плідна співпраця з громадськими організаціями, зокрема 
ВГО «Якість життя», Науково-дослідним центром незалежних споживчих екс-
пертиз «Тест», ВФС «ПУЛЬС», ГС «Інтелектуальний центр з питань 
раціонального використання водних ресурсів України» та іншими. 

До співпраці в 2016 р. залучалось широке коло великих, середніх та малих 
підприємств, зокрема: ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» (м. Київ), ДП «Адідас 
Україна» (м. Київ), ДП ПАТ «Булочно-кондитерський комбінат» (м. Київ), 
ДП ПАТ «Київхліб» (м. Київ), ДП ПАТ «Укрпрофтур» ГК «Турист» (м. Київ), 
ДП «Ємільчинське лісове господарство» (Житомирська обл., смт. Ємільчине), 
ПАТ «Агромат» (м. Київ), ПАТ «Київський завод шампанських вин «Столичний» 
(м. Київ), ПАТ «Оболонь» (м. Київ), ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» 
(м. Рівне), ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Київ), ПрАТ «Фуршет» (м. Київ), 
ПрАТ «Євротек» (м. Чернігів), ПрАТ «Центр агропромислових технологій» 
(м. Київ), ТОВ «Агро-Союз Проекти» (Дніпропетровська обл., Дніпропетровсь-
кий р-н, смт. Ювілейне), ТОВ «Азбі» (м. Київ), ТОВ «АПЗК» (м. Бориспіль), 
ТОВ «Асканія ЛТД» (м. Київ), ТОВ «Атлантика» (м. Київ), ТОВ «АФ Прес» 
(м. Київ), ТОВ «Будтімлогістік» (м. Київ), ТОВ «Епіцентр К» (м. Київ), 
ТОВ «ЄВРО – Реконструкція» (м. Київ), ТОВ «Інвекта» (м. Київ), ТОВ «ІНМАРК 
Менеджмент Групп» (м. Київ), ТОВ «Інтехсервіс» (м. Київ), ТОВ «Кій-Інвест» 
(м. Київ), ТОВ «Компанія БЛАГОДАР» (м. Київ), ТОВ «КПС Ентерпрайз» 
(м. Київ), ТОВ «Мажор» (Київська обл., м. Вишневе), ТОВ «ПАВЛІД» (м. Київ), 
ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» (Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів), 
ТОВ «Сапсан-спорт» (Київська обл., м. Бровари), ТОВ «Снайт» (м. Київ), 
ТОВ «Сталкер-2» (м. Київ), ТОВ «Технопарк ІЕЗ ім. Є.О. Патона» (м. Київ), 
ТОВ «УКМД – Груп» (м. Київ), ТОВ «Український папір» (м. Київ), 
ТОВ «Укртехімпекс» (м. Київ), ТОВ ТД «ЄВРОФУД» (м. Київ), ТОВ «Софіт 
люкс» (м. Київ), ТОВ «Двері Белорусі» (м. Київ), ПАТ «Галант» (м. Київ); 
Науково-виробниче комерційне підприємство «Сітек»; ТОВ «ІТМ»; Асоціація 
«Виробників будівельних матеріалів і виробів»; ОСББ «Лісова пісня»; Фірма 
«Профитекс – Киев»; Компанія «Новий проект»; Українське представництво 
компанії «Robot coupe» (Франція); Фірма «CONVOTHERM Elektrogerate Gmbh» 
(Німеччина) – регіональне представництво; Представництво в Україні компанії 
«RATIONAL International AG» (Німеччина); Компанія «Orest» та інші. 

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

У контексті співпраці з державними інституціями та бізнес-структурами в 
2016 р. проведено понад 70 проблемних лекції із залученням представників різ-
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них установ та підприємств. Серед яких: відкриті лекції: О. Косаря (Генеральний 
директор ресторанної мережі «Козирна Карта»), А. Тараненка, керівника 
управління туризму КМДА, генерального директора готельного оператора 
Premier Hotels and Resorts компанії «Прем'єр Інтернешнл» Сідлецької І.Ю., 
директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України Ліптуги І.Л., директора ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України» Хвесика М.А., 
завідувача відділу економічних проблем екологічної політики та сталого 
розвитку Хлобистова Є.В. та інші. 

Науковці КНТЕУ входять до складу спеціалізованих вчених рад університе-
ту та інших ВНЗ із захисту докторських і кандидатських дисертацій, громадських 
рад при МОН України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 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»; «Управлінські 
інновації»; «Вісник національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого»; 
«Економічна теорія»; «Банківська справа»; «Вісник Національного банку 
України»; «Вісник Інституту економіки і менеджменту»; «Галицька академія»; 
«Вісник ДДФА: Економічні науки»; «Прогресивна техніка та технології харчових 
виробництв ресторанного господарства і торгівлі»; «Адміністративне право і 
процес»; «Технології і дизайну»; «Харчова промисловість»; «Обладнання і 
технології харчових та виробництво»; «Журнал Східноєвропейського права»; 
«Journal of Settlements and Spatial Planning» (Румунія); «Азимут научных 
исследований: экономика и управление»; «Весник фінансового университета»; 
«Техника и технология селикатов»; «International Journal of Economic Theory and 
Application»; «Вісник КНТЕУ»; «Товари і ринки», «Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право» та інші.  

Представники КНТЕУ брали участь у роботі Парламентських слухань з 
питань розвитку туризму. Надали фахову підтримку під час опрацювання питань, 
пов'язаних із законодавчим забезпеченням реформування туристичної сфери, 
формування нових професійних освітніх стандартів, технічних регламентів, 
туристичної статистики, державного регулювання галузі. 

На базі КНТЕУ відбулося установче засідання Наукової ради з туризму та 
курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. За результатами 
роботи сформульовані основні напрямки діяльності Наукової ради, запропонова-
но організаційну структуру цієї інституції, сформовані секції за предметними об-
ластями галузей наук для вирішення найбільш актуальних і пріоритетних проб-
лем сталого розвитку туризму і курортів в Україні, затверджений план роботи 
Наукової ради на поточний 2016 р. та обговорені поточні питання діяльності. 

На базі КНТЕУ функціонує ТК–118 «Послуги торгівлі, ресторанного госпо-
дарства, туристичні і виставкові». Викладачі кафедри беруть активну участь у 
роботі підкомітетів «Послуги туристичні» та «Послуги виставкові». Провідні 
викладачі беруть участь у розробленні стандартів освіти для сфери ресторанного 
та готельного бізнесу, наукових розробок, розроблених сторонніми організаціями 
та з інших країн СНД. 
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Вісім викладачів університету є членами секцій «Економіка», «Право», 
«Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології», «Соці-
ально-історичні науки» Наукової ради МОН України. Розпочато роботу науково-
методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
МОН України. Серед членів НМК – вісім представників КНТЕУ, обраних на 
основі конкурсного відбору. 

Викладачі КНТЕУ надають фахові наукові консультації під час участі у 
циклі телепередач: «Ранок з Інтером», «Ранок з Україною», «Територія обману», 
«Ризиковане життя», «Новий погляд», «Експерт на зв’язку», «На слуху», 
«АБЗАЦ», «Якісне життя», «Агенти впливу», «За живе», «Страсті за Ревізором», 
«Громадська приймальня» та інших. 

Науково-дослідна робота студентів здійснювалася завдяки участі в олімпі-
адах і конкурсах, студентських наукових тематичних конференціях університету 
та інших ВНЗ, участі у виконанні науково-дослідних робіт кафедр, підготовці 
наукових публікацій, роботі у наукових гуртках та дискусійних клубах. 

Проведено студентські конференції, міжнародні молодіжні фестивалі, всеук-
раїнський форум студентської науки, відео-конференції, інтернет-конференції, 
численні всеукраїнські, міжвузівські та вузівські круглі столи, а також всеук-
раїнський бліц-інфо, міжвузівські он-лайн ігри, практичні майстер-класи. 

На базі КНТЕУ проводились всеукраїнські студентські олімпіади зі спеці-
альностей «Міжнародна економіка», «Товарознавство і комерційна діяльність». 
В олімпіадах брало участь 103 студента з 32 ВНЗ 14 обласней України. 

Також проводився всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Конкурсна комісія розгля-
нула 133 студентських наукових робіт з 68 ВНЗ України, що представляють 
27 регіонів. За підсумками роботи конкурсної комісії нагороджено дипломами 
3 роботи КНТЕУ. 

За участю студентів КНТЕУ до Всесвітнього дня прав споживачів у рамках 
Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» проведено 
VІІІ Конcумерський фестиваль.  

Цьогорічні заходи Консумерського фестивалю не лише розширили рамки 
співробітництва, а й запропонували шляхи вирішення проблем захисту прав спо-
живачів, залучивши до діалогу фахівців різних галузей. Проведено: міжнародну 
конференцію; флеш моб; квест; дві зустрічі з підписання договорів про співробіт-
ництво; 2 майстер класи; 3 наукові семінари; 5 круглих столів; 7 екскурсій; 
8 презентацій; 15 відкритих лекцій; 25 воркшопів у школах. 

У Консумерському фестивалі взяли участь та були задіяні учасники з 3 країн, 
5вищих навчальних закладів, більше 20 шкіл м. Києва та Київської області. 

Студенти університету стали учасниками міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференцій, що проводились в інших вищих навчальних закладів України. 

Протягом 2016 р. в університеті проведено 14 студентських конференцій, з 
яких 2 міжнародні та 4 всеукраїнські. За організаційної підтримки Центру євро-
пейської освіти відбулася відеоконференція з ВНЗ Франції – партнером КНТЕУ 
Університетом ім. П’єр Мендес Франс (м. Гренобль).  
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Загалом студенти університету брали участь та здобули перемогу у II турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, техніч-
них і гуманітарних наук за напрямом «Туризм», «Харчова промисловість та пере-
робка сільськогосподарської продукції», «Гроші, фінанси і кредит», «Банківська 
справа», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент», «Економіка та управлін-
ня підприємствами», «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», 
«Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», «Політичні 
науки», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Управління 
проектами», «Юридичні науки», «Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право», «Державне управління», «Екологія та екологічна 
безпека», «Легка промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», 
«Експертиза харчових продуктів», «Романо-германські мови і літератури», 
«Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення», «Педагогічна та 
вікова психологія».  

У 2016 р. переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт стали 31 студент (серед них отримали диплом І ступеня – 7 студентів, 
ІІ ступеня – 11, ІІІ ступеня – 13). 

На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Міжнарод-
на економіка», який відбувся на базі Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету 21-22 жовтня 2016 р., І місце за освітнім ступенем 
«магістр» виборола випускна кваліфікаційна робота студентки КНТЕУ та за спе-
ціальністю «Облік та оподаткування» студентка університету виборола диплом 
І ступеня, який проходив на базі Житомирського державного технологічного 
університету. 

Крім зазначених конкурсів студенти університету брали участь та отримали 
нагороди різного ступеню у таких конкурсах: у ІІІ Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність 
та перспективи розвитку», який проходив в Київському національному економіч-
ному університеті ім. В. Гетьмана 25 травня 2016 р. (дипломи І, ІІ та ІІІ ступеня); 
у Міжнародному студентському конкурсі бізнес-кейсів СІМА BusinessChallenge; 
Міжнародному студентському конкурсі з інвестиційних досліджень «CFA 
Institute Research Challenge»; у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт в рамках стипендіальної програми «Майбутнє туристичної 
галузі» провідного вітчизняного туристичного оператора «Travel Professional 
Group» (TPG)V, який проходив у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка і студенти КНТЕУ посіли ІІІ місце; в заходах Дев’ятого 
Національного фестивалю соціальної реклами, де здобули 2 місце з роботою 
«Більше часу на сім’ю» в номінації «Сімейні цінності» та 3 місце з роботою «Не 
пропусти перший крок»; Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівсь-
кої та студентської молоді ім. Тараса Шевченка; у ІІІ етапі ХVI Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (дипломи ІІ та ІІІ ступеня); у 
ІІ Всеукраїнському конкурсі торговельної реклами; конкурсі бізнес-проектів; у 
третьому турі конкурсу на «Кубок Головного територіального управління юсти-
ції у м. Києві» – студенти виграли кубок; у роботі Міжнародного правничого 
конкурсу імені В. Корецького – увійшли до вісімки кращих команд; у VІІІ Всеук-
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раїнському правовому VIP – турнірі, де зайняли п’яте місце; у конкурсі бізнес-
проектів «Бізнес-трамплін» – ІІІ місце; у конкурсі відеороликів, у рамках Всеук-
раїнського проекту «ЄС: вибір української молоді» та стали переможцями, пока-
завши глибокі знання про ЄС та вірно відповівши на усі запитання Представниц-
тва Європейського Союзу в Україні; у Міжнародному конкурсі наукових робіт 
«Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії»; у V Всеукра-
їнському конкурсі студентських наукових робіт з тематичного напряму «Сталий 
розвиток за участі місцевих громад» в рамках спільного проекту ЄС\ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - студентка ВТЕІ отримала 
диплом ІІІ ступеня; у конкурсі «Консалтинг з міжнародного корпоративного 
оподаткування» – диплом І ступеня; у Міжнародному зимовому бліц-конкурсі з 
Web-дизайну та комп’ютерної графіки студенти ВТЕІ нагороджені трьома Дип-
ломами ІІІ ступеня; команда клубу маркетологів ВТЕІ КНТЕУ брала активну 
участь у VII Регіональному конкурсі соціальної реклами, який відбувся на базі 
Хмельницького національного університету, де отримали чотири нагороди; у 
конкурсі студентських рекламних відеопроектів «Культура: трансформація 
ХХІ ст.» (м. Львів); V Міжнародному молодіжному фестивалі соціальної реклами 
«Інший погляд» (м. Одеса); у відкритому конкурсі короткометражного кіно, 
відеороликів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей; Міжнародному 
чемпіонаті «Молодь у підприємництві» (м. Гомель, Білорусія) – І місце; Міжна-
родному молодіжному конкурсі бізнес-проектів «StartUp-Кооперация-2016» (у 
м. Гомель, Білорусь).  

У 2016 р. студенти КНТЕУ брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських сту-
дентських олімпіадах, які проходили на базі інших ВНЗ з навчальних дисциплін 
та спеціальностей: 

- «Французька мова» (на базі Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана) – диплом І ступеня; 

- «Міжнародна економіка» (на базі Національного університету «Львівська 
політехніка») – диплом І ступеня; 

- «Регіональна економіка» (на базі ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана») – здобуто диплом ІІ ступеня; 

- «Страхова справа» (на базі Житомирського державного технологічного 
університету) – диплом ІІ ступеня; 

- «Менеджмент організацій і адміністрування» (на базі Полтавського 
національного технічного університету імені Ю.Кондратюка») – диплом ІІІ 
ступеня; 

- «Менеджмент ЗЕД» (на базі Одеського національного економічного 
університету) – диплом ІІІ ступеня; 

- «Облік і аудит» (на базі Тернопільського національного економічного 
університету) – диплом ІІ ступеня; 

- «Харчові технології» (на базі Національного університету харчових 
технологій) – диплом ІІ ступеня; 

- «Туризм» (на базі Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича) – диплом ІІІ ступеня; 
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- «Готельно-ресторанна справа» (на базі Одеської національної академії 
харчових технологій») – диплом ІІІ ступеня. 

Також студенти університету отримали подяки за участь у ІІ етапі Всеукра-
їнських олімпіад з дисциплін та спеціальностей: «Хімія»; «Інформатика»; 
«Німецька мова»; «Англійська мова»; «Державні фінанси», «Безпека життєдіяль-
ності»; «Економіка підприємства»; «Банківська справа»; «Логістика», Всеук-
раїнській студентській олімпіаді зі спортивного програмування ICPC-2016, у 2-
му турі ХІ UniОлімпіади, яка щорічно проводиться одним з найпотужніших 
банків України – UniCreditBank. 

Свою майстерність близько 2 000 кухарів із 52 країн світу демонстрували у 
жовтні звітного року на Всесвітній кулінарній олімпіаді-2016, що проходила в 
м. Ерфурт (Німеччина). Честь України захищали 10 майстрів-кондитерів із різних 
регіонів, у тому числі 3 студенти КНТЕУ. Підсумки Олімпіади – золотий та 
срібний призери – студенти КНТЕУ. 

Команда юридичної клініки нашого університету брала участь у Національ-
ній олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, яка тривала 3 дні та 
відбулась в м. Острог, на базі Національного університету «Острозька академія». 
Найкращі студенти зі всієї України консультували клієнтів у галузі сімейного 
права. Команда КНТЕУ отримала почесні сертифікати, а також досвід консуль-
тування клієнтів та участі у таких масштабних заходах всеукраїнського рівня.  

У рамках Європейських днів торгівлі в університету було проведено: семі-
нар-практикум «Напрями адаптації логістичної системи України до європейських 
стандартів»; міжвузівський круглий стіл «Експорт промоушн України в умовах 
євроінтеграції»; англомовний семінар-практикум «Європейський досвід імпле-
ментації управління бізнес-процесами в торгівлі»; майстер-клас «Оцінка якості та 
безпечності питної води» для старшокласників Українського колежу ім. 
В.О. Сухомлинського. 

В університеті відбувся XII Український студентський фестиваль реклами, 
який зібрав студентів з міст Одеси, Харкова, Запоріжжя, Чернівців та Києва. Біль-
шість рекламних робіт мали соціальну спрямованість: здоровий спосіб життя, 
захист довкілля, небезпека у соцмережах, проти абортів та торгівлі людьми тощо. 

У рамках реалізації проекту «Майстерня професійного зростання» студенти 
відвідали: Міжнародний виставковий центр «23-ю туристичну виставку «Міжна-
родний туристичний салон «Україна» UITM-2016»; Міжнародний форум харчо-
вої промисловості та пакування IFFIP-2016; ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна»; 
пивзавод ПАТ «ОБОЛОНЬ»; ПАТ «Житомирський маслозавод»; Верховну Раду 
України; Будинок Уряду України (Кабінет Міністрів України); Міністерство фі-
нансів України; Конституційний суд України; Київське головне регіональне 
управління ПрАТ «Комерційний банк «Приватбанк»; ПАТ «Платинум Банк»; 
готель Ramada Encore Kiev; телеканал NewsOne; мережу магазинів цивільної 
зброї «ІБІС»; офіс газет «Вечірній Київ» та «Хрещатик». 

Протягом року Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених КНТЕУ проведено низку заходів: засідання студентського клубу 
ProgramClub за темою «Важливість англійської мови для ІТ-спеціалістів»; семі-
нар «Здорова їжа, здоровий спосіб життя»; конкурс постерів «Life is KNUTE»; 
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Інтелектуальний квест «Країна Логіка»; змагання «Фінансові розслідування», у 
якому мали змогу позмагатися між собою команди бухгалтерів, ревізорів та ауди-
торів. Проведено низку заходів до Дня університету, Європейських днів торгівлі 
в Україні. 

Активісти Наукового товариство відвідали: Українсько-Корейський Форум – 
«Економічне співробітництво в контексті євразійської інтеграції»; заходи органі-
зовані Київською школою економіки; Всеукраїнський форум взаємодії та розвит-
ку, організований Київською міською державною адміністрацією; засідання круг-
лого столу «Вплив глобалізації на розвиток науки»; Міжнародний форум «Роз-
ширення стратегічного впливу закупівлі на бізнес»; англомовний семінар 
«Science and business in the modern world» («Наука і бізнес у сучасному світі»). 

У звітному році Науковим товариством видано третій номер електронного 
журналу «Vivat Academia» українською та англійською мовами.  

За результатами навчання та досягненнями в науковій діяльності 101 сту-
дент відзначений стипендіями, преміями. Зокрема, протягом звітного року 
9 студентів отримували стипендію Президента України, 3 студента – стипендію 
Кабінету Міністрів України, стипендію ім. Вадима Гетьмана – 1 студент, 
стипендію імені президента Торгово-промислової палати О.П. Михайліченка – 
6 студентів, стипендію Верховної Ради України – 8 студентів, стипендію імені 
М. Грушевського – 2 студента та 72 персональних стипендій ректора КНТЕУ. 

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

Пункт 2.3.5. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації є пріоритетним напрямом діяльності університету та здійснюється 
в докторантурі – за 8 спеціальностями та аспірантурі за 15 спеціальностями. 

У звітному році були розроблені та затверджені вченою радою університе-
ту навчальні плани підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктор філосо-
фії в розрізі 15 спеціальностей; програми нових дисциплін відповідно до на-
вчальних планів; нові форми індивідуальних планів навчальної та наукової ро-
боти аспірантів; Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук; Положення про організацію освіт-
нього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Київсько-
му національному торговельно-економічному університеті; Положення про 
оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів; Положення про 
порядок атестації аспірантів, докторантів; Положення про самостійну роботу 
студентів і аспірантів. 

Підписано договір з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України щодо співпраці у підготовці докторів філософії, 
зокрема організація спільних аспірантських груп для вивчення окремих дис-
циплін, проведення навчально-педагогічної практики, наукових досліджень. 

Нині у докторантурі університету перебуває 14 осіб, а в аспірантурі навча-
ється 217 осіб. За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у 2016 р. в аспіран-
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https://www.knteu.kiev.ua/file/Mg==/ac56d423c4cd43f20f16a644e1b4c4ec.pdf
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турі навчалось 28 осіб, з них: на денній формі – 13, на заочній – 15 (у 2015 р. в аспі-
рантурі за контрактом навчалось 20 осіб, з них на денній формі – 11, заочній – 9). 

Протягом звітного року аспірантами, докторантами і викладачами захище-
но 10 докторських та 72 кандидатських дисертацій.  

Ефективність докторантури у 2016 р. складала 75% (на рівні минулого 
року), аспірантури – 68%. 

У звітному році в університеті почали роботу дві спеціалізовані вчені раді 
Д 26.055.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеці-
альностями 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини 
і 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та К 26.055.05 
за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 
пройшла переатестацію спеціалізована вчена рада К 26.055.04 за спеціальніс-
тю 19.00.10 – організаційна психологія: економічна психологія. 

Таким чином, в університеті діє шість спеціалізованих вчених рад за 
11 науковими спеціальностями.  

У 2016 р. у радах КНТЕУ розглянуто 34 дисертації, що на 3 менше ніж у 
минулому році, з яких 6 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 28 – 
кандидата наук. Таке зменшення пов’язане із перереєстрацією спеціалізованої 
вченої ради з психологічних наук. Разом з тим, після перереєстрації, прийнято 
до розгляду 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологіч-
них наук, також відбувся захист першої кандидатської дисертації в утвореній 
спеціалізованій вченій раді К 26.055.05. 

Пункт 2.3.6. Протягом звітного періоду в університеті навчалося 105 осіб 
з особливими потребами (з них жінок – 58, чоловіків – 47). Керівництво уні-
верситету постійно приділяє увагу покращенню умов навчання та проживання 
студентів з особливими потребами. З цією метою всі навчальні корпуси були 
обладнані пандусами, поручнями та світловими вимикачами на рівні доступу 
сидячої людини, зокрема центральний вхід КНТЕУ оснащений спеціальним 
ліфтом для безперешкодного підняття на перший поверх. Студенти з вадами 
опорно-рухового апарату мають змогу першочергово користуватися ліфтами. 
Навчальний корпус Д, актова зала (Конгрес-центр), гуртожитки №2, №4 
обладнано пандусами для заїзду візків та поручнями. 

Для поліпшення умов навчання та проживання студентів з особливими 
потребами в навчальних корпусах та гуртожитках є спеціально обладнані 
кімнати (туалет та ванна, обладнані спеціальними поручнями). 

В університеті проводиться навчання за дисциплінами, до програм яких 
включено теми, де містяться питання врахування інтересів осіб з особливими 
потребами та інших маломобільних груп населення: «Соціальне страхування»; 
«Соціальна політика»; «Психологія безпеки особистості»; «Психологічна 
служба та життєві кризи особистості»; «Право соціального забезпечення».  

Пункти 2.3.7, 2.3.13–2.3.17. Керівництво університету вживало необхідні 
заходи щодо забезпечення у 2016 p. високої ефективності діяльності й стійкого 
фінансово-економічного стану закладу. Зусилля спрямовувалися на збільшення 
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обсягів фінансування за рахунок пошуку і залучення додаткових надходжень до 
університетського бюджету, економне і раціональне його використання. 

Обсяг фінансування базового закладу із загального фонду Державного бюд-
жету становив 138,1 млн грн (44 %), із спеціального фонду – 172,7 млн грн (56 %). 
Порівняно з 2015 роком бюджет університету збільшився на 89,7 млн грн. 

Сформований бюджет університету дозволив спрямувати на капітальні 
видатки (придбання обладнання, капітальний ремонт тощо) 15,5 млн грн, у 
тому числі із спеціального фонду Державного бюджету – 15,5 млн грн. Це на-
самперед пов'язане із утепленням фасадів навчальних корпусів, технічним пе-
реоснащенням навчально-лабораторного корпусу, інформатизацією. На будів-
ництво гуртожитку спрямовано 16,4 млн грн.  

З метою забезпечення нормальної життєдіяльності університету збільшено, 
порівняно з 2015 роком, фінансування поточних витрат, обсяг яких становив 
247,8 млн грн. Відповідно до законодавства здійснювалася виплата заробітної плати 
та стипендії. Фонд заробітної плати з нарахуваннями становив 161,1 млн грн, що 
більше ніж у попередньому році на 33,9 млн грн. Стипендіальний фонд становив 
39,4 млн грн, що більше ніж у 2015 році на 5,1 млн грн. 

В університеті активно проводилися заходи щодо раціонального та цільо-
вого використання бюджетних коштів, економії матеріальних і фінансових ресур-
сів, впровадження результатів розробок об'єктів інтелектуальної власності. 

Керівництво та фінансові служби університету забезпечували протягом 
звітного року своєчасність розрахунків з бюджетом, державними цільовими 
фондами, підприємствами, установами та іншими організаціями. 

У 2016 р. матеріально-технічна база університету поповнилася за рахунок 
приєднання будівель та споруд реорганізованого Українського державного уні-
верситету фінансів та міжнародної торгівлі (загальною площею – 18,2 тис. м²) та 
будівлі ВКУ (загальною площею – 5,8 тис. м²). 

Пункт 2.3.8. Відповідно до Кодексу законів про працю України в універси-
теті діє Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, який 
за всіма положеннями виконувався своєчасно та в повному обсязі. Пріоритетною 
є робота щодо своєчасної, ритмічної та у повному обсязі виплати заробітної плати 
та стипендій згідно із законодавством України та умовами Колективного догово-
ру. Велика увага приділяється матеріальному та моральному заохоченню студен-
тів за відмінне навчання, активну громадську діяльність тощо. Адміністрація постій-
но ініціює заходи щодо поліпшення умов праці співробітників, навчання студен-
тів, аспірантів, докторантів. Забезпечується дотримання встановленого режиму 
роботи і відпочинку, охорони праці. 

У своїй діяльності університет керується Статутом, до якого у разі 
необхідності вносяться уточнення відповідно до змін у законодавстві України та 
інших нормативно-правових актах. 

Пункт 2.3.9. Пріоритетним напрямом роботи керівництва КНТЕУ є пос-
тійне удосконалення особистого професійного рівня науково-педагогічних пра-
цівників. Курс на зміцнення загального потенціалу університету є неможливим 
без постійної модернізації та оптимізації освітнього процесу, в т.ч. – шляхом 
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приділення уваги якісному кадровому забезпеченню. Все це гарантує зростання 
якості освіти загалом, та дозволяє підвищувати довіру до КНТЕУ, зокрема.  

Ректорат у 2016 р. проводив роботу щодо закріплення позитивних тенден-
цій у зміцненні кадрового потенціалу університету. Увага приділялась насампе-
ред подальшому поліпшенню якісного складу науково-педагогічних працівників, 
укомплектуванню керівних посад факультетів і кафедр науковцями вищої катего-
рії, підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників, опануванню ни-
ми новітніх освітніх технологій. При цьому акцент робився на збереження кадро-
вого складу, створення сприятливих умов для наукового зростання, заохочення за 
результатами діяльності. У роботі з кадрами до уваги бралися результати соціо-
логічних досліджень студентів, які проводилися з метою вивчення і розповсюд-
ження передового досвіду, виявлення невикористаних резервів у поліпшенні 
роботи викладачів. 

У результаті вжитих заходів щодо поліпшення якісного складу, також у 
зв’язку з реорганізацією Українського державного університету фінансів та між-
народної торгівлі шляхом приєднання до Київського національного торговельно-
економічного університету з утворенням на його базі структурного підрозділу 
університету загальна чисельність науково-педагогічних працівників, які беруть 
участь в освітньому процесі, збільшилась на 53 особи, чисельність НПП, які мають: 
науковий ступінь доктора наук на 15 осіб, науковий ступінь кандидата наук на 
75 осіб, вчене звання професора на 12 осіб, вчене звання доцента на 59 осіб.  

Серед завідувачів випускових кафедр доктори наук, професори складають 
87,5 %. 

Показники, що характеризують якісний склад науково-педагогічних 
працівників університету наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Якісний склад науково-педагогічних працівників 
ПОКАЗНИК 2015 р. 2016 р. 

Усього чисельність науково-педагогічних 
працівників, осіб 

565 618 

з них мають:   
Науковий ступінь доктора наук, осіб 76 91 
Науковий ступінь кандидата наук, осіб 317 392 
Вчене звання професора, осіб 60 72 
Вчене звання доцента, осіб 208 267 

 
У звітному році велика увага приділялася підвищенню кваліфікації / стажу-

ванню науково-педагогічних працівників. Даний напрям кадрової політики доз-
воляє якнайкраще забезпечити всі складові якісного надання освітніх послуг.  

В університеті систематизована та постійно удосконалюється робота щодо 
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
КНТЕУ та його відокремлених структурних підрозділів. Особливого значення ця 
діяльність набула при запровадженні в дію Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти (Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187). 
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Питання формування нових умінь, вдосконалення існуючих фахових ком-
петентностей, опанування інноваційних технологій, методів, засобів навчання, 
вивчення педагогічного досвіду інших ВНЗ, особливостей роботи підприємств та 
організацій, було і залишається одним з найважливіших векторів в роботі КНТЕУ. 
За звітний період свій професійний рівень підвищили 112 науково-педагогічних 
працівників університету, у т.ч 11 – з відокремлених структурних підрозділів 
(ВСП), які проходили стажування на базі КНТЕУ. Підвищення кваліфікації для 
викладачів ВСП КНТЕУ забезпечили та провели на високому професійному, 
методичному, організаційному рівні кафедри: філософських та соціальних наук; 
маркетингу та реклами; адміністративного, фінансового та інформаційного 
права; вищої та прикладної математики; сучасних європейських мов; товаро-
знавства та митної справи тощо. 

Активно налагоджуються та підтримуються професійні контакти з Інститу-
том моделювання та інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДНУ «Українсь-
кий науково-дослідний інститут спирту та біотехнології продовольчих продук-
тів», Міжнародним математичним центром ім. Ю.О. Митропольського НАН 
України, аудиторською фірмою «Альта», ТОВ «Баядера», Асоціацією українсь-
ких виробів «Морозиво і заморожені продукти» тощо.  

Як результат стажування, розроблялися навчально-методичні матеріали 
(підручники, навчальні посібники, практикуми, електронні підручники, дистан-
ційні курси, ситуаційні вправи, збірники тестових завдань та інша навчально-
методична література), які дозволяють оптимізувати освітній процес. 

Планове навчання у Вищій школі педагогічної майстерності (лютий-
червень 2016 р.) пройшли 15 молодих науково-педагогічних працівників КНТЕУ, 
які підготували авторські методичні проекти, що було представлено комісії та 
успішно захищено у червні 2016 р. 

У травні 2016 року (25-26.05, 31.05.) в рамках Вищої школи педагогічної 
майстерності пройшли навчально-методичні семінари за тематикою: «Пріоритет-
ні напрями розвитку Системи управління якістю КНТЕУ», «Система забезпечен-
ня якості освіти в КНТЕУ», «Інтеграція науки в світовий інтелектуальний прос-
тір», «Взаємовідносини викладача і студента в процесі навчання», «Студенто-
центризм: приклади ефективної мотивації». Семінари відвідали 222 науково-
педагогічних працівника університету та відокремлених структурних підрозділів 
КНТЕУ. На семінарах обговорено актуальні питання, вирішення яких спрямова-
но на вдосконалення навчання та його методичного забезпечення.  

Пункт 2.3.10. Відповідно до законодавства України забезпечується за-
хист персональних даних, відомостей, що становлять державну, службову та 
комерційну таємницю. До роботи з документами цієї категорії допущено 
обмежену кількість осіб, перевірених в установленому порядку. Кімната для 
зберігання документів, які містять секретну інформацію, обладнана належним 
чином і охороняється. 

Університет у своїй діяльності забезпечує постійний контроль за порядком 
збереження та захисту конфіденційної інформації фізичних осіб, до якої нале-
жать дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання тощо.  
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Пункт 2.3.11. У 2016 р. головними завданнями функціонування системи 
управління якістю КНТЕУ були: постійне удосконалення системи забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, найбільш повне задоволення 
вимог і очікувань стейкхолдерів у сфері освітньої та наукової діяльності, що 
надає університет, виконання вимог чинного законодавства України, рішень і 
розпоряджень органів державної влади, що стосуються сфери діяльності КНТЕУ, 
а також поступовий перехід на нову версію стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 20 – 
22.12.2016 р. в КНТЕУ проходить ре сертифікаційний аудит, за результатами 
якого буде встановлено, чи відповідає СУЯ КНТЕУ вимогам нового стандарту, 
де особливу увагу приділено ризикам, які можуть виникати в процесі діяльності 
організації, а також ризико-орієнтованому мисленню, направленому на їх 
мінімізацію або запобігання виникнення. 

Стратегічною метою КНТЕУ є забезпечення випереджального розвитку 
освітньої, наукової, діяльності для формування гармонійної особистості, 
стабільно високої конкурентоспроможності в Україні та світі. Удосконалення 
системи управління якістю КНТЕУ у 2016 р. було спрямоване на забезпечення 
автономії університету, мобілізацію колективу, посилення керованості підрозді-
лами, розвиток колегіальних органів управління підвищення відповідальності 
працівників за стан справ, створення та подальше вдосконалення регламентів 
діяльності, забезпечення якості освітнього процесу.  

В основу цих заходів покладено систему управління якістю освітньої 
діяльності КНТЕУ та якості вищої освіти, згідно якої діяльність усіх структурних 
підрозділів розглядається як система взаємодіючих та взаємопов’язаних процесів. 
При цьому враховуються основні вимоги та рекомендації відповідних 
міжнародних стандартів, чинного законодавства України, рішень і розпоряджень 
органів державної влади щодо сфери діяльності. 

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

Впродовж 2016 року було проведено перевірку нормативно-правових актів 
(у тому числі посадових інструкцій) КНТЕУ щодо їх відповідності законодавству 
України за результатами якої, за потреби, до них вносились зміни. 

Пункт 2.3.12. Зусилля підрозділів адміністративно-господарської частини 
в 2016 р. були спрямовані на подальше удосконалення матеріально-технічної 
бази з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту сту-
дентів і співробітників. Службами здійснюється експлуатація та своєчасний ре-
монт інженерних мереж та енергетичного обладнання. Як завжди вчасно отрима-
но акти готовності до опалювального сезону. Структурні підрозділи та гуртожит-
ки безперебійно забезпечуються електроенергією, теплоносієм, водою та газом, 
постійно здійснюється контроль за їх раціональним використанням. 

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

У звітному році значно збільшився обсяг робіт, які необхідно виконувати у 
зв’язку з реорганізацією УДУФМТ та передачею на баланс КНТЕУ будівлі на-
вчального корпусу по вул. Кіото, 23. Вчасно до початку 2016/17 навчального 
року здійснено переміщення структурних підрозділів у будівлі по вул. Кіото, 23, 
Мілютенка, 8, а також будівлі Печерського району. 

Пріоритетним завданням розвитку матеріально-технічної бази є питання 
енергозбереження та впровадження енергоощадних технологій. Протягом трива-
лого часу втілюються заходи щодо скорочення енергоспоживання, оскільки їх 
реалізація є важливим чинником на шляху ефективного використання енергетич-
них ресурсів та економії коштів.  

На будівництво, капітальний та поточний ремонт, а також профілактичні 
роботи в звітному році освоєно понад 34 млн грн держбюджету. На об’єкті будів-
ництва за звітній період освоєно майже 14 млн грн коштів Державного бюджету 
на улаштування головного входу гуртожитку, влаштовано покрівлю, здійснено 
утеплення фасаду сучасними теплоізоляційними матеріалами, проведено 
внутрішні сантехнічні та електромонтажні роботи, споруджено 3-ій та 4-ий 
поверхи чотирьохповерхової будівлі прибудованого об’єкту соціальної сфери, 
влаштовано покрівлю на прибудові та встановлено металопластикові вікна, ін. 
Тривають роботи по підведенню зовнішніх мереж теплопостачання. 

На проведення робіт з капітального, поточного ремонтів використано 
понад 20 млн грн.  

Проведено утеплення фасаду корпусів «Б» та «Е» із застосуванням сучас-
них теплоізоляційних матеріалів та виконані оздоблювальні роботи. Введено в 
дію першу чергу централізованої системи кондиціювання повітря на базі облад-
нання зі змінним потоком холодоагенту, що надало можливість створити в при-
міщеннях у спекотні дні комфортний мікроклімат, нині продовжуються підготов-
чі роботи до проектування другої черги. 

В учбових корпусах відремонтовано понад 40 аудиторій, лабораторій, 
комп’ютерних класів, службових приміщень.  

В гуртожитку № 4 замінено водопровід та каналізацію місць загального 
користування в 4-му блоці. В гуртожитку № 6 проведено поточний ремонт покрівлі.  

Великий обсяг робіт проведено з благоустрою території університету – 
влаштовано доріжки між навчальними корпусами з ФЕМів. 

Ремонтно-будівельні роботи проводились також в гуртожитках: відремон-
товано понад 55 житлових кімнат, коридорів житлових блоків, сходові клітини, 
місця загального користування. 

В університеті створені для кожного студента і працівника здорові і безпеч-
ні умови для навчання і праці. Керівництво університету забезпечує повною і ви-
черпною 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, 
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виробничої санітарії та забезпечення необхідних умов праці і профілактики 
профзахворювань, проведення навчань та перевірки знань з питань пожежної 
безпеки, електробезпеки, охорони праці.  

Відділом матеріально-технічного постачання та організації закупівель здій-
снювалось постачання будівельних матеріалів, оргтехніки, меблів та інших това-
рів для забезпечення освітньої і господарської діяльності. За звітний період прид-
бано та встановлено 383 двохярусних ліжок, 300 приліжкових тумбочок, 300 на-
вісних книжкових полиць, замінено 320 кухонних табуретів, 160 столів письмо-
вих, придбано 133 системних блоків та 54 монітори, дві посудомийні машини, дві 
фритюрниці, проектори в кількості 13 шт., навчально-виробниче об’єднання 
забезпечується харчовими продуктами. 

У 2016 році в навчально-виробничому об’єднанні в буфеті № 1 «Зелений» 
встановлено лінію самообслуговування, що прискорює процес обслуговування 
студентів та викладачів. Для зручності розрахунків в буфетах та їдальнях вста-
новлені банківські термінали, які використовується для безготівкових розрахун-
ків пластиковими картками. В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість 
відвідувачів в мережі їдалень та кафе на 5 %. Надалі проводиться безперервна 
робота по вдосконаленню якості обслуговування. 

Господарчим відділом здійснювалась робота по підтриманню в належному 
санітарному стані всіх приміщень корпусів університету, проводилось регулярне 
прибирання території від залишків листя, сміття та снігу. Проведено озеленення 
території, підібрано та висаджено посадковий матеріал у кількості понад 340 шт. 
дерев та кущів у створюваних паркових зонах та ландшафтних композиціях. 
Нині продовжується догляд за висадженими рослинами та здійснюється їх 
підготовка до зимування.  

Відповідно до Закону України комітетом з конкурсних торгів проведено 
34 процедури закупівель товарів, робіт та послуг, за якими укладено 34 договори 
(враховуючи закупівлі за лотами).  

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», який введено в 
дію 1 серпня 2016 року, тендерним комітетом проведено 4 процедури відкритих 
торгів та здійснюється підготовка для проведення переговорних процедур закупі-
вель комунальних послуг і 2 процедур відкритих торгів (послуги з вивезення 
сміття і технічного обслуговування автомобілів).  

Працівниками автогосподарства проводилась постійна робота по підтри-
манню експлуатаційних характеристик автомобілів та своєчасно забезпечувались 
підрозділи університету транспортом. 

В звітному році приймали відпочиваючих дві бази відпочинку «Сонячна» 
та «Золота Лагуна». Для створення сприятливих і комфортних умов для відпо-
чинку студентів і співробітників на базі відпочинку «Золота Лагуна» проведено 
поточний ремонт спортивних майданчиків, покращено благоустрій та озеленення 
території. Також, щорічно, перед початком оздоровчого сезону оновлюється 
оздоблення житлових будиночків на базі відпочинку «Сонячна». Це дозволило 
забезпечити у 2016 р. відпочинок 347 працівників і студентів університету. На 
основі отриманих дозвільних документів проводяться проектні роботи з землеус-
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трою в с. Хорли. Виготовлено проекти землеустрою на ділянки, які знаходяться в 
межах селищної ради, нині проводяться експертиза землевпорядної документації. 

У забезпеченні належних умов праці та відпочинку працівників та студен-
тів разом з ректором університету бере участь профспілка навчального закладу. 
Так, Профспілка разом з адміністрацією університету організовує відвідування 
працівниками плавального басейну, роботу медичних пунктів з обслуговування 
працівників і студентів. У 2016 р. на медичні послуги витрачено 84,05 тис. грн, на 
спортивну роботу – 30,6 тис. грн, дитячі табори 25,0 тис. грн. Співробітникам, які 
опинилися у скрутному життєвому стані профкомом спільно з адміністрацією уні-
верситету надається необхідна матеріальна допомога. У 2016 р. на дані цілі витра-
чено 118,7 тис. грн; на матеріальну підтримку студентів із малозабезпечених сі-
мей, неповних родин, сиріт – 18,4 тис. грн. Крім того, на студентські заходи РСС 
університету витрачено 89,5 тис. грн, на факультети – 166,3 тис. грн; привітання 
ветеранів університету – 20,2 тис. грн. Співробітників та студентів, які брали 
участь у «Днях донора» традиційно забезпечено соками на суму 13,1 тис. грн. 

Пункт 2.3.18. Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 р. № 265, статей 78-79 Закону України «Про вищу освіту», 
Законів України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю», «Про запобігання корупції», актів Кабінету Міністрів України, 
доручень Міністерства освіти і науки України, документів сертифікованої 
системи забезпечення якості освітньої діяльності системи управління якістю 
КНТЕУ, з метою профілактики та недопущення правопорушень у 2016 р. в 
університеті проводилася системна профілактична робота спрямована на 
запобігання проявам корупції, хабарництву та посадовим зловживанням. 

На факультетах створені та постійно оновлюються інформаційні стенди 
довіри, безперебійно працює телефон «Гарячої лінії», в університеті розміще-
но «Скриньки довіри» (вестибюль навчальних корпусів А, М, Н, біля турнікету 
у корпусі Б, вестибюлі гуртожитків № 1, 2, 3, 4, 6), на офіційному сайті 
КНТЕУ і на сторінках в соціальних мережах Інтернет, щорічно розробляються 
заходи для забезпечення прозорості освітнього процесу та запобігання проти-
правним 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 2016 р. в КНТЕУ проводилася системна профілактична робота спря-
мована на запобігання проявам корупції та хабарництва, а саме:  

1) на початку навчального року видано наказ КНТЕУ про забезпечення 
прозорості освітнього процесу, який доведено до кожного його учасника; 

2) проводились обговорення питань протидії корупції та хабарництва на 
засіданнях трудових колективів науково-педагогічних працівників, зборах сту-
дентів, аспірантів, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу КНТЕУ; 
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3) забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на засадах неуперед-
женого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку вико-
нання покладених на них обов’язків і завдань; 

4) забезпечено щорічне подання суб’єктами декларування декларацій 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 р.; 

5) на офіційному веб-сайті КНТЕУ оприлюднюються Статут та інші до-
кументи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформа-
цію про склад керівних органів, а також бюджет КНТЕУ та річний кошторис 
університету за завітний рік та всі зміни до нього; звіт про використання та 
надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур; 
штатний розпис на поточний рік; 

6) своєчасно опрацьовано інформацію, що надходила до «Скриньки 
довіри» та оперативно вживалися заходи реагування; 

7) забезпечено безперебійну роботу телефонної «Гарячої лінії» та опера-
тивне реагування на звернення, що на неї надходили; 

8) оновлено матеріали на факультетських стендах довіри; 
9) проводилось обговорення на засіданнях вчених рад факультетів та 

кафедрах питання забезпечення відкритості та прозорості організації контролю 
знань студентів відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
студентів КНТЕУ; 

10) забезпечено поширення знань про антикорупційне законодавство, а 
також інформування учасників освітнього процесу про негативний вплив ко-
рупції на авторитет суспільства в цілому, та заходи щодо її запобігання; 

11) проведено заходи зі студентами щодо гідного ставлення до навчання, 
підвищення успішності та необхідності дотримання повсякчасно етичних норм; 

12) на засіданнях вчених рад факультетів та кафедрах заслухано курато-
рів академічних груп щодо підвищення якості навчальної дисципліни студен-
тів та дотримання ними етичних норм; 

13) проведено соціологічні опитування: «Ефективність викладання 
навчальних дисциплін та проведення занять в КНТЕУ», «Якість освіти в 
КНТЕУ», «Викладач очима студентів»; 

14) проведено тематичні лекцій з питань юридично-правової практики 
профілактики правопорушень, посадових зловживань та хабарництва; 

15) забезпечено висвітлення та роз’яснення питань з проблематики про-
тидії посадовим зловживанням та хабарництву в газеті «Університет і час». 

Всі ці заходи спрямовані на запобігання проявам корупції та хабарниц-
тва, забезпечення прозорості освітнього процесу, миттєве поширення інформа-
ції та сприяють співпраці здобувачів вищої освіти з адміністрацією та РСС. 

Пункт 2.3.19. В університеті забезпечується складання в установленому 
порядку кошторису доходів і видатків та затвердження його в МОН України, а 
також своєчасне подання фінансової, статистичної звітності та відповідної інфор-
мації про майновий стан закладу. Зауважень та нарікань щодо цього не було.  

Пункти 2.3.20. КНТЕУ у 2016 р., як і у минулі роки, здійснював свою 
діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Університету, рішень 
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вченої ради Університету, рішень конференції трудового колективу університету 
та контракту між Міністерством освіти і науки України та ректором. 

Заробітна плата, стипендії та інші виплати, передбачені законодавством 
України, Статутом Університету та Колективним договором між трудовим 
колективом та адміністрацією Університету, виплачувалися вчасно. 

Освітній процес здійснювався відповідно до законодавства України, Стату-
ту Університету, Положення про організацію освітнього процесу студентів, зат-
вердженого постановою вченої ради Університету від 23 червня 2016 р., про-
токол № 12, пункт 2 (введено в дію наказом Університету від 5 липня 2016 р. 
№ 1860) та встановленого графіку, при цьому графік освітнього процесу не 
змінювався впродовж року. 

Крім цього, повідомляємо, що Кабінет Міністрів України 25 листопа-
да 2015 р. прийняв розпорядження № 1223-р, відповідно до якого, Український 
державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (далі – УДУФМТ) 
реорганізований шляхом приєднання до КНТЕУ зі створенням на базі останнього 
структурного підрозділу – факультету міжнародної торгівлі та права. 

На виконання наведеного вище розпорядження, Міністерство освіти і 
науки України 17 грудня 2015 р. видало наказ № 1309, яким визначило ряд 
питань щодо процедури реорганізації УДУФМТ, у тому числі затвердило склад 
комісії з реорганізації цього навчального закладу. Передавальний акт, відповідно 
до якого КНТЕУ є правонаступником майна, грошових коштів, прав та обов’яз-
ків (у тому числі щодо виконання трудових зобов’язань перед працівниками) 
УДУФМТ, був затверджений 8 лютого 2016 р. 

На даний час всі працівники та здобувачі вищої освіти переведені з 
УДУФМТ до КНТЕУ, а комісія з реорганізації УДУФМТ вживає заходи щодо 
завершення реорганізації УДУФМТ та виключення його з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Пункт 2.3.22. У 2016 р. видавнича діяльність університету була спрямова-
на на забезпечення виконання планових завдань, передбачених Зведеним планом 
видання навчально-методичної літератури та документів КНТЕУ.  

До Центру підготовки навчально-методичних видань у 2016 р. надійшло 
645 назв рукописів наукової, навчальної та навчально-методичної літератури 
загальним обсягом 2 611,7 обл.-вид. арк. 

За 2016 р. фактично видано 1042 назви продукції загальним обсягом 4 100,2 
обл.-вид. арк. загальним тиражем 336,4 тис. прим., зокрема: 262 назви програм та 
робочих програм тиражем 6,3 тис. прим.; 200 назв методичної літератури тиражем 
14,7 тис. прим.; 161 назва опорних конспектів лекцій тиражем 23,6 тис. прим.; 14 
назв монографій тиражем 3,1 тис. прим.; 3 назви підручників тиражем 2,4 тис. 
прим.; 11 назв навчальних посібників тиражем 4,1 тис. прим.; 6 номерів наукових 
журналів «Вісник КНТЕУ», 6 номерів журналу «Зовнішня торгівля; економіка, 
фінанси, право», 2 номери журналу «Товари і ринки»  загальним  тиражем 1,7 тис. 
прим.; 28 назв авторефератів тиражем 3,3 тис. прим.; 9 назв матеріалів конференцій 
тиражем 0,6 тис. прим.; 338 назв службових документів тиражем 276,6 тис. прим. 
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У дизайнерському виконанні видано 570 назв службових документів 
тиражем 23 тис. прим. У тому числі видано додатково 158 назв загальним 
тиражем 25,6 тис. прим. 

У 2016 р. до книжкового кіоску надійшло 52,1 тис. прим. навчальної 
літератури на суму 2 490,0 тис. грн. Реалізовано 60,2 тис. прим. на суму 2 439,2 
тис. грн. Надано послуг на суму 250,44 тис. грн. 

З метою підвищення ефективності видавничої діяльності в університеті 
сформована відповідна сучасна матеріально-технічна база. Придбано нове облад-
нання для палітурних робіт, вживаються подальші заходи щодо модернізації 
поліграфічної дільниці. Виконано ремонт в усіх приміщеннях друкарні. 

Пункти 2.3.21, 2.3.23, 2.3.24. Інформація про результати діяльності 
університету за відповідними напрямами, виконання Статуту, планів прийому 
на навчання до докторантури і аспірантури, показників ефективного 
використання державного майна та інших показників діяльності, а також 
дотримання законодавства у сфері освіти і науки, а також виконання ректором 
умов контракту надаються МОН України у встановлені строки. 

Звіт ректора про результати своєї діяльності відбувається регулярно перед 
вищим органом громадського самоврядування університету – конференцією 
трудового колективу КНТЕУ. 23 червня 2016 р. ректор звітував перед 
конференцією трудового колективу університету про підсумки роботи у 2015/16 н.р. 
і визначив завдання колективу університету на 2016/17 н.р., а 16 січня 2017 р. – 
за результатами роботи у 2016 календарному році.  

Протягом 2016 р. ректор періодично виступав перед студентським акти-
вом з інформацією про діяльність ректорату щодо розв’язання проблем, пов’яза-
них з підвищенням якості освіти та з інших актуальних питань, відзначав сту-
дентів-активістів за досягнення в науковій та громадській роботі. 

Мазаракі Анатолій Антонович – ректор, доктор економічних наук, 
професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслуже-
ний діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі нау-
ки і техніки, член Акредитаційної комісії України. 

Під головуванням ректора, д.е.н., професора Мазаракі А.А. і за участі 
науковців університету функціонує секція за фаховим напрямом «Економіка» 
Наукової ради МОН України. У 2016 році результативно проведено 
експертизу анотованих звітів  по завершеним НДР та експертизу проектів 
наукових досліджень і розробок ВНЗ України за рахунок державного бюджету 
в 2017 році. Розглянуто 26 анотованих звітів із 19 вищих навчальних закладів 
України, підпорядкованих МОН України, 62 анотовані звіти по перехідних 
науково-дослідних роботах з 31 ВНЗ та 72 наукових проекти з 42 ВНЗ. 

Мазаракі А.А. є членом: Наукової ради Міністерства освіти і науки України; 
Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України; 
Комітету з державних премій України в галузі освіти; наукової ради Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі України; правління Товариства 
«Знання»; Почесним членом Асоціації казначеїв України; головою редакцій-
них колегій науково-практичного журналу «Вісник КНТЕУ», наукового жур-
налу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право», міжнародного науково-




