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Починаючи з 01.09.2017 р. Університет розпочинає підготовку фахівців 
освітнього ступеня бакалавр за рядом спеціальностей (спеціалізацій), які були 

відсутні у дотеперішній практиці освітньої діяльності. Складовими останніх є, 

зокрема: 
— економіка агробізнесу (спеціальність «Економіка»); 
— міжнародні економічні відносини (галузь знань «Міжнародні 

відносини»); 
— облік, аудит та оподаткування агробізнесу (спеціальність «Облік і 

оподаткування»); 
— професійна освіта (Економіка) (спеціальність «Професійна освіта», 

галузь знань «Освіта/Педагогіка»); 
— комп`ютерні науки (галузь знань «Інформаційні технології»). 

У 2016/2017 навчальному році проведена підготовча робота щодо 

відкриття нових магістерських програм. У новому навчальному році 

розпочинається підготовка фахівців за такими новими магістерськими 

програмами:  
- “Муніципальне управління” (спеціальність “Публічне управління та 

адміністрування”);  
- “Адміністративна юстиція” (спеціальність “Правознавство”); 
- Європейський бізнес (спеціальність «Економіка», спеціалізація 

«Міжнародна економіка») 
- «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)» (галузь 

знань «Інформаційні технології», спеціальність «Комп’ютерні науки», 

спеціалізація «Інформаційні управляючі системи та технології»). 
Відповідно до встановлених вимог в Університеті проведена плідна 

робота з розробки нових навчальних планів освітнього ступеню бакалавр та 

магістр денної і заочної форм навчання, які будуть введені в дію з 01.09.2017 
року. Зокрема, розроблено нові плани для підготовки фахівців освітнього 

ступеня бакалавр на основі ступеня молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) за скороченими освітніми програмами з терміном навчання 2 та 3 

роки (їх загальна кількість становить 38 планів для денної форми навчання та 

29 планів для заочної). 
Суттєвою новацією нового покоління навчальних планів є розширення 

спектру сертифікаційних програм. За новими навчальними планами студенти 

можуть обрати 51 сертифікаційну програму і робота з розширення 

сертифікаційних програм продовжується. 
Так, у 2017/2018 навчальному році вводиться нова сертифікаційна 

програма  “фахівець у сфері громадської та політичної діяльності”. 
Всього з 01.09.2017 року в Університеті буде діяти:  
36 бакалаврських освітніх програм; 
45 україномовних магістерських програм та 8 англомовних. 
Проведена робота з відокремленими структурними підрозділами 

Університету щодо розробки інтегрованих навчальних планів коледжів. 
З усіх дисциплін, викладання яких буде здійснюватися з 01.09.2017 року, 

станом на 20 червня 2017 року відповідно до діючих в Університеті вимог, 

розроблені: 
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-    робочі навчальні програми дисциплін; 
-    паспорти дисциплін; 
-   карти самостійної роботи студентів; 
-   методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи 

студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисциплін, що 

закріплені за кафедрами; 
-   навчально-методичні матеріали з дисциплін магістерських програм. 
У 2016/2017 навчальному році структурними підрозділами Університету 

проведена плідна робота щодо розробки нових та удосконалення діючих 

нормативно-методичних актів, що регламентують освітню діяльність в 

Університеті. Так, підготовлено та введено у дію ряд нових редакцій Положень, 

наказів ректора Університету, серед яких: 
- нова редакція Статуту університету (ухвала Вченої ради від 30.03.2017 

року); 
- Положення про Науково-методичну раду (ухвала Вченої ради від 

24.11.2016 року); 
- Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності 

студентів (ухвала Вченої ради від 25.05.2017року); 
- Положення про порядок перезарахування дисциплін та визначення 

академічної різниці для здобувачів освітнього ступеню бакалавр, які мають 

диплом молодшого спеціаліста  і навчаються за спорідненими освітніми 

програмами (ухвала Вченої ради від 01.03.2017 року); 
- Правила призначення та виплати академічних стипендій (ухвала 

Вченої ради Університету від 23.01.2017 року); 
- Про планування і облік навчальної роботи в університеті (наказ 

ректора від 13.03.2017 року); 
- Положення про навчально-наукові інститути та інші структурні 

підрозділи, що створені в університеті у звітному році. 
Ухвалою Вченої ради Університету від 27 квітня 2017р. встановлено 

регламент внесення змін та доповнень до навчальних планів, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів освітнього ступеня бакалавр і магістр. 
       Підготовлені до розгляду та затвердження в установленому 

порядку: 
- Положення про моніторинг забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності; 
- Положення  про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (нова редакція); 
- Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, 

встановлені навчальними планами і програмами; 
- Положення про порядок перезарахування рівня академічної успішності 

студентів, що навчаються в інших вищих навчальних закладах; 
- Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком. 
У поточному навчальному році в Університеті започатковано механізм 

формування та присвоєння ідентифікаційних кодів дисциплінам освітніх 

програм. Метою даного заходу стало забезпечення уніфікованого обліку 
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дисциплін, викладання яких здійснюється кафедрами Університету; 

запровадження дієвого контролю за процедурами введення в навчальні плани 

підготовки фахівців нових або виключення з них існуючих наук (дисциплін); 

забезпечення порівнювальності дисциплін, що викладаються КНЕУ та іншими 

вищими навчальними закладами, у т.ч. зарубіжними, з метою їх 

перезарахування; реалізація умов співпраці з іноземними ВНЗ щодо отримання 

студентами «спільних» дипломів. 
Відповідний Порядок формування та присвоєння ідентифікаційного коду 

наукам (дисциплінам) освітніх програм ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» розроблений навчально-
методичним відділом, розглянутий 16 січня 2017 року на ректораті та введений 

в дію наказом ректора від 03.03.2017 року №145. 
На виконання даного наказу підготовлений реєстр кодованих дисциплін, 

який розміщений на сайті Університету та доступний для завантаження на 

сторінці навчально-методичного відділу. В подальшому реєстр 
оновлюватиметься по мірі затвердження нових та внесення змін і доповнень до 

діючих навчальних планів. 
У поточному році на виконання Ухвали Вченої ради від 23.06.2016 року 

проведена плідна, багатопланова профорієнтаційна робота серед випускників 

шкіл, коледжів, інших категорій потенційних здобувачів вищої освіти. 

Використані як традиційні профорієнтаційні заходи (Дні відкритих дверей в 

Університеті та на факультетах,  зустрічі з випускниками шкіл і коледжів), так і 

нові і серед них: участь у Ярмарках, що проводилися міськими і районними 

Центрами зайнятості; Всеукраїнський бізнес-турнір для учнів 8-11 класів 

«Стратегія фірми — 2017» ; Школа юного маркетолога ; Круглі столи та 

конференції «Економічна освіта — шлях до успіху». 
У звітному навчальному році проведена значна організаційно-методична 

робота з проведення моніторингу інноваційної діяльності професорсько-
викладацького складу факультетів та навчально-наукових  інститутів (кафедр) 

Університету. На виконання Ухвали Вченої ради Університету від 24.11.2016 

року «Про запровадження нової редакції Положення про моніторинг 

результатів інноваційної діяльності кафедр та науково-педагогічних 

працівників» та наказу в.о. ректора від 25.01.2016 р. № 38 «Про організацію 

моніторингу результатів інноваційної діяльності кафедр та науково-
педагогічних працівників КНЕУ за 2016 календарний рік» проведено 

рейтингування інноваційної діяльності (і вперше в автоматизованому 

режимі). За результатами проведеного моніторингу найвищі результати 

інноваційної діяльності досягли кафедри: 
— статистики 
— фінансів 
— економіки підприємств 
— менеджменту 
— соціології 
— інвестиційної діяльності 
— стратегії підприємств 
— міжнародної економіки 
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— управління персоналом та економіки праці 
— банківської справи 
— менеджменту банківської діяльності 
— економіко-математичного моделювання 
— політичної історії 
— обліку і оподаткування 
— політичної економії 
— міжнародної торгівлі 
— аудиту 
— макроекономіки та державного управління 
— європейської інтеграції 
— економіки і менеджменту агробізнесу 

 
Моніторинг результатів інноваційної діяльності за 2016 р. засвідчив 

найвищі показники: 
а) серед професорів: 

ПІБ Назва кафедри 
Федосов Віктор Михайлович кафедра фінансів 
Манцуров Ігор Германович кафедра статистики 

Колот Анатолій Михайлович кафедра управління персоналом та 
економіки праці 

Вітлінський Вальдемар 
Володимирович 

кафедра економіко-математичного 

моделювання 
Поручник Анатолій Михайлович кафедра міжнародної економіки 

Рєпіна Інна Миколаївна кафедра економіки підприємств 
Антонюк Лариса Леонтіївна кафедра міжнародної економіки 

Терещенко Олег Олександрович кафедра корпоративних фінансів і 

контролінгу 
Бондар Микола Іванович кафедра обліку і оподаткування 

Аржевітін Станіслав Михайлович кафедра банківської справи 
Опарін Валерій Михайлович кафедра фінансів 
Верба Вероніка Анатоліївна кафедра стратегії підприємств 

Майорова Тетяна Володимирівна кафедра інвестиційної діяльності 
Примостка Людмила Олександрівна кафедра менеджменту банківської 

діяльності 
Петюх Василь Миколайович кафедра управління персоналом та 

економіки праці 
Цимбалюк Світлана Олексіївна кафедра управління персоналом та 

економіки праці 
Андрійчук Василь Гаврилович кафедра економіки і менеджменту 

агробізнесу 
Матвійчук Андрій Вікторович кафедра економіко-математичного 

моделювання 
Швиданенко Генефа Олександрівна кафедра економіки підприємств 
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Гарафонова Ольга Іванівна кафедра менеджменту 
Петрик Олена Анатоліївна кафедра аудиту 

 
б) серед доцентів: 

ПІБ Назва кафедри 
Котіна Ганна Михайлівна кафедра фінансів 

Степура Марина Михайлівна кафедра фінансів 
Гребешкова Олена Миколаївна кафедра стратегії підприємств 

Усик Віра Іванівна кафедра макроекономіки та 

державного управління 
        Барабась Дмитро Олександрович кафедра менеджменту 
       Сибірянська Юлія Володимирівна кафедра фінансів 
       Євдоченко Олена Олександрівна кафедра міжнародної торгівлі 
     Нів’євський Олег Володимирович кафедра економіки і менеджменту 

агробізнесу 
    Дима Олександр Олексійович кафедра маркетингу 
       Охотнікова Олена Миколаївна кафедра конституційного та 

адміністративного права 
          Скитьова Ганна Сергіївна кафедра стратегії підприємств 
         Пислиця Анна Віталіївна кафедра фінансів 
         Поліщук Євгенія Анатоліївна кафедра інвестиційної діяльності 
         Баріда Надія Петрівна кафедра банківської справи 
       Василик Алла Володимирівна кафедра управління персоналом та 

економіки праці 
        Іванець Ірина Василівна кафедра корпоративних фінансів і 

контролінгу 
       Молчанова Елана Юріївна кафедра міжнародної економіки 
       Циганова Надія Вікторівна кафедра банківської справи 
    Сущенко Олександр Миколайович кафедра фінансів 
      Ткачук Олена Володимирівна кафедра маркетингу 

 
в) серед старших викладачів: 

ПІБ Назва кафедри 
     Вдовиченко Вікторія Андріївна кафедра іноземних мов і 

міжкультурної комунікації 
          Циркун Олена Ігорівна кафедра іноземних мов і 

міжкультурної комунікації 
         Морозов Іванна Миколаївна кафедра іноземних мов і 

міжкультурної комунікації 
       Пєтухова Олена Анатоліївна кафедра статистики 
     Чухраєва Наталія Миколаївна кафедра економіки підприємств 
    Хоменко Ольга Володимирівна кафедра міжнародної економіки 

Паздрій Віталій Ярославович кафедра стратегії підприємств 
Пастухова Наталія Юзьківна кафедра корпоративних фінансів і 

контролінгу 
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Шатарська Інна Федорівна кафедра економіко-математичного 

моделювання 
Пітякова Тетяна Степанівна кафедра філософії 

Корнилюк Анна Валентинівна кафедра корпоративних фінансів і 

контролінгу 
Турчанінова Вікторія Євгеніївна кафедра іноземних мов і 

міжкультурної комунікації 
Лисенок Марія Андріївна кафедра соціології 
Романюк Оксана Іванівна кафедра іноземних мов і 

міжкультурної комунікації 
     Лавриненко Денис Гійович кафедра педагогіки та психології 

Горбов Владислав Володимирович кафедра соціології 
Салова Наталія Андріївна кафедра аудиту 

Алексєєва Наталія Ігорівна кафедра фінансів 
Лавренюко  Владислав 

Володимирович 
кафедра менеджменту банківської 

діяльності 
Данильченко Сергій Станіславович кафедра економіки підприємств 

 
 
г) серед асистентів (викладачів): 

ПІБ Назва кафедри 
Поліщук Марина Юріївна кафедра стратегії підприємств 

Щеглюк Максим Сергійович кафедра менеджменту банківської 

діяльності 
Топчій Олександр Сергійович кафедра політичної історії 

Білоног Юлія Сергіївна кафедра соціології 
Чуб Оксана Володимирівна кафедра управління персоналом та 

економіки праці 
Щекань Надія Петрівна кафедра вищої математики 
Ковтун Віта Петрівна кафедра економіки підприємств 

Рудик Наталія Василівна кафедра фінансів 
Прохорова Аліна Вікторівна кафедра менеджменту 

Свинчук Анастасія Анатоліївна кафедра менеджменту 
Фіненко Олександр Юрійович кафедра управління персоналом та 

економіки праці 
Кирилюк Володимир Вікторович кафедра управління персоналом та 

економіки праці 
Смалійчук Ганна Володимирівна кафедра управління персоналом та 

економіки праці 
Зарицька Наталія Сергіївна кафедра міжнародного обліку і аудиту 

Коваленко Марина Олександрівна кафедра банківської справи 
Піддубна Катерина Сергіївна кафедра соціології 

Будяєв Максим Олександрович кафедра економіки підприємств 
Третяк Катерина Володимирівна кафедра страхування 

Щекіна Тетяна Петрівна кафедра менеджменту 
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Бабинюк Олександра Іванівна кафедра комп’ютерної математики та 

інформаційної безпеки 
 
Впродовж 2016/2017 навчального року відбулося 9 засідань Науково-

методичної ради, на яких розглядалися питання організації, визначення 

основних напрямів та оцінки результатів науково-методичної роботи кафедр 

Університету. Найбільш обговорюваними стали питання про програму 

попередніх заходів щодо реалізації формату змішаного навчання в партнерстві 

з навчальною платформою Prometheus та про досвід та перспективи 

впровадження системи внутрішнього моніторингу якості освіти, а також про 

мотиваційні чинники абітурієнтів до вступу в Університет. 
Впродовж звітного періоду НМР розробила, розглянула та схвалила ряд 

нових положень, які в подальшому були затверджені Вченою радою 

Університету і розміщені на сайті КНЕУ у відкритому доступі для колективу 

Університету. На засіданнях Науково-методичної ради розглянуто і 

рекомендовано до друку 25 навчальних видань, що підготовлені науково-
педагогічними працівниками кафедр для публікації у видавництві КНЕУ; 

затверджено понад 1120 робочих навчальних програм з дисциплін. 
Впродовж поточного навчального року у складі Науково-методичної ради 

успішно працювала група експертів з розвитку новітніх форм, методик та 

технологій в освітній діяльності. Зокрема, нею реалізовані наступні завдання: 
Визначено порядок атестації дистанційних курсів Moodle, проведено 

дослідження проблеми визначення їх обсягів та розроблено відповідний проект 
положення. Сформовано пропозиції щодо удосконалення системи 

запровадження в освітній процес сучасних інноваційних технологій навчання, 

які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях. Проведено 

дослідження проблеми інтеграції в освітні програми масових відкритих 

онлайнових курсів.  
Моніторинг упровадження в навчальний процес сучасних інноваційних 

технологій, що здійснювався у 2016/2017 році традиційно кафедрами, 

факультетами та навчально-методичним відділом Університету виявив 

позитивні результати в царині впровадження інноваційних навчальних 

технологій під час аудиторних занять. 
На виконання наказу ректора від 26 грудня 2016 року №950 у 2 семестрі 

2016-2017 н.р. для студентів освітнього ступеня бакалавр проведено пілотний 

проект з тестування формату змішаного навчання в партнерстві з 

громадською організацією «Прометеус» на факультетах, які мають здобутки у 

запровадженні дистанційного  навчання, серед яких: факультет економіки та 

управління; факультет маркетингу; факультет управління персоналу, соціології 

та психології. Результатом проведеного експерименту стало збільшення 

взаємодії між викладачами та студентами й студентами в колективі; відбулося 

значне підвищення активного навчання в аудиторії та поза її межами; через 

залучення медіаконтенту студентам забезпечено доступ до необхідних 

навчальних матеріалів в будь-який час та будь-яким способом. Водночас, 

недоліками впровадження змішаного навчання стали: залежність від технічних 

засобів; великий поріг цифрової грамотності; відсутність групової роботи за 
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умови онлайн-лекцій; мотивованість до самостійного навчання та опанування 

матеріалу. Викладачі Університету також відзначили, що через ряд причин 

(низька якість навчального матеріалу, не відповідність робочій навчальній 

програмі дисципліни тощо) не всі масові відкриті он-лайнові курси платформи 

«Прометеус» можуть бути використані для навчання студентів КНЕУ. 
З метою реалізації вимог Закону України «Про вищу освіту» у частині 

формування і розвитку ефективної організаційної структури системи 

внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, відстеження рівня 

задоволеності студентів, викладачів, адміністрації тощо якістю освітнього 

процесу, його організації на рівні, що відповідає сучасним тенденціям розвитку 

освітньої сфери та згідно із наказом ректора від 31.01.2017 року № 53 в 

Університеті створено робочу групу з розвитку внутрішньоуніверситетських 

процедур забезпечення якості освітньої діяльності. 
В результаті її діяльності розроблено ряд документів, що визначають 

механізми проведення внутрішньоуніверситетського моніторингу якості 

освітньої діяльності, серед яких проекти чотирьох анкет («Першокурсник», 

«Студент», «Студент (про викладача)», «Викладач»); проект нової редакції 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; проект Положення про моніторинг забезпечення якості вищої освіти 

та освітньої діяльності; проект Плану заходів з моніторингу якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти на 2017-2018 навчальний рік. Створено 

Google-форми для громадського обговорення, збору зауважень та обробки 

отриманої інформації до проектів анкет. Розроблено пропозиції щодо 

матеріально-технічного та кадрового забезпечення проведення 

внутрішньоуніверситетських процедур забезпечення якості освітньої 

діяльності. Результати проведеної роботи презентовані керівником групи 

Востряковим О.В. на ректораті 15.05.2017 року. 
В результаті відбору учасників Програми розвитку лідерського потенціалу 

університетів України у 2017 р., що проводився Британською Радою, 

Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та 

Фундацією лідерства для вищої освіти Сполученого Королівства, КНЕУ 

отримав можливість впроваджувати проект «Імплементація стратегії 

академічної доброчесності університету», який буде направлений на якісну 

зміну ціннісних підходів та орієнтирів в Університеті, покаже важливість та 

практичну цінність академічної доброчесності через широку просвітницьку 

кампанію. Він буде спрямований на створення стратегії забезпечення 

академічної доброчесності; розробку необхідних інституційних механізмів; 

підвищення обізнаності та набуття необхідних компетентностей у викладачів та 

студентів; розробку та імплементацію моніторингу оцінювання якості 

дозволить сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Університеті, сприятиме підготовці конкурентоспроможних спеціалістів та 

наукових кадрів. 
До початку нового навчального року підготовлена документація 

навчально-методичного та довідкового характеру для студентів-
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першокурсників. Зокрема, розроблені «Індивідуальні навчальні плани 

студентів» та нова редакція «Студентського порадника - 2017».  
До кафедр доведено навчальне навантаження на 2017/2018 н.р., 

підготовлені плани роботи кафедр та нові індивідуальні плани викладачів, 
затверджений штатний розпис науково-педагогічного складу кафедр на 

2017/2018 навчальний рік. 
З абсолютної більшості дисциплін, передбачених діючими навчальними 

планами та що будуть викладатися в наступному навчальному році, в 

Університеті розроблені комплекси навчальних видань, які містять: 
— підручники; 
— навчальні посібники; 
— інші навчально-методичні видання, включаючи практикуми, 

тренінги, збірники кейсів. 
Упродовж звітного періоду в Університеті традиційно здійснювалася 

підготовка і видання нової наукової та навчальної літератури. Так, за 2016 та 5 

місяців 2017 року видавництвом КНЕУ було видано 8 підручників (319,39 
друк.арк.), у т.ч. електронних – 3 (130,69 друк.арк.); навчальних посібників – 
49 (814,88 друк.арк.), у т.ч. електронних – 47 (764,08 друк.арк.); навчально-
методичних посібників – 2 (8,2 друк.арк.), у т.ч. електронних – 2 (8,2 
друк.арк.), монографій – 40 (925,92 друк.арк.), у т.ч. електронних – 35 (761,22 
друк.арк.), наукових збірників, збірників наукових конференцій – 36 (584,36 
друк.арк.), у т.ч. електронних 12 (184,51 друк.арк.). 

Упродовж 2016/17 навчального року діагностика знань студентів в КНЕУ 

відбувалася за вимогами європейської кредитно-трансферної системи та  

відповідно до чинного «Порядку оцінювання знань студентів» (із змінами та 

доповненнями). Моніторинг успішності освітньої діяльності традиційно 

забезпечувався використанням електронного журналу обліку навчальної роботи 

студентів академічної групи. 
Завідувачі кафедр здійснювали постійний контроль і аналіз ведення 

викладачами електронних журналів. Результати моніторингу виносилися на 

обговорення на засіданнях кафедр та відображені у протоколах і відповідних 

звітах за поточний навчальний рік. В основному всі електронні журнали 

ведуться на належному рівні із дотриманням встановлених вимог. Оцінки 

виставляються вчасно та коректно, відповідають картам самостійної роботи 

студентів.  
Разом з тим, у поточному навчальному році відмічено посилення 

тенденції невідвідування занять окремими студентами впродовж семестру, що 

підтверджено даними електронних журналів та як наслідок створення ними 

напруженої ситуації для викладачів, які вимушені працювати із студентами, що 

відпрацьовують пропущені заняття та виконують індивідуальні завдання, у 

останні тижні семестру, що у свою чергу спричинює нерівномірність 

оцінювання протягом періоду вивчення дисципліни. 
Ведення електронних журналів забезпечує відкритість та прозорість 

навчального процесу, а також забезпечує контроль за виконанням своїх 

обов’язків усіма сторонами цього процесу. 



 11 

Завдяки системі електронного журналу, як ефективного інструменту 

раціоналізації навчально-виховного процесу, формується зворотній зв’язок між 

студентами та викладачами і адміністрацією Університету задля виявлення 

певних проблем, сприянню їх усунення, а також корегування подальшої 

навчальної діяльності. Електронні інноваційні технології, впроваджені у 

навчальний процес дають змогу здійснювати постійний контроль за якістю 

підготовки студентів і швидше знаходити шляхи для її покращення. 
На посилення практичної підготовки студентів з урахуванням 

компетентнісного підходу в Університеті успішно працюють 12 навчально-
тренувальних центри.  

На виконання Програми діяльності ректора університету Лук`яненка  Д.Г. 

та з урахуванням пропозицій створеної робочої групи в Університеті розпочата 

комплексна робота з організаційно-структурного оновлення Університету. 

Реформовано ряд існуючих та створено ряд нових структурних підрозділів і 

зокрема: 
- Навчально-науковий інститут “Інститут інформаційних технологій в 

економіці Державного вищого навчального закладу” “Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана”; 
- Навчально-науковий інститут “Юридичний інститут” Державного 

вищого навчального закладу  “Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана ”; 
- навчально-наукову лабораторію з підприємницького та 

корпоративного права; 
- науково-дослідний центр політико-правових досліджень та 

нормотворчої діяльності; 
- кафедру комерційної  діяльності і логістики. 
Проведена підготовча робота щодо організаційно-структурного оновлення 

фінансово-економічного факультету. 
Ухвалою Вченої ради Університету від  30 березня 2017 р. передбачено, 

що навчальні заняття студентів першого курсу освітнього ступеня бакалавр всіх 

спеціальностей, спеціалізацій та форм навчання з 2017-2018 навчального року 

будуть проводитися у навчальних корпусах №1, №2, №3 та №7 Університету. 
У звітному навчальному році проведена підготовча робота зі створення 

кафедри військової підготовки та отримання ліцензії на надання освітніх послуг 

за програмою підготовки офіцерів запасу. 
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. №133 

Університет отримав право на надання зазначених вище освітніх послуг, 

створено спільну з Міністерством оборони України кафедру і в новому 

навчальному  році розпочинається підготовка офіцерів запасу за 

спеціальностями: “Організація продовольчого забезпечення” та “Організація 

речового забезпечення”. Станом на 20 червня ц.р. згідно заяв студентів 

оформлено 150 контрактів на підготовку за програмою офіцерів запасу. 
Упродовж 2016/2017 навчального року тривала робота з реєстрації 

майнових прав інтелектуальної власності Університету. Так, за період з 

вересня 2016 по червень 2017 року відділ інтелектуальної власності та 

трансферу технологій отримав у Державній службі інтелектуальної власності 
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України 17 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Станом на 01 

червня 2017 року на розгляді у Державній службі інтелектуальної власності 

України знаходиться ще 4 заявки про реєстрацію авторського права на твір.  
У 2016/2017 навчальному році Центром «Перспектива» проведена плідна 

робота зі сприяння працевлаштування студентів та налагодженню зв’язків 

із роботодавцями. У звітному навчальному році зусиллями цього структурного 

підрозділу проведено ряд заходів для майбутніх фахівців, а саме: 

профорієнтаційні зустрічі; кар’єрні консультації щодо пошуку першого місця 

роботи; майстер-класи від провідних організацій; конкурс резюме; ярмарки 

вакансій. Продовжено співпрацю з державними органами управління, 

асоціаціями випускників, центрами кар’єри інших вищих навчальних закладів, 

Державною службою зайнятості, кадровими та рекрутинговими агентствами, 

органами студентського самоврядування, посилено співпрацю з компаніями-
роботодавцями. 

Цього року вперше проведено «Зимовий ярмарок вакансій». На 

весняному традиційному для Університету ярмарку вакансій «День кар’єри» 

було представлено 46 організацій, що є найбільшим числом за всю історію 

проведення таких заходів. Продовженням співпраці зі службою зайнятості є 

посилення профорієнтаційної роботи. Завдяки цьому школярі міста Києва 

щосереди відвідують музей Університету, спеціалісти Центру зайнятості 

провели профорієнтаційне тестування на «Дні відкритих дверей» та «Дні 

кар’єри», а директори шкіл Шевченківського району провели нараду в 

аудиторії нашого Університету та відвідали музей.  
Започатковано практику укладання меморандумів з компаніями-

роботодавцями на п’ятирічний термін. 
Продовженням багаторічної співпраці з міжнародними компаніями стали 

зустрічі в офісах компаній. Так «EY» презентували результати дослідження 

«Найкращий роботодавець — 2016», «ТММ-express» та «3М» провели екскурсії 

по своїм офісам та виробничим приміщенням. Банк даних продовжує 

наповнюватись новими компаніями-роботодавцями. 
Фахівці Центру були запрошенні та відвідали Ярмарки вакансій та 

кар’єрні форуми в інших навчальних закладах. Вкотре залучені до організації 

Міжнародного бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство». 
У 2016-2017 навчальному році в Університеті успішно проведена робота 

тренінг-курсів для підвищення кваліфікації викладачів КНЕУ за наступними 

програмами:  
- Технології інноваційного навчання в економічному університеті, яку 

успішно засвоїло 12 викладачів; 
- Дистанційні технології в освітньому просторі університету, яку 

успішно засвоїло 79 викладачів;  
- Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх використання в 

навчальному процесі економічного університету, яку успішно засвоїло 52 

викладачі. 
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В поточному періоді продовжена робота кафедральних та 

міжкафедральних міждисциплінарних семінарів. Найбільш позитивний досвід 

щодо проведення таких семінарів накопичений на кафедрах: 
- інформатики та системології; 
- економіко-математичного моделювання; 
- аудиту; 
- страхування; 
- міжнародних фінансів. 
Інформаційне забезпечення навчальної та наукової діяльності 

Університету традиційно є одним із пріоритетних напрямків роботи 

університетської бібліотеки.  
Бібліотека забезпечує творами друку та інформаційними документами 

студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад та працівників 

структурних підрозділів КНЕУ. 
На жаль, декілька останніх років були несприятливими для розвитку 

бібліотечного фонду. За 2016/2017 навчальний рік фонд бібліотеки 

поповнювався лише за рахунок видань видавництва КНЕУ (на традиційних 

та електронних носіях), дарів від організацій та фізичних осіб, документів 

отриманих за бібліотечним книгообміном і документів отриманих від 

користувачів взамін загублених.  
За звітний період до бібліотеки надійшло 5671 примірників видань, у т.ч. 

з видавництва КНЕУ 442 примірники. Надходжень, що надійшли «в дар» - 1825 
примірників, за книгообміном з  іншими бібліотеками - 159 примірників та 

взамін загублених користувачами - 380 примірників. Було передплачено 99 назв 

періодичних видань. Станом на 01.06.2017 року фонд бібліотеки складає 1 
194 421 примірників літератури на традиційних та електронних носіях 

інформації.  
Внаслідок відсутності фінансування на комплектування фонду 

бібліотека не змогла виконати замовлення від кафедр Університету щодо 

забезпечення  навчального процесу науковими та навчальними виданнями.  
Неможливість комплектувати фонд бібліотеки новими виданнями 

негативно впливає на стан і загальну кількість  фонду бібліотеки.  
За 6 років (2011 – 2016 рр.) фонд бібліотеки скоротився на 173 256 

примірників, що є наслідком вилучення з фонду фізично зношеної, морально 

застарілої літератури, яка не використовується у навчальному процесі 

(табл.1). 
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Таблиця 1 
Надходження до бібліотечного фонду за 2011- 2016 рр. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Фонд (всього в 

прим.) 1366307 1358478 1283819 1251314 1238639 1193051 

Надійшло: 
 (прим.) 

81 026 50 348 24 534 6 400 5 878 5671 

в т. ч. друкованих 

видань видавництва 

КНЕУ (прим.) 
66 096 41 654 17 600 1 074 1 484 442 

в т. ч. електронних 

публікацій  

видавництва 

КНЕУ(назв) 

12 7 72 115 91 51 

 
Основним завданням проведення науково-дослідної роботи, що здійснює 

бібліотека, є розробка власних інформаційно-бібліографічних електронних 

ресурсів,  зорієнтованих на забезпечення інформаційних запитів користувачів.  
Створено і постійно поповнюються Інтернет – орієнтовані вебліографічні 

бази економічного спрямування, побудовані на програмному забезпеченні 

MediaWiki, яке співробітниками бібліотеки було освоєно самостійно та успішно 

використовується. Користувачам надається доступ до  наступних баз: 
 “Економічний олімп”; 
 «Економічна історія України: документи та матеріали»; 
 “Історія економічної думки в особах” : «Економічна думка 

України: матеріали до наукових біографій»; «Історія економічної теорії: 
біобібліографічний аспект (від античності до ХХ століття)».  

Вебліографічна база «Економічна думка України: матеріали до 

наукових біографій» поповнювалась біографічними даними, бібліографічними 

списками, іконографією та повними текстами творів видатних представників 

української економічної думки. Записано на електронні носії (у кількості 7 СD-
Rом) наукову літературу, що відсутня у фонді бібліотеки та на яку є численні 

посилання у бібліографічних описах. Базу, як результат інтелектуальної 

діяльності, депоновано у Державній науково-технічній бібліотеці України 

(реєстраційний №50-РІД/Ук-2017)).  
За звітний рік сформовано нову базу «Економічна історія України: 

документи та матеріали», в яку внесено 1 676 описів нормативно-правових 

документів. Були виконані роботи з її оформлення та дизайну для розміщення  

контенту на сайті бібліотеки.  
Для наповнення Колекції цифрової бібліотеки протягом року 

здійснювалось оцифрування рідкісних видань економічної тематики та інших 

документів. До 110-річчя з дня заснування Університету створено 

інформаційний ресурс «Літопис КНЕУ», де розміщено частину видань 

Київського комерційного інституту - «Известия Киевского коммерческого 
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института». Видання, що відсутні у фонді бібліотеки було оцифровано. Всього 

переведено у цифрову форму 12 видань (9239сторінки).  
Враховуючи нові тенденції та очікування користувачів бібліотека 

Університету спрямовує свої зусилля на розширення взаємодії з користувачами 

в площину віртуальної комунікації при збереженні і постійному розвитку 

традиційних форм обслуговування.  
Одним із сучасних засобів наукової комунікації є інституційний 

репозитарій (електронний архів) науковців КНЕУ. На 01.06.2017 року 

загальний обсяг документів становить 20647 електронних версій наукових 

публікацій. За 2016 рік до  репозитарію надійшло понад 7 890 нових документів 

від викладачів та видавництва КНЕУ. Кількість користувачів репозитарію 

становила 33 220 (згідно унікальних IP-адрес), звернень користувачів 46 679 та 

було переглянуто 291 581 сторінку. Статистичні дані щодо звернень до 

репозитарію надається пошуковою системою Google Analytics (рис.1)  

 
Рис.1. Статистичні дані за 2016 рік 

Кількість представлених документів на 01.06.2017 р. по факультетах та 

Інститутах КНЕУ:  
 Фінансово-економічний - 2578; 
 Економіки та управління - 2472; 
 Управління персоналом, соціології та психології - 1769; 
 Міжнародної економіки і менеджменту - 1648; 
 Обліково-економічний - 1326; 
 Інститут інформаційних технологій в економіці - 1033; 
 Маркетингу - 945; 
 Юридичний інститут - 627; 
 Економіки АПК  - 590. 
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З метою популяризації наукових шкіл КНЕУ, наукового та науково-
педагогічного доробку провідних вчених Університету, бібліотека продовжує 

видання серії персональних біобібліографічних покажчиків «Портрети вчених 

Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана».  У 2016 році 

у видавництві КНЕУ вийшли друком 2 біобібліографічні покажчики – 
«Вітлінський Вальдемар Володимирович» та «Гетьман Вадим Петрович». 

Через відсутність передплати наукових інформаційних баз від провідних 

світових видавництв дуже важливим є отримання безкоштовного чи тестового 

доступу до зарубіжних джерел інформації. 
У 2016 році було отримано доступи до наступних електронних ресурсів: 

№ 
п/п 

Назва ресурсу Кіл-сть 
переглядів 

1 OECD iLibrary (США) - електронна бібліотека Організації 

економічного співробітництва та розвитку, містить 

аналітичну та статистичну інформацію в економічній, 

соціальній та екологічній галузях www.oecd-ilibrary.org  

71 

2 Ресурси компаніїї East View Information Services, Inc 
(США) - електронні тематичні колекції періодичних та 

статистичних видань http://dlib.eastview.com/  

2325 

3 База даних видавництва Edward Elgar Jonals 
(Великобританія) - http://www.elgaronline.com 

статистика 
відсутня  

4 Наукові видання Oxford Handbooks Online бібліотека, яка 

пропонує понад 12 193 наукових робіт з 20 предметних 

модулів: Business & Management, Classical Studies, 
Economics & Finance, History, Law, Linguistics, Literature, 
Mathematics, Philosophy, Physics, Political Science, 
Psychology, Religion, Social Work, Sociology 
http://www.oxfordscholarship.com/ 

1398 

5 Колекція довідників Oxford Scholarship Online - серія 

Оксфордських довідників – результат роботи кращих 

вчених світу. Всього на платформі представлено 530 

довідників (20500 статей) з 14 тем 

http://www.oxfordhandbooks.com/ 
6 
 

Бази даних порталу Polpred.com - http://www.polpred.com  4964 

Представлення електронних ресурсів, послуг і сервісів, своєчасне 

інформування про всі аспекти діяльності та здобутки бібліотеки здійснюється 

через веб-сайт бібліотеки. 
Проведена у звітному навчальному році системна робота за усіма 

напрямами освітньо-наукової діяльності дозволила підтвердити та підвищити 

рейтинги КНЕУ, за якими здійснюється оцінювання досягнень ВНЗ. 
За даними рейтингу лідируючих світових аналітичних центрів «2016 

Global Go То Think Таnк Index Report», в 2016 році Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана, який представлений в цьому 

рейтингу з 2012 року, підтвердив свої позиції, залишившись на 35 місці серед 

найкращих аналітичних центрів країн Центральної та Східної Європи, на 3-му 

серед аналітичних центрів України та єдиним з університетів України в даному 

рейтингу. Цей рейтинг вважається одним з авторитетних рейтингів 

міжнародних аналітичних центрів, щорічно з 2006 року готується Інститутом 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://dlib.eastview.com/
http://www.elgaronline.com/
http://www.oxfordscholarship.com/
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.polpred.com/
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Лаудера Університету Пенсильванії (США) в рамках Програми аналітичних 

центрів та громадянського суспільства. В його основу покладено результати 

опитування понад 1500 експертів – дослідників, журналістів, донорів, 

представників громадських та міжнародних організацій – із 120 країн.   
Згідно унікального дослідження, яке було проведено Forbes більше 890 

випускників КНЕУ стали топ-менеджерами великих підприємств - це кращий 

показник серед українських університетів.  
Згідно міжнародного рейтингу університетів та бізнес-шкіл 

EDUNIVERSAL, КНЕУ вже 9 років поспіль отримує «Три Лаври» як «Excellent 
Business School» (Відмінна бізнес-школа). Цей рейтинг здійснює офіційний 

відбір 1000 найкращих вищих навчальних закладів світу. 
Згідно міжнародного рейтингу магістерських програм EDUNIVERSAL 

Best Masters, до якого входять 4000 найкращих магістерських програм 

провідних ВНЗ 154 країн світу. Магістерські програми КНЕУ знову високо 

оцінені міжнародними експертами i підтвердили свої високі місця у 

міжнародному Рейтингу EDUNIVERSAL Best Masters 2017 за відповідними 

напрямками спеціалізації серед країн світу та Східної Європи. 
 
Водночас проведений огляд кафедр засвідчив ряд недоліків та 

проблемних питань в освітній діяльності Університету, які потребують 

вирішення: 
 не виконано у повному обсязі ряд прийнятих за результатами огляду 

кафедр у 2015/2016 навчальному році рішень (ухвала Вченої ради від 23 
червня 2016 р.) і зокрема: 

 п.6 «Не рідше одного разу на місяць розглядати на засіданнях 

кафедр питання про результати поточної успішності студентів та 

стану ведення науково-педагогічними працівниками кафедри 

електронних журналів обліку навчальної роботи студентів 

академічної групи» 
 п.13 «Прийняти невідкладні заходи щодо забезпечення 

навчального процесу мультимедійним обладнанням (не менше 10 

комплектів)» 
 

 існує необхідність організаційно-управлінського оновлення Навчального 

центра, перегляду його функцій, взаємодії з іншими  структурними 

підрозділами Університету та внесення змін до організації навчального 

процесу; 
 

 потребує удосконалення існуюча організація проходження практики 
студентів, включаючи пошук баз практики, укладання договорів, 

координації спільної діяльності випускних кафедр та загально 

університетських підрозділів у цій сфері освітньої діяльності;  
 

 потребує розвитку практика проведення міжкафедральних наукових 

семінарів як інструменту розвитку інтеграційно-інноваційних освітніх 

процесів, появи нових міждисциплінарних об`єктів і предметів навчально-
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наукової діяльності з метою отримання нового наукового знання та 

підвищення якості освітніх послуг; 
 

 актуальним завданням є забезпечення рівномірності та 

рівнонапруженості роботи студентів упродовж семестру. Так, станом на 

01.05.2017 року (приблизно за місяць до закриття електронного журналу) 

відсоток набраних балів відносно максимальної їх кількості за поточну 

роботу складав у цілому по Університету  62%, а станом на 31.05.2017 
року – 82%; в цілому намітилася тенденція до погіршення показників, що 

характеризують поточну успішність студентів; зокрема, збільшилася 

кількість студентів, які за результатами поточної успішності мають менше 

20 балів; 
 

 потребує удосконалення система формування розкладу занять, 

невідпрацьована система замовлення та розподілу навчальних аудиторій 

для проведення індивідуально-консультативної роботи, відпрацювання 

заборгованостей з поважних причин тощо; 
 

 існує необхідність перегляду вимог до розробки окремих видів 

навчально-методичного забезпечення дисциплін (зокрема, робочих 

навчальних програм, відповідних методичних матеріалів, паспортів 

дисциплін) з метою скорочення їх обсягів та приведення у відповідність до 

Європейських вимог; 
 

 не у повному обсязі здійснюється впровадження інноваційних 

технологій навчання під час аудиторних занять, передбачених робочими 

навчальними програмами з дисциплін та паспортами дисциплін (розділ 9 

паспорту). Серйозною перепоною активізації освітнього процесу та 

впровадження інноваційних технологій навчання є фізична та моральна 

застарілість технічних засобів навчання, вкрай обмежена наявність 

сучасних мультимедійних засобів; 
 

 за причин незадовільного фінансування забезпечення та неналежного 

інституціального забезпечення зменшилися обсяги підготовки навчальних 

видань та монографічної літератури, що вже у найближчій перспективі 

унеможливить стійкий розвиток освітньої діяльності та підвищення її 

якості. 
 

Зважаючи на викладене вище, 
 

Вчена рада ухвалила: 
 

1. Узяти до відома інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Колота А.М. щодо результатів освітньої діяльності кафедр, навчально-наукових 

інститутів і факультетів у 2016/2017 навчальному році. 
 

2. Визнати роботу кафедр, інститутів/факультетів, інших навчальних 

підрозділів Університету з виконання завдань 2016/2017 навчального року в 

цілому успішною, а готовність до нового 2017/2018 навчального року такою, 

що відповідає сучасним вимогам до освітньої діяльності. 
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3. Узагальнити пропозиції факультетів, кафедр і структурних підрозділів 
щодо удосконалення науково-освітньої діяльності, підготувати відповідні 

плани заходів, з урахуванням яких мають формуватися плани  роботи Вченої 

ради, ректорату, Науково-методичної раду Університету та 

загальноуніверситетських структурних підрозділів у 2017/2018 навчальному 

році. 
Термін – вересень 2017 року. 
Відповідальний – проректори Університету за 

напрямами. 
 

4. За результатами роботи приймальної комісії у 2017 році та фактичного 

зарахуванню студентів на освітній ступінь бакалавр і магістр провести 

коригування навчального навантаження на 2017/2018 навчальний рік та 

затвердити уточнений штатний розпис науково-педагогічного персоналу 

кафедр. 
Термін – вересень 2017 року 
Відповідальний – ректор університету Лук’яненко Д.Г. 

 
5. Підготувати та подати на затвердження в установленому порядку нову 

редакцію Положення про організацію практики студентів, передбачивши у 

ньому спільну діяльність Центру сприянь працевлаштуванню “Перспектива”, 
випускних кафедр, інших структур підрозділів Університету з організації 

проходження практики студентів. 
Термін – до 15 вересня 2017 року 
Відповідальний – проректор з науково-педагогічної 

роботи Колот А.М. 
 

6. Підготувати пропозиції щодо організаційно-управлінського оновлення 

Навчального центру та подати на затвердження в установленому порядку.  
Термін – до 1 липня 2017 року 
Відповідальний – проректор з науково-педагогічної 

роботи Колот А.М. 
 

7. Здійснювати постійний контроль за використанням науково-
педагогічним персоналом кафедри новітніх інноваційних, інформаційно-
комунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів навчання під час 

аудиторних занять та оцінюванням результатів навчальної діяльності студентів 

згідно з діючими нормативно-методичними документами Університету. 
Не рідше одного разу на місяць розглядати на засіданнях кафедр питання 

про результати поточної успішності студентів та стану ведення науково-
педагогічними працівниками кафедри електронних журналів обліку навчальної 
роботи студентів академічної групи. 

Термін – упродовж 2017/2018 навчального року. 
Відповідальний – декани факультетів, завідувачі 

кафедр. 
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8. Забезпечити подальший розвиток нормативно-методичної бази, що 

регламентує зміст та організацію навчального процесу.  
Подати на розгляд Вченій раді Університету та затвердити в 

установленому порядку нову редакцію Положення про порядок ліквідації 

академічної заборгованості студентами та Положення про порядок навчання 

студентів за індивідуальним графіком. 
Термін – жовтень 2017 року. 
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної 

роботи Колот А.М. 
 

9. Забезпечити подальший розвиток нормативно-методичної бази, що 

регламентує якість вищої освіти та освітньої діяльності.  
Подати на розгляд Вченій раді Університету та затвердити в 

установленому порядку нову редакцію Положення  про забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти та Положення про моніторинг 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності. 
Термін – січень 2018 року. 
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної 

роботи Колот А.М. 
 

10. Продовжити роботу з імплементації в освітній процес стратегії 

академічної доброчесності:  
- підготувати та подати на розгляд Вченій раді Університету Положення  

про академічну доброчесність та Кодекс честі КНЕУ; 
- підготувати та включити до Індивідуальних навчальних планів студентів 

інформацію про правила доброчесності КНЕУ; 
- підготувати та включити до «Студентського порадника 2017» розділ 

«Академічна доброчесність як цінність та конкурентна перевага студента 

КНЕУ». 
Термін – грудень 2017 року 
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної 

роботи Колот А.М. 
 

- забезпечити розробку модулів/тем «Академічна доброчесність» для 

освітніх ступенів бакалавр і магістр.  
Термін – липень 2017 року 
Відповідальні – начальник навчально-методичного 

відділу Гуть Т.В. 
 

- забезпечити доповнення відповідними модулями робочі навчальні 

програми дисципліни «Вступ до спеціальності (тренінг-курс)» для студентів 

освітнього ступеню бакалавр усіх освітніх програм та дисциплін «Методологія 

наукових досліджень» і «Соціальна відповідальність» для студентів освітнього 

ступеню магістр усіх освітніх програм; 
Термін – до 01.09.2017 року 
Відповідальні – декани факультетів/директори 

навчально-наукових інститутів, завідувачі випускових 

кафедр. 




