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Результати огляду кафедр і навчально-наукових інститутів 

(факультетів) засвідчили прирощення якісних змін у всіх сферах 

освітньої діяльності та створення нових організаційних, управлінських, 

навчально-методичних, інституціональних передумов для успішного 

виконання Університетом своєї місії як здійснення вагомого внеску в 

суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх 

поширення та підготовку соціально відповідальних, креативних особистостей 

і конкурентних фахівців. 

У звітному навчальному році Університет розпочав підготовку 

фахівців на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях 

вищої освіти за рядом нових спеціальностей (спеціалізацій). Так, на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти розпочато підготовку, зокрема, за 

такими галузями знань, спеціальностями (спеціалізаціями):  

— галузь знань «Освіта/Педагогіка», спеціальність «Професійна 

освіта», спеціалізація «Професійна освіта/Економіка»; 

— галузь знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 

«Економіка», спеціалізація «Економіка агробізнесу»; 

— галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Облік 

і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»; 

— галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність 

«Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси»; 

— галузь знань «Інформаційні технології», спеціальність «Комп’ютерні 

науки»; 

галузь знань «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 

«Публічне управління та адміністрування»;  

— галузь знань «Міжнародні відносини», спеціальність «Міжнародні 

економічні відносини». 

Всього у 2017/2018 навчальному році підготовка здобувачів на  

першому (бакалаврському) рівні здійснювалася за 32 спеціальностями 

(спеціалізаціями), а на другому (магістерському) рівні – за 19 

спеціальностями (спеціалізаціями). На першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти підготовка здійснювалася як за чотирирічними освітньо-

професійними програмами (240 кредитів), так і за дворічними та трирічними 

скороченими програмами на основі ступеня молодшого спеціаліста (180 

кредитів). 

З усіх навчальних дисциплін, викладання яких здійснювалося  у 

2017/2018 навчальному році, кафедрами університету забезпечено розробку, 

затвердження в установленому порядку та використання відповідно до 

діючих вимог: 

— робочих навчальних програм дисциплін; 

— паспортів дисциплін; 

— карт самостійної роботи студентів; 

— методичних матеріалів щодо змісту і організації самостійної роботи 

студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисциплін, що 

закріплені за кафедрами; 
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— навчально-методичних матеріалів з дисциплін магістерських 

програм. 

У поточному навчальному році проведена значна організаційна, 

профорієнтаційна та навчально-методична робота, яка уможливлює 

розпочати з 1 вересня 2018 року підготовку здобувачів на першому 

(бакалаврського) рівні вищої освіти за рядом нових спеціалізацій, які були 

відсутні у дотеперішній практиці освітньої діяльності Університету, і 

зокрема : 

— спеціалізація «Політичні технології» (спеціальність «Політологія»); 

— спеціалізації «Економічна аналітика»; «Зелена економіка», 

«Економіка міста та урбаністика», «Цифрова економіка» (спеціальність 

«Економіка»); 

—спеціалізації «Диджитал-облік», «Податковий менеджмент», 

(спеціальність «Облік і оподаткування»); 

—спеціалізації «Корпоративні фінанси», «Митна справа», 

«Банківський бізнес» (спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування»); 

—спеціалізація «Менеджмент соціальної сфери» (спеціальність 

«Менеджмент»); 

— спеціалізації «Право національної безпеки», «Право громадської і 

політичної діяльності» (спеціальність «Право»). 

На другому (магістерському ) рівні вищої освіти з 1 вересня ц.р. 

започатковується підготовка здобувачів за наступними новими 

спеціалізаціями : 

— спеціалізація «Економічна та соціальна психологія» (спеціальність 

«Психологія»); 

— спеціалізація «Соціологія економіки та підприємництво» 

(спеціальність «Соціологія»); 

— спеціалізації «Економічна аналітика»; «Аналітичне забезпечення 

національної та міжнародної безпеки» (спеціальність «Економіка»); 

— спеціалізація «Податковий менеджмент» (спеціальність «Облік і 

оподаткування»); 

— спеціалізації «Корпоративні фінанси», «Банківський бізнес», 

«Митна справа», «Міжнародні фінанси», «Страхування та ризик-

менеджмент»  (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»); 

—спеціалізації «Міжнародний менеджмент», «Безпека бізнесу» 

(спеціальність «Менеджмент»); 

—спеціалізації «Підприємництво», «Міжнародний бізнес», 

«Комерційна діяльність та логістика» (спеціальність «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»); 

— спеціалізації «Публічне право», «Приватне право» (спеціальність 

«Право»); 

— спеціалізація «Системи штучного інтелекту» (спеціальність 

«Комп’ютерні науки»). 
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   У звітному навчальному році спільними  зусиллями ректорату, 

кафедр та навчально-методичних підрозділів Університету забезпечено 

створення цілої низки інноваційних продуктів — освітньо-професійних 

програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. Розробка означених інноваційних 

продуктів здійснювалася на єдиній методичній основі, а саме, згідно 

«Порядку розробки освітніх програм у Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету (протокол  № 4 від 

23.11.2017р.). 

Розроблення освітньо-професійних програм здійснювалося за 

створення робочих груп. Всього було створено та успішно працювали 78 

робочих груп з розробки освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти. В цілому, в роботі над розробкою 

освітніх програм прийняло участь 266 науково-педагогічних працівників 

Університету, серед яких — 72 є гарантами освітньо-професійних програм на 

відповідних рівнях вищої освіти. 

В рамках підготовки до 2018/2019 навчального року та з метою 

приведення змісту освітніх програм до чинних вимог, а також узгодження 

програмних компетентностей та результатів навчання у відповідності до 

проектів стандартів спеціальностей, що пройшли громадське обговорення, 

було розроблено та затверджено 38 освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та 34 

програми — другому (магістерському) рівнях.  

У 2017/2018 навчальному році реалізовано заходи з розробки нових та 

удосконалення діючих нормативно-методичних документів, що 

регламентують освітню діяльність. Упродовж року розроблені, затверджені 

та набули чинності: 

— «Порядок розробки освітніх програм у Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», затверджений Вченою радою Університету 

(протокол  № 4 від 23.11.2017р.). 

— «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)» 

(затверджене Вченою радою Університету протокол № 9 від 26 квітня 

2018р.); 

— «Положення про організацію практики студентів Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (затверджене Вченою радою 

Університету протокол №7 від 1 березня 2018р.); 

— «Положення про організацію практики за кордоном студентів 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
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економічний університет імені Вадима Гетьмана» (затверджене Вченою 

радою Університету протокол № 8 від 29 березня 2018р.); 

— «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів» (затверджене Вченою  радою  Університету протокол 

№ 12 від 25 травня 2017р. зі змінами та доповненнями внесеними Ухвалою 

Вченої ради Університету протокол № 3 від 26.10.2017р. та Ухвалою Вченої 

ради Університету протокол № 8 від 29.03.2018 року); 

— «Положення про робочу програму навчальної дисципліни (нова 

редакція)» (затверджене  Вченою радою Університету протокол № 6 від 1 

лютого 2018р.); 

— «Методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін освітніх 

ступенів бакалавр та магістр: структура і зміст» (затверджені Вченою радою 

Університету протокол № 6 від 1 лютого 2018р.); 

— «Положення про редакційні колегії навчальних видань навчально-

наукових інститутів, факультетів, кафедр іноземних мов та Інституту бізнес-

освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (затверджене Вченою 

радою Університету протокол № 9 від 26 квітня 2018р.). 

У 2017/2018 навчальному році започатковано організацію послуг з 

факультативного вивчення окремих дисциплін понад обсяги, встановлені 

навчальними планами і освітніми програмами. Створені належні умови для 

факультативного вивчення зазначених дисциплін. У другому семестрі 

2017/2018 навчального року можливістю факультативного вивчення окремих 

дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами скористалися 718 студентів. 

Упродовж поточного навчального року реалізовано комплекс заходів 

щодо організаційно-структурного оновлення навчально-наукових інститутів, 

факультетів, кафедр, структурних підрозділів, що забезпечують освітній 

процес. За поданням робочої групи з вивчення питання організаційно-

структурного оновлення університету та ректора Університету, Вченою 

радою ухвалено рішення щодо оптимізації структури навчально-наукових 

підрозділів, зокрема: 

— реорганізовано кафедру фінансів та кафедру фінансові ринки 

шляхом злиття і створення на їх базі кафедри фінансів; 

— реорганізовано кафедру банківської справи та кафедру менеджменту 

банківської діяльності шляхом злиття і створення на їх базі кафедри 

банківської справи; 

— реорганізовано кафедру інвестиційної діяльності та кафедру 

корпоративних фінансів і контролінгу шляхом злиття і створення на їх базі 

кафедри корпоративних фінансів і контролінгу; 

— реорганізовано кафедру політології та національної безпеки і 

кафедру політичної історії шляхом злиття і створення на їх базі кафедри 

політичних технологій; 
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— реорганізовано кафедру політичної економії та кафедру історії та 

теорії господарства шляхом злиття і створення на їх базі кафедри 

економічної теорії; 

— оптимізовано структуру підрозділів Університету, які забезпечують 

організацію освітньої діяльності; 

— реорганізовано Центр мережевих інформаційних систем та Центр 

автоматизації управління університетом  шляхом злиття та створення на їх 

базі Центру інформатизації та мережевих систем; 

— створено Профорієнтаційний центр розвитку підприємництва і 

лідерства; 

— створено Центр менеджменту та моніторингу якості освіти. 

Відповідно до діючих в університеті нормативно-методичних 

документів, що регламентують освітню діяльність, проведені розрахунки 

навчального навантаження науково-педагогічного персоналу кафедр на 

2018/2019 навчальний рік, які доведені до кафедр в установленому порядку. 

Підготовлені плани роботи кафедр та індивідуальні плани викладачів 

на 2018/2019 навчальний рік. 

Сформовані штатні розписи науково-педагогічного персоналу кафедр, 

які будуть скориговані за результатами вступної компанії у вересні ц.р. 

В 2017/2018 навчальному році на рівні Університету реалізовано 

комплекс заходів щодо підвищення кваліфікації викладачів у формі тренінг-

курсів з метою набуття сучасних, найбільш затребуваних компетентностей. 

Тренінг-курси у звітному періоді проведені за наступними програмами: 

— «Формування психолого-педагогічної майстерності викладачів» 

(охоплено 28 викладачів); 

— «Технології інноваційного навчання» (12 викладачів); 

— «Інформаційні технології» (20 викладачів); 

— «Дистанційні технології в освітньому просторі Університету» (72 

викладача). 

Упродовж звітного навчального року суттєво розширилося 

використання технологій дистанційного навчання. Викладачі Університету 

розробили та активно використовують понад 300 дистанційних курсів. У 

2017/2018  н.р. в дистанційному форматі організоване вивчення окремих 

дисциплін студентами, що навчаються за скороченими термінами навчання. 

У звітному навчальному році співробітниками Інституту дистанційних 

технологій навчання та кафедрою інформатики та системології проводилась 

серія майстер-класів для викладачів Університету з метою підвищення 

ефективності їх роботи у дистанційному режимі: «Дистанційні технології в 

освітньому просторі Університету»; «Презентації, що надихають»; «Сам собі 

режисер»; «Веб-сайт своїми руками». Підготовлено відео інструкції для 

викладачів та студентів щодо дистанційного навчання з використанням 

системи Moodle. 

У 2017/2018 навчальному році проведена плідна робота з організації 

моніторингу інноваційної діяльності науково-педагогічних працівників та 

кафедр Університету. 



 7 

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 ректора від 26.01.2018 р. № 22 «Про організацію моніторингу 

результатів інноваційної діяльності кафедр та науково-педагогічних 

працівників КНЕУ за 2017 календарний рік» проведено рейтингування 

інноваційної діяльності в Університеті. За результатами проведеного 

моніторингу найвищі результати інноваційної діяльності досягли кафедри: 

— фінансів 

— банківської справи 

— управління персоналом та економіки праці 

— економіки підприємств 

— корпоративних фінансів і контролінгу 

— статистики 

— інвестиційної діяльності 

— стратегії підприємств 

— менеджменту 

— економіко-математичного моделювання 

— менеджменту банківської діяльності 

— регіоналістики і туризму 

— соціології 

— обліку і оподаткування 

— економіки і менеджменту агробізнесу 

— політичної економії 

— педагогіки та психології 

— міжнародної економіки 

— макроекономіки та державного управління 

— маркетингу. 

 

Моніторинг результатів інноваційної діяльності за 2017 р. засвідчив 

найвищі показники: 

а) серед професорів: 

ПІБ Назва кафедри 

Манцуров Ігор Германович кафедра статистики 

Колот Анатолій Михайлович кафедра управління персоналом та 

економіки праці 

Федосов Віктор Михайлович кафедра фінансів 

Майорова Тетяна Володимирівна кафедра інвестиційної діяльності 

Вітлінський Вальдемар 

Володимирович 

кафедра економіко-математичного 

моделювання 

Рєпіна Інна Миколаївна кафедра економіки підприємств 

Опарін Валерій Михайлович кафедра фінансів 

Терещенко Олег Олександрович кафедра корпоративних фінансів і 
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контролінгу 

Аржевітін Станіслав Михайлович кафедра банківської справи 

Антонюк Лариса Леонтіївна кафедра міжнародної економіки 

Примостка Людмила Олександрівна кафедра менеджменту банківської 

діяльності 

Гальперіна Любов Павлівна кафедра міжнародного менеджменту 

Рамазанов Султанахмед Курбанович 

 

кафедра  інформаційних систем в 

економіці. 

Верба Вероніка Анатоліївна  кафедра  стратегії підприємств 

Цимбалюк Світлана Олексіївна кафедра  управління персоналом та 

економіки праці 

Григоренко Олена В’ячеславівна  кафедра правового регулювання 

економіки 

Диба Михайло Іванович  кафедра менеджменту банківської 

діяльності 

Поліщук Євгенія Анатоліївна кафедра інвестиційної діяльності 

Петрик Олена Анатоліївна кафедра аудиту 

Гарафонова Ольга Іванівна кафедра менеджменту 

 

б) серед доцентів: 

ПІБ Назва кафедри 

Артеменко Світлана Богданівна кафедра соціології 

Степура Марина Михайлівна кафедра фінансів 

Котіна Ганна Михайлівна кафедра фінансів 

Силантьєв Сергій Олексійович кафедра менеджменту 

Пислиця Анна Віталіївна кафедра фінансів 

Циганова Надія Вікторівна кафедра банківської справи 

Москалюк  Наталія Петрівна кафедра макроекономіки та    

державного управління 

Гребешкова Олена Миколаївна кафедра стратегії підприємств 

Коваль Павло Васильович 

 

кафедра економіки і менеджменту    

агробізнесу 

Паздрій ВіталійЯрославович кафедра стратегії підприємств 

Сибірянська Юлія Володимирівна кафедра фінансів 

Баріда Надія Петрівна кафедра банківської справи 

Ушеренко Світлана Василівна  кафедра корпоративних фінансів і    

контролінгу 

Іващенко Алла Іванівна кафедра корпоративних фінансів і    

контролінгу 

Корнилюк Роман Васильович  кафедра банківської справи 

Барабась Дмитро Олександрович кафедра менеджменту 

Сущенко Олександр Миколайович кафедра фінансів 

Терещенко Наталія  Володимирівна кафедра соціології 

Бойко Наталія Олександрівна кафедра регіоналістики і туризму 
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в) серед старших викладачів: 

ПІБ Назва кафедри 

Циркун Олена Ігорівна кафедра іноземних мов і 

міжкультурної комунікації 

КривоносАндрій Олексійович кафедра банківської справи 

Кузнєцов Валерій Анатолійович кафедра фізичного виховання 

Рудик Наталія Василівна кафедра фінансів 

Горбов Владислав Володимирович кафедра соціології 

Богославець Оксана Григорівна кафедра регіоналістики і туризму 

Ярова Антоніна Валентинівна кафедра банківської справи 

Повєткіна Анастасія Анатоліївна кафедра фізичного виховання 

Хоменко Ольга Володимирівна кафедра міжнародної економіки 

Зарицька Наталія Петрівна кафедра економіки і менеджменту 

агробізненсу 

Лавриненко Денис Гійович кафедра педагогіки та психології 

Мельник Катерина Володимирівна кафедра  корпоративних фінансів і 

контролінгу 

Турчанінова Вікторія Євгеніївна кафедра іноземних мов і 

міжкультурної комунікації 

Бучинська Олена Вікторівна кафедра маркетингу 

Пєтухова Олена Анатоліївна кафедра статистики 

Лисенок Марія Андріївна кафедра соціології 

Пітякова Тетяна Степанівна кафедра філософії 

Супрунюк Галина Михайлівна кафедра   інформатики та 

системології 

Данильченко Сергій Станіславович кафедра економіки підприємств 

Тімакова Анжела Вікторівна кафедра педагогіки та психології 

 

 

г) серед асистентів (викладачів): 

ПІБ Назва кафедри 

Білоног Юлія Сергіївна кафедра соціології 

Щекань Надія Петрівна кафедра вищої математики 

Чуб Оксана Володимирівна кафедра управління персоналом та 

економіки праці 

Кирилюк Володимир Вікторович кафедра управління персоналом та 

економіки праці 

Теплюк Марія Анатоліївна кафедра економіки підприємств 

Лубковський Сергій Анатолійович кафедра фінансів 

Білінець Марина Юріївна  кафедра фінансів 

Фурсенко Тетяна Миколаївна кафедра іноземних мов факультету 

маркетингу 

Дрегало Олег Володимирович кафедра регіоналістики і  туризму 
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Лукаш Ірина Михайлівна  кафедра регіоналістики і туризму 

Гайдученко Світлана Валентинівна кафедра іноземних мов і  

міжкультурної комунікації 

Граждан Олександр Броніславович кафедра  менеджменту 

Піддубна Катерина Сергіївна кафедра соціології 

Рябоконь Іван Олександрович кафедра управління персоналом та 

економіки праці 

Смалійчук Ганна Володимирівна кафедра управління персоналом та 

економіки праці 

Чудійович Тетяна Миколаївна кафедра іноземних мов фінансового 

факультету 

Бровченко Володимир Андрійович кафедра  маркетингу 

Волобоєва Ірина Олександрівна  кафедра управління персоналом та 

економіки праці 

Ільєнко Алла В’ячеславівна кафедра управління персоналом та 

економіки праці 

Мордванюк Яна Василівна  кафедра банківської справи 

 

Впродовж 2017/2018 навчального року відбулося 9 засідань Науково-

методичної ради, на яких розглядалися питання порядку створення освітніх 

програм в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; перелік спеціалізацій, за якими буде здійснюватися 

підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти, впорядкування локальних нормативно-

правових актів Університету; а саме: «Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей студентами ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; «Положення про програму навчальної 

дисципліни»; оновлений зміст «Методичних матеріалів з організації 

навчальної роботи студентів з обов’язкових та вибіркових дисциплін, 

освітніх ступенів бакалавр та магістр»; «Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)»; «Положення про редакційні колегії 

навчальних видань навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр 

іноземних мов та Інституту бізнес-освіти Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; «Тимчасове положення про планування та облік навантаження 

науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

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 11 навчальних видань, що підготовлені науково-

педагогічними працівниками кафедр для публікації у видавництві КНЕУ;  
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збірники матеріалів Міжнародних наукових конференцій; методичні 

рекомендації щодо підготовки магістерської дипломної роботи; 

методичні матеріали щодо написання та захисту випускної 

кваліфікаційної роботи бакалавра; програма тестового державного 

екзамену; дистанційні курси; методичні рекомендації з підготовки та 

захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра; програми організації 

та проведення педагогічної практики, переддипломної практики, 

виробничої практики. Затверджено 76 робочих навчальних програм з 

дисциплін. 

До початку нового навчального року підготовлена документація 

навчально-методичного та довідкового характеру для студентів-

першокурсників. Зокрема, розроблені «Індивідуальні навчальні плани 

студентів» та нова редакція «Студентського порадника - 2018».  

Упродовж 2017/2018 навчального року тривала робота з реєстрації 

майнових прав інтелектуальної власності Університету. Так, за період з 

вересня 2017 по червень 2018 року відділ інтелектуальної власності та 

трансферу технологій отримав у Міністерстві економічного розвитку та 

торгівлі України 26 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. 

Станом на 01 червня 2018 року на розгляді у Міністерстві економічного 

розвитку та торгівлі України знаходиться ще 5 заявок про реєстрацію 

авторського права на твір 

Інформаційне забезпечення наукової та навчальної діяльності 

Університету традиційно є пріоритетним напрямком роботи університетської 

бібліотеки. 

Діяльність бібліотеки у 2017/2018 навчальному році була спрямована 

на максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів, 

удосконалення бібліотечних технологій, підтримку веб-сайту бібліотеки,  

популяризацію наукового доробку викладачів університету, подальший 

розвиток бібліографічних проектів, удосконалення організації та 

використання бібліотечних фондів. 

Станом на 01.06.2018 року документні ресурси бібліотеки складали 

1.196.966 примірників видань на традиційних та електронних носіях 

інформації (табл.1). 

 

Таблиця 1 

РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ  

СТАНОМ НА 01.06.2018Р. 

№ Назва Кількісні дані 

1 Фонд, всього примірників 1.196.966 

2 Площа бібліотеки, м² 5.753,5 

3 Кількість абонементів 4 

4 Кількість читальних залів 9 

5 Кількість місць в читальних залах  433 
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В 2017 році на закупівлю навчальної та монографічної літератури 

виділено майже 200 тис. грн., що дозволило забезпечити в основному 

замовлення, що надійшли від кафедр. 

Всього за рік до бібліотеки надійшло 3.652 примірники видань, у т.ч. 

1.111 примірник за рахунок безкоштовного отримання в «дар» від 

організацій та окремих осіб. 

Відбулися позитивні зміни щодо передплати періодичних наукових 

видань. У 2017р. було передплачено 99 назв періодичних наукових видань на 

суму понад 134 тис. грн. 

На 2018 рік передплачено 131 назву періодичних наукових видань на 

суму понад 160 тис. грн. Всього фонд фахових періодичних видань становить 

103.779 примірників. 

Відповідно до наказу «Про введення в дію Тимчасового порядку 

обліку, передачі, зберігання та списання магістерських дипломних робіт 

освітнього ступеня магістр» починаючи з 2018 року магістерські дипломні 

роботи передаються на зберігання до бібліотеки. На 01.06.2018р. до відділу 

комплектування бібліотеки передано 894 магістерські роботи.  

Значна увага приділяється бібліотекою поповненню та розвитку такого 

важливого складника, як електронна бібліотека. Мережева повнотекстова 

база «Електронна бібліотека навчальної літератури» формується з 

електронних документів навчальної та навчально-методичної літератури 

видавництва КНЕУ, а також науковими виданнями – монографіями, 

збірниками наукових конференцій, науковою періодикою КНЕУ. Фонд 

електронних ресурсів складає понад 4 000 примірники документів на 

електронних носіях та мережних документів.  

Бібліотека університету формує бібліографічну базу праць вчених 

університету. Головною метою такого ресурсу є збереження наукового 

надбання університету, відображеного в публікаціях та інформування 

наукової спільноти про результати наукових досліджень науковців КНЕУ. 

Бібліографічна база праць викладачів  містить понад  32 тисячі записів, 

щороку база поповнюється на понад 2 000 описів документів. 

Бібліотека університету виступає координатором і основним 

виконавцем процесу створення та функціонування інституційного 

репозитарію КНЕУ, який репрезентує науковий доробок учених КНЕУ в 

інформаційному науковому просторі. Кількість документів репозитарію на 

01.06.18 року становить 23 560 документів: поповнення – 2 946 документів. 

За навчальний рік 166 авторам надано право депонування робіт у репозитарії 

КНЕУ. Всього авторських договорів – 623.  

Співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки 

надаються консультації науковцям університету з питань створення 

авторського профілю вченого у Google Академії та міжнародних науково-

метричних базах даних Scopus та Web of Science, занесення вчених до 

єдиного міжнародного реєстру ORCID, а також реєстрація в Центрі 

досліджень соціальних комунікацій при Національній бібліотеці України ім. 

В. Вернадського.  
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Основним завданням проведення науково-дослідної роботи, що 

здійснює бібліотека, є розробка власних інформаційно-бібліографічних 

електронних ресурсів,  зорієнтованих на забезпечення інформаційних запитів 

користувачів.  

Бібліотекою створено і задепоновано, як результат інтелектуальної 

діяльності, науково-освітній ресурс «Економічна думка України: матеріали 

до наукових біографій» (№ 50–РІД/Ук-2017). Триває робота ще над кількома 

іншими ресурсами економічного спрямування. 

Для наповнення Колекції цифрової бібліотеки протягом року 

здійснювалось оцифрування рідкісних видань економічної тематики та інших 

документів, поповнювався створений до 110-річчя з дня заснування 

Університету інформаційний ресурс «Літопис КНЕУ», де розміщено 

видання Київського комерційного інституту.  

З метою популяризації наукових шкіл КНЕУ, наукового та науково-

педагогічного доробку провідних вчених Університету, бібліотека продовжує 

роботу над серією персональних біобібліографічних покажчиків «Портрети 

вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима 

Гетьмана».   

Бібліотека отримує доступи до повнотекстових баз даних від провідних 

компаній світу та надає можливість користування ними усім користувачам 

КНЕУ. Через високу вартість та відсутність фінансування на передплату 

наукових інформаційних ресурсів, дуже важливим є отримання 

безкоштовного доступу до наукових досліджень провідних науковців світу 

чи колекцій наукової періодики, що сприяє поліпшенню рівня наукових 

досліджень в університеті.  

У 2018 році було отримано доступи до електронних інформаційних 

ресурсів: 

 

№ п/п Назва ресурсу Виробник 

1. База даних «Global Patents Reference 

Center», EBSCO host  

EBSCO Publishing (CША) 

2. Електронна бібліотека «MACAT 

ilibrary» 

компанія Macat 

International Limited, 

Великобританія 

3. Аналітична система «You Control» Україна 

4. База даних SciVerse Scopus, ELSEVIER Нідерланди 

5. База даних iPOLL Roper Center  США 

6. Колекція eIFL  EBSCO host EBSCO Publishing (CША) 

7. Інформаційно-правова система «Ліга-

Закон» 

Україна 

 

Представлення електронних ресурсів, послуг і сервісів, своєчасне 

інформування про всі аспекти діяльності та здобутки бібліотеки здійснюється 

через веб-сайт бібліотеки. 
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Упродовж звітного періоду в Університеті традиційно здійснювалася 

підготовка і видання нової наукової та навчальної літератури. Так, за 2017 рік 

та 5 місяців 2018 року видавництвом КНЕУ було видано 9 підручників 

(385,74 друк.арк.), у т.ч. електронних – 2 (78,62 друк.арк.); навчальних 

посібників – 38 (590,13 друк.арк.), у т.ч. електронних – 26 (401,61 друк.арк.); 

монографій – 41 (946,21 друк.арк.), у т.ч. електронних – 2 (47,22 друк.арк.), 

наукових збірників, збірників наукових конференцій – 58 (985,44 друк.арк.), 

у т.ч. електронних 19 (358,94 друк.арк.). 

 

У 2017/2018 навчальному році Центром «Перспектива» досягнуто нові, 

позитивні результати в організації роботи зі сприяння працевлаштування 

студентів та налагодження зв’язків з роботодавцями. У звітному періоді 

функції та завдання Центру «Перспектива» було розширено у зв’язку з 

включенням до його складу сектору організації практики студентів. 

Традиційним стало проведення Ярмарок вакансій для студентів 

університету двічі на рік — восени і навесні. Вперше, осінній захід відбувся в 

новому приміщені, з оновленим оснащенням, новим форматом каталогів 

компаній-учасників, рекламою заходу в метрополітені і соціальній мережі 

Фейсбук. Також, було проведено конкурс студентських резюме з 

оголошенням переможців під час ярмарку. Слід відмітити зростання попиту 

роботодавців на стажування та працевлаштування студентів та випускників 

нашого університету. Восени на Ярмарку вакансій було представлено 42 

компанії (навесні 38). Загальна база компаній-роботодавців на сьогодні 

складає понад 300. 

Восени, вперше упродовж двох місяців було організовано та проведено 

навчальний курс англійською мовою від компанії «Філіп Морріс Україна» . 

Активно залучають на роботу і практику студентів та випускників 

університету організації державного сектору. Серед таких можна виділити: 

Ощадбанк, Приватбанк, Київводоканал, Урядовий контактний центр, 

Державна фіскальна служба, Центр надання адміністративних послуг, 

Пенсійний фонд України, Головне управління статистики у місті Києві, 

Кабінет міністрів України. 

Упродовж навчального року співробітники Центру «Перспектива» 

брали участь у багатьох профорієнтаційних заходах як в університеті, так і за 

його межами і серед них —  всеукраїнський захід для дітей та молоді «Місто 

професій», Ярмарки професій у міжміських службах зайнятості Київського 

району, Дні відкритих дверей в університеті для абітурієнтів, і Ярмарки 

вакансій в інших університетах. 

У звітному навчальному році спільними зусиллями відділу 

профорієнтації, центру суспільних зв’язків, представників навчально-

наукових інститутів (факультетів), студентства та інших підрозділів 

Університету проведено низку заходів щодо півищення ефективності 

вступної кампанії у 2018 році. 

Проведені заходи мали на меті роботу як з зовнішньою аудиторією 

(школярі, вступники, вчителі, викладачі, випускники ПТНЗ), так і 
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внутрішньою (бакалаври, студенти коледжів, викладачі). Так, тричі було 

організовано проведення Днів відкритих дверей, в роботі яких прийняли 

участь всі факультети та навчально-наукові інститути університету. Вперше 

проведено День профорієнтації бакалавра «Від мрії до дії», де студенти, які 

бажають продовжити навчання в магістратурі мали змогу ознайомитися з її 

перевагами. Започатковано дні консультацій (Дні батьків та Дні абітурієнтів) 

та серію онлайн трансляцій, які допоможуть вступникам визначитися з 

факультетом та спеціалізацією, прийняти зважене рішення. 

Представники відділу профорієнтації проводили зустрічі зі 

студентами коледжів Університету та з учнями інших ПТНЗ. Також 

проведене бізнес турнір «КНЕУ БІЗНЕС СТАРТ», який користувався 

великим успіхом серед студентів коледжів. Проведено V Всеукраїнський (І 

Міжнародний) бізнес-турнір "Стратегія фірми-2019", який об’єднав 3054 

учасників з України, Польщі, країн Балтії і США і став вже пізнаванним в 

Україні. 

Одним із найважливіших напрямків профорієнтаційної роботи є 

налагодження контактів із вчителями та викладачами ПТНЗ. Саме тому 

проведено Перший Вернісаж практикум для вчителів економіки та 

підприємницьких дисциплін. Також представники відділу профорієнтації 

представляли Університету в громадському проекті «Місто професій», 

проводилася також профорієнтаційна робота з центрами зайнятості та 

районними управліннями освіти. 

Всього проведено 16 загальноуніверситетських заходів, 15 з яких 

після створення відділу профорієнтації, розвитку підприємництва та 

лідерства. Загальна кількість відвідувачів (очна) склала понад 1500 осіб, 

дистанційно долучилися близько 4500 осіб (і ця цифра зростає за рахунок 

збільшення кількості переглядів у соцмережах). На підготовку заходів 

витрачено понад 1050 академічних годин часу. 

В рамках вступної кампанії 2018 року започаткував серію онлайн-

трансляцій зустрічей з представниками різних факультетів та кафедр 

університету, щоб дати змогу ширшому колу людей познайомитися з 

представниками кращого економічного вишу. 

Науково-освітня діяльність кафедр, навчально-наукових інститутів 

(факультетів), що здійснена у 2017/2018 навчальному році, дозволила 

підтвердити та підвищити рейтинги Університету, що уособлюють 

досягнення в науковій та освітній діяльності. 

За міжнародним рейтингом бізнес шкіл EdUniversal у 2017 році КНЕУ 

вдев’яте отримав 3 пальмові гілки та входить до першої ліги як відмінна 

бізнес-школа зі зростаючим міжнародним впливом. Всього до рейтингу 

потрапили 6 університетів України. 

За рейтингом Топ-200 університетів України, який складає міжнародна 

група експертів, у співпраці з Європейським центром вищої освіти 

(ЮНЕСКО-CEPES) та Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» 

Університет у 2018 році посів 13-е місце. 
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За даними рейтингу лідируючих світових аналітичних центрів «2017 

Global Go To Think Tank Index Report», який оптилюднено у лютому 2018 

року,  в 2017 році Університет, що представлений в рейтингу з 2012 року, 

підтвердив свої позиції, залишившись на 36 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 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.  

Рейтинг вітчизняних університетів за рівнем зарплат випускників, що 

складається журналом ГРОШІ (рос. - ДЕНЬГИ), засвідчив перше місце 

КНЕУ у 2017 році серед економічних спеціальностей, шосте за юридичними 

спеціальностями, та 12-е у секторі АПК (4-е за даними 2018 року). 

За кількістю цитувань праць науково-педагогічних працівників у 

Google Scholar Університет у травні 2018 року посів 5 місце. 

Згідно унікального дослідження Forbes, яке було проведено у 2013 

році та більше не повторювалось, більше 890 випускників КНЕУ стали топ-

менеджерами великих підприємств - це кращий показник серед українських 

університетів.  

 

Водночас проведений огляд кафедр засвідчив ряд недоліків та 

проблемних питань в освітній діяльності Університету, які потребують 

вирішення: 

— актуальним залишається завдання забезпечення рівномірності та 

рівнонапруженості роботи студентів упродовж семестру. Так, станом на 

01.05.2018 року (приблизно за місяць до закриття електронного журналу) 

відсоток набраних балів відносно максимальної їх кількості за поточну 

роботу складав в цілому по Університету 60,5%, а станом на 01.06.2018 року 

81,0%; відсутня позитивна динаміка щодо покращення показників, що 

характеризують поточну успішність; залишається значною кількість 

студентів, які за результатами поточної успішності мають менше 20 балів; 

— мають місце порушення з боку окремих кафедр чинних вимог щодо 

розгляду на засіданнях кафедр не рідше одного разу на місяць результатів 

поточної успішності студентів та стану ведення науково-педагогічними 

працівниками кафедр електронних журналів обліку навчальної роботи 

студентів академічної групи; 

— не в повному обсязі здійснюється впровадження інноваційних 

технологій навчання під час проведення лекційних, семінарських 

(практичних) занять, передбачених робочими програмами навчальних 

дисциплін. Однією з основних причин зазначеного є фізична та моральна 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks
http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks
http://dengi.ua/archive/articles/283116-Zarplatnyj-rejting-vuzov-2016
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застарілість технічних засобів навчання, обмежена наявність сучасних 

мультимедійних засобів; 

— зберігається формування малокомплектних академічних груп, 

особливо при вивчені дисциплін вибіркової компоненти; 

— не набула належного розвитку практика проведення 

міжкафедральних наукових семінарів як інституційної засади розвитку 

інтеграційно-інноваційних освітніх процесів, появи нових 

міждисциплінарних об’єктів і предметів навчально-наукової діяльності; 

— існує необхідність подальшого упорядкування чинних навчально-

методичних матеріалів та документів, що регламентують освітню діяльність; 

— не відповідають потребам освітньої діяльності обсяги підготовки 

навчальних видань та монографічної літератури видавництвом Університету; 

— нагальною є потреба налагодження планування та обліку робіт, що 

мають виконуватися науково-педагогічним персоналом у «другу» половину 

робочого дня. 

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 2017/2018 навчальному році. 

 

2. Визнати роботу кафедр, навчально-наукових інститутів і 

факультетів, інших навчальних підрозділів Університету з виконання завдань 

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

2018/2019 навчального року такою, що відповідає сучасним вимогам до 

освітньої діяльності. 

 

3. Провести узагальнення пропозицій, що надійшли під час проведення 

огляду від кафедр, інших структурних підрозділів щодо удосконалення 

науково-освітньої діяльності; підготувати відповідні плани заходів, з 

урахуванням яких мають формуватися плани роботи Вченої ради, ректорату, 

Науково-методичної ради Університету та загальноуніверситетських 

структурних підрозділів у 2018/2019 навчальному році. 

 

Термін – вересень 2018 року. 

Відповідальні – проректори Університету за 

напрямами. 

 

4. За результатами вступної компанії у 2018 році та фактичного 

зарахування студентів на перший (бакалаврський) і другий (магістерський) 

рівні вищої освіти провести коригування навчального навантаження на 

2018/2019 навчальний рік та затвердити уточнений штатний розпис науково-

педагогічного персоналу кафедр. 




