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І. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ  

КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

 

 

1. Виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Як державний заклад вищої освіти ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» провадить свою діяльність 

відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. №21556-VІІ, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових 

актів України, Статуту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет), затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 31 серпня 2017 року № 1241, 

Програми інноваційного розвитку Університету на 2016–2018 рр., Стратегії 

розвитку Університету на 2016–2018 рр., Програми інтернаціоналізації 

Університету на 2016–2018 рр., Колективного договору на 2016–2018 рр., 

інших внутрішніх нормативно-правових актів Університету. 

Університет є закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню 

діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), 

проводить фундаментальні і/або прикладні наукові дослідження, є провідним 

науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, 

наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань 

і провадить культурно-просвітницьку діяльність. 

З дня свого відродження Університет, спираючись на вітчизняні традиції й 

здобутки міжнародного досвіду, активно розбудовує інноваційну модель вищої 

освіти в Україні, інтегровану у світову систему. Місія Університету – 
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здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, 

генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і 

креативних особистостей.  

Наразі Університет системно модернізується шляхом оновлення 

матеріально-технічної бази, застосування сучасних інформаційних технологій, 

модульного навчального середовища, формування потужного науково-

методичного супроводу освітнього процесу. 

В Університеті послідовно і наполегливо впроваджуються нові наукові, 

методичні та організаційно-економічні механізми, які реалізують систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та ефективне використання 

наявних ресурсів на засадах інноваційного університету. 

Результативність діяльності колективу Університету підтверджена 

визнанням на національному і міжнародному рівнях. Зростання нашої позиції у 

рейтингах та здобутки на міжнародних виставках – це ознака правильності 

обраного нашим колективом курсу на забезпечення якості освіти, досліджень та 

інновацій. 

 

2. Позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 

забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу 11 частини 2 статті 16 

Закону України «Про вищу освіту» 

 

З метою досягнення високої ефективності функціонування Університету, 

його визнання з боку світової громадськості та утвердження провідного статусу 

на міжнародному рівні розбудова і розвиток системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти на інституційному рівні в Університету 

спирається на європейські стандарти внутрішнього забезпечення якості у 

вищих навчальних закладах. 

Відповідно до статті 16 розділу V Закону України «Про вищу освіту», 

забезпечення якості вищої освіти в Україні має три складові: 

– система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості); 

– система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів 

вищої освіти та якості вищої освіти; 

– система забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) і незалежних установ оцінювання 

та забезпечення якості вищої освіти. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Університету складається із: 

– Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року; 

– системи внутрішнього забезпечення якості; 

– системи зовнішнього забезпечення якості. 

Основне завдання системи внутрішнього забезпечення якості 

Університету – забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 

їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, 
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європейським і міжнародним освітнім стандартам. Шляхи реалізації 

поставленого завдання: 

– провадження системи з забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 

Університету; 

– входження в міжнародні рейтинги університетів світу, що дозволяють 

оцінити систему вищої освіти Університету за її складовими; 

– входження до найкращих університетів України; 

– розвиток освітніх послуг за відкриттям нових спеціальностей та рівнів 

підготовки фахівців; 

– розробка маркетингової стратегії просування освітніх послуг на ринку 

праці: пошук соціальних партнерів, замовників кадрів, створення системи 

післядипломної освіти; 

– розвиток експортних освітніх послуг як відображення репутації 

системи освіти Університету в міжнародному співтоваристві, участь у 

проведенні міжнародного дослідження якості навчання на рівні середньої 

школи, яка є фундаментом вузівської освіти – міжнародне дослідження якості 

навчання PISA (Programme for International Student Assessment), розширення 

спектру послуг підготовки до вступу в Університет; 

– розвиток контингенту студентів (аспірантів) провадженням: 

трициклової системи навчання «бакалавр – магістр – доктор філософії» з 

урахуванням потреб ринку праці й кожної особистості; організаційної системи 

довузівського та післядипломного навчання; 

– розвиток інноваційних форм організації освітнього процесу 

провадженням інноваційних технологій навчання (в т.ч. з дистанційною 

формою навчання) створення освітньо–, науково-виробничих кластерів; 

залучення до навчального процесу зарубіжних та вітчизняних науковців і 

професіоналів-практиків високого рівня, модернізація курикулуму (навчальних 

планів, програм, змісту навчання) Університету; 

– акредитація освітніх програм за міжнародними стандартами; 

– розробка системи науково-методичного забезпечення формування 

загальних та професійних компетентностей; 

– проведення моніторингу роботи факультетів, кафедр з питань 

організації навчального процесу з подальшим аналізом та встановленням 

рейтингу їх діяльності; створення системного підходу щодо рейтингу 

викладачів університету та його врахування для мотивації науково-

педагогічного персоналу; 

– удосконалення моніторингу оцінки студентами, слухачами якості 

освітніх послуг університету; 

– провадження системи студентоцетрованого навчання, викладання та 

оцінювання; 

– створення системи доступності вищої освіти (масштаби дистанційної 

освіти); 

– провадження системи менеджменту якості (СМЯ) Університету; 
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– провадження принципів доброчесності поведінки суб’єктів освітнього 

процесу, формування і розвиток корпоративної культури, збереження 

наступності і примноження багаторічних традицій вузу; 

– розробка та впровадження системи сприяння працевлаштуванню 

студентів за допомогою саморозвитку потенційної конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця. 

Красномовним підтвердженням вагомих здобутків Університету у сфері 

вітчизняної науки й освіти стало набуття ним членства у Клубі лідерів якості 

України – елітного об’єднання кращих українських підприємств – призерів 

Українського національного конкурсу якості, що проводиться з 1996 року на 

засадах Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM). 

Робота Клубу високо оцінюється Урядом України, Європейською організацією 

якості, Європейським фондом управління якістю (EFQM), національними 

організаціями з якості інших країн за його сприяння українським компаніям у 

поступовому і безперервному вдосконаленні на основі самооцінки та 

опанування найсучаснішого європейського і світового досвіду. У звітному році 

Університет став фіналістом 20-го Українського національного конкурсу якості 

за здійснення вагомого внеску у суспільний розвиток через дослідження, 

генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і 

креативних особистостей. 

За даними щорічного дослідження «Всесвітній індекс-рейтинг 

аналітичних центрів» за 2017 рік Київський національний економічний 

університет посів третє місце серед аналітичних центрів України та номер один 

серед університетів України. При цьому Університет посідає 36 місце серед 

найкращих аналітичних центрів Центральної та Східної. Україна за кількістю 

аналітичних центрів посідає 25 місце у світі (39 з 7500 аналітичних центрів 

світу). Вперше Університет потрапив до цього звіту у 2012 році на 35 позицію. 

Рейтинг аналітичних центрів світу «Всесвітній індекс-рейтинг аналітичних 

центрів»,  дев'ятий рік поспіль складається фахівцями Університету 

Пенсільванії та вважається одним з найбільш авторитетних рейтингів 

міжнародних аналітичних центрів. Програма аналітичні центри та 

громадянське суспільство, що реалізується Інститутом Лаудера при 

Університеті Пенсильванії  (США) з 2006 року, у міжнародних колах отримала 

неофіційну назву «аналітичного центру аналітичних центрів». Методологія 

складання цього індексу спирається на метод експертних оцінок, за яким при 

складанні звіту врахована думка аналітичних центрів та експертів, політиків, 

журналістів, громадських та приватних спонсорських організацій зі всього 

світу. При цьому оцінка впливу аналітичних центрів відбувалася за такими 

групами показників як індикатори ресурсів, корисності, обсягу наукової 

продукції та впливу. Таке визнання стало результатом плідної аналітичної 

діяльності професорсько-викладацького корпусу, аспірантів та докторантів 

Університету щодо можливостей покращення економічних аспектів політик, 

адже девізом організаторів цього звіту є «допомога у подоланні розриву між 

наукою та політикою». 

Потужний інтелектуальний ресурс Університету, високий рівень науково-

дослідницької діяльності викладачів та активне продукування ними нових 
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наукових ідей дали змогу примножити внесок університету у виконання 

наукових тем за кошти державного бюджету, розробку стратегій діяльності 

корпоративних структур, реалізацію міжнародних сертифікаційних програм й 

освітніх проектів, а також розробку цілої низки законопроектів у сфері 

економіки і права. 2017 р. характеризується посиленням концентрації зусиль 

науковців університету на проведенні інноваційних для теорії й економічної 

практики напрямах досліджень з їх координацією через діяльність науково-

дослідних інститутів Університету. Їх загальна кількість нині становить 23, а їх 

співробітники проводять дослідження з проблематики глобального 

економічного розвитку, національних і регіональних стратегій 

конкурентоспроможності, управлінського консультування, економіки та 

менеджменту агропромислового комплексу, фінансово-інноваційних 

досліджень, інноваційної діяльності та ін. 

Важливо відзначити суттєву диверсифікацію за звітний період діяльності 

Наукового парку Університету у сфері комерціалізації науково-дослідних робіт. 

Так, у 2014-2017 рр. на його платформі виконувались близько 30 масштабних 

науково-консалтингових проектів на замовлення державних і комерційних 

установ. Тільки у 2017 р. було реалізовано шість проектів загальним 

фінансуванням близько 1,5 млн грн. 

Один із проектів Наукового парку Університету, що визначається 

високою конкурентоспроможністю наукових і науково-прикладних результатів, 

стосується розробки інформаційно-аналітичної системи автоматизованої 

побудови моделей оцінювання кредитних ризиків. Ця система є 

повнофункціональним рішенням, апробованим у реальній експлуатації, яке 

ґрунтується на передових світових досягненнях з інтелектуального аналізу 

даних, розробки скорингових моделей та конструювання інформаційних 

систем. Можливості системи була продемонстровані у Міністерстві фінансів 

України 31 жовтня 2017 р., Національному банку України 21 листопада 2017 р., 

на АВС – форумі: Artificial intelligence, Big data, Clouds – технології 

майбутнього в фінансовій сфері 21 листопада 2017 р., Незалежній асоціації 

банків України 24 листопада 2017 р., засіданні Клубу банкірів 8 грудня 2017 р., 

багатьох комерційних банках (вітчизняних та закордонних), кредитних 

установах, бюро кредитних історій тощо.  

Як результат проведеної роботи, Науковий парк Університету був 

відзначений Загальнодержавною рейтинговою програмою нагородження 

лідерів економіки України Золотом рейтингу серед суб’єктів господарювання 

України у номінації «Фінансові показники успішної діяльності» та отримав 

статус «Лідера галузі». 

У 2017 р. команда молодих учених розробили Інформаційну інтернет-

платформу метою якої є підтримка інноваційних проектів малого та середнього 

бізнесу та проектів наукової спільноти. Заходи підтримки полягають у 

просуванні інноваційних проектів; здійсненні пошуку інвесторів, партнерів, 

виконавців та експертів; оприлюднення публікацій та аналітичних звітів з 

інноваційної тематики. 

Дана платформа має за мету об’єднати інтереси малого та середнього 

бізнесу із інтересами представників наукової спільноти. 
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Упродовж  2017 р. в Університеті проводилась активна організаційна 

робота з підвищення якості та міжнародного статусу наукових періодичних 

фахових видань університету. На сьогодні Університет видає 13 наукових 

видань, у тому числі 4 – наукових журнали, 8 – збірників наукових праць, 1 – 

альманах. Також Університет є співзасновником 5-ти періодичних видань. У 

міжнародних науково-метричних базах даних вже зареєстровані 6 наукових 

періодичних видань університету, а інші проходять процедуру реєстрації. Крім 

того, у поточному році було суттєво розширено перелік видань, які мають 

повноцінні веб-сайти. 

     Нині у складі університету успішно діють 22 науково-освітні школи – 

дослідницькі колективи, які відповідають таким основним якісним 

характеристикам як наявність наукового лідера, когорти учнів-послідовників, 

декількох поколінь продовжувачів певної наукової програми, висока 

ефективність наукової діяльності її прибічників. Активне продукування 

науковими школами Університету наукових знань та їх поширення дає змогу 

гідно представляти наукові здобутки Університету у вітчизняних та зарубіжних 

колах, формувати його науковий імідж та підвищувати якість підготовки 

студентів. 

Університету в 2017 р. започаткував постійно діючу «Інноваційну 

платформу економічних досліджень та освіти» у рамках діяльності 

Міжвідомчої робочої групи з моніторингу та організаційно-методичного 

забезпечення розвитку національної інноваційної системи України (утвореної 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2016 №1205). Дана 

ініціатива надає широкі можливості удосконалення системи наукових 

економічних досліджень; формування національної конкурентоспроможної  

кластерно-мережевої моделі надання якісних знаннєвих послуг; формування 

повноцінного ринку об’єктів інтелектуальної власності; створення комплексної 

системи моніторингу національної інноваційної системи України. 21 червня 

2017 р. Університет взяв участь у роботі круглого столу «Інноваційний 

розвиток національного науково-освітнього простору: парадигма глобального 

лідерства». Крім того було подано заявки на 2 міжнародних гранти для 

розвитку даного проекту Горизонт 2020. 

Науковці Університету у 2017 р. взяли участь у розробці такого 

стратегічного документу державницької ваги як «Україна – 2030: Доктрина 

збалансованого розвитку» спільно з науковцями КНУ імені Шевченка, 

Національного технічного університету «КПІ», Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», Національного університету біоресурсів і 

природокористування України та Української бізнес-ініціативи. Спираючись на 

дослідження і розрахунки у форматі системного аналізу чинної економічної 

моделі економіки України, на основі використання сценарного підходу 

прогнозування, обґрунтовується модель інноваційного розвитку, яка має стати 

основним інструментом для подальших розрахунків та деталізацій 

вузькоспеціалізованих програм розвитку України. 

З року в рік динамічно розвивається в Університеті і студентська наука. 

Як невід’ємна складова інноваційної діяльності університету, науково-дослідна 

робота студентів має за мету підвищення якості підготовки фахівців з вищою 
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освітою, розширення їх загального і професійного світогляду, залучення 

талановитої молоді до наукових досліджень, організація їх участі у конкурсах 

студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях і 

олімпіадах. 

Таблиця 1.1 

Ключові показники діяльності ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана 

за 2016-2017 рр. 
Показники 2016 р. 2017 р. 

Чисельність студентів денної форми (без філій) 8501 8340 

Загальний контингент зарахованих на бакалаврат і магістратуру 4100 4000 

Чисельність аспірантів 331 284 

Чисельність слухачів 
Інститут бізнес-освіти 431 466 

Інститут післядипломної освіти 188 650 

Питома вага іноземних студентів у їх загальній чисельності, % 1,3 1,4 

Кількість договорів з міжнародного співробітництва 67 83 

Кількість англомовних програм, 

 у тому числі міжнародної акредитації 

8 

1 

9 

1 

Чисельність науково-педагогічних працівників, усього, % 1095 1157,5 

з них: доктори наук 

   кандидати наук 

125 

647 

128 

678 

Кількість виконуваних держбюджетних НДР 9 8 

Загальний обсяг державного фінансування НДР, млн. грн. 

 грантового фінансування НДР, млн. грн. 

2,0 

0,8 

2,6 

0,9 

Кількість наукових публікацій,  

 у тому числі зарубіжні, наукометричні  

1243 

450 

1563 

469 

Права інтелектуальної власності 223 240 

Державне фінансування університету, млн. грн. 120 122/145 

Недержавне фінансування, млн. грн. 114 109/130 

 

 
3. Відсутність виявлених раніше порушень  

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

Університет здійснює надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» і на підставі Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності  

у сфері вищої освіти Університету (режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/ 

app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf).  

Порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Державним вищим навчальним закладом «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» відсутні. 
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4. Наявність єдиного інформаційного середовища  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, в якому забезпечується  

автоматизація основних процесів діяльності 

 

Єдине інтегроване інформаційне середовище Університету являє собою 

сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, баз і банків 

даних, технологій їх ведення та використання, що функціонують на основі 

єдиних принципів і за загальними правилами, та спрямовано на підтримання та 

розвиток цифрової інформаційно-комунікаційної інфраструктури Університету, 

організацію та ІТ-підтримку процесів навчальної, управлінської, фінансово-

господарської діяльності Університету, підтримання та нормативне 

регулювання процесів цифровізації Університету, а також забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Функціонування та розвиток єдиного інформаційного середовища 

Університету забезпечує Центр інформаційно-обчислювальних та мережевих 

систем Університету, Інститут дистанційних технологій навчання, бібліотека, 

відділ діловодства та архівного зберігання документів та мережевих систем 

Університету – впровадження, адміністрування та супровід нових 

інформаційних технологій в навчальну, господарську, наукову, управлінську та 

інші види діяльності Університету, підтримка та розвиток комп’ютерної та 

локальної мережі Університету (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Структура єдиного інтегрованого інформаційного  

середовища КНЕУ 

Головна мета діяльності Центру інформаційно-обчислювальних  

 

 

 

 
Рис. 1.1. Структура єдиного інтегрованого інформаційного середовища КНЕУ 
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Центр інформаційно-обчислювальних та мережевих систем Університету 

забезпечує: 

– координацію діяльності підрозділів Університету з питань 

інформаційних технологій, інформатизації та комп'ютеризації згідно політики 

Університету; 

– доступ структурних підрозділів Університету до мереж, баз даних 

навчальної, наукової, навчально-наукової, економічної, комерційної, 

нормативно-правової і довідкової інформації; 

– розроблення та здійснення заходів щодо сталого функціонування, 

розвитку і вдосконалення інформаційних систем Університету; 

– підтримання експлуатації загальносистемного та прикладного  

програмного забезпечення та інформаційних систем в підрозділах 

Університету; 

– адміністрування  інформаційного середовища на рівні Університету та 

адміністрування серверів мереж в структурних підрозділах; 

– пошук, адаптацію та впровадження нових програмних продуктів, 

програмно-апаратних рішень та систем в Університеті; 

– впровадження новітніх інформаційних технологій, спрямованих на 

покращення якості навчання. 

– функціонування і технічне обслуговування комп'ютерної техніки в  

підрозділах Університету; 

– встановлення, підтримання та моніторинг інформаційних систем 

управління освітнім процесом в деканатах, кафедрах та інших підрозділах 

Університету; 

– встановлення, супроводження та адміністрування інформаційних 

систем обліку грошових коштів, основних засобів, договорів (платне навчання, 

проживання в гуртожитку, оренди), та баз даних з розрахунку та обліку 

заробітної плати, нарахування та виплати стипендій, що використовуються в 

роботі підрозділами університету; 

– організацію доступу навчального закладу до  ЄДЕБО через мережу 

Інтернет за допомогою захищеного з’єднання; 

– координацію робіт з організації замовлення, видачі та обліку 

документів про освіту державного зразка, студентських  квитків , моніторинг 

процесу їх виготовлення; 

– внесення до ЄДЕБО різних типів наказів (зарахування, поновлення, 

відрахування, переведення, закінчення навчання, тощо) про рух контингенту 

студентів; 

– організацію криптозахисту шляхом використання електронних 

цифрових підписів для обміну даними з ЄДЕБО; 

– адміністрування офіційного сайту Університету та його підрозділів та 

адміністрування сторінок в соціальних мережа ( Facebook, Youtube, Twitter); 

– організацію ремонту комп'ютерної техніки, заправки картриджів із 

залученням спеціалізованих установ; 

– виконання робіт по введенню в експлуатацію і обслуговування 

технічних засобів мережного і телекомунікаційного устаткування; 
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– формування та реалізацію політики безпеки інформаційного 

середовища Університету, проведення робіт по захисту інформації від 

комп'ютерних вірусів, несанкціонованого доступу, інших дій і загроз 

інформаційній безпеці Університету; 

– проведення політики переходу на ліцензоване програмне забезпечення, 

яке використовується в Університеті; 

– надання консультацій з питань роботи в середовищі інформаційних 

систем управління освітнім процесом. 

Інститут дистанційних технологій навчання Університету забезпечує 

організацію і проведення навчання з використанням дистанційних освітніх 

технологій за напрямами діяльності Університету відповідно до наявних 

ліцензій на освітню діяльність. 

Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, професорсько-

викладацький склад та працівників структурних підрозділів Університету та 

надає користувачам  основні бібліотечні послуги:   

– інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий 

апарат бібліотеки; 

– індивідуальне та групове обслуговування користувачів на абонементах 

та в читальних залах; 

– видає в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки; 

– консультаційну допомогу з пошуку і відбору джерел інформації; 

– консультації з питань складання списків використаної літератури; 

– допомогу по визначенню індексів УДК для наукових робіт; 

– комп’ютерну техніку для пошуку інформації; 

– безкоштовний WI-FI; 

– доступ до баз даних і електронних ресурсів (власних та придбаних); 

– доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет в навчальних та 

наукових цілях; 

– змогу одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись 

каналами зв’язку; 

– проводить заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства 

та бібліографії, тощо. 

– Відділ діловодства та архівного зберігання документів забезпечує: 

– координацію документообігу університету; 

– реєстрацію нормативно-розпорядчих документів; 

– ознайомлення виконавців з кореспонденцією згідно накладених 

резолюцій; 

– доведення до відома виконавців наказів та розпоряджень керівництва 

Університету; 

– прийом, облік та зберігання закінчених діловодством документальних 

матеріалів, оброблених відповідно до положень чинного законодавства; 

– організація експертизи наукової та практичної цінності 

документальних матеріалів, що знаходяться в архіві; 
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– організація використання документальних матеріалів і видача у 

встановленому порядку довідок, копій, витягів зацікавленим установам та 

окремим особам; 

– консультування працівників підрозділів з питань постановки 

документальної частини діловодства та архівної справи. 

 

4.1. Управління освітнім процесом, кадрове забезпечення,  

інтегровані е-сервіси 

 

Система автоматизованого управління освітнім процесом 

Пакет  комп’ютерних програм «ДЕКАНАТ» в Університеті впроваджений 

з    2008 р., Пакет побудований за клієнт-серверної технологією, що дозволяє 

встановлювати його на необмежену кількість  комп'ютерів, які об'єднані в 

локальну мережу і працюють з єдиною базою даних. Використання додаткових 

Web-сценаріїв забезпечує можливість доступу до бази даних через веб-

інтерфейс мережі  Інтернет. Як сервер управління базами даних 

використовується FireBird. 

 

Основні модулі та функції  системи автоматизованого управління 

навчальним процесом «ДЕКАНАТ»   

Програма «ПС-Адміністратор» 

Програма призначена для щоденного тестування, резервного копіювання 

та, при необхідності, відновлення бази даних. Така організація роботи Пакету 

забезпечує високу надійність зберігання даних і їх достовірність, а також  

інформаційну сумісність з іншими продуктами 

 

ПС-Студент-Web  

Програма для використання деканатами факультетів університету. 

Програма побудована на основі використання Web-інтерфейсу, що виключає 

необхідність проведення робіт по її встановленню на комп'ютери  в деканатах. 

Програма призначена для: 

 створення особових карток студентів-першокурсників, та наповнення 

даними з Єдиною державною  електронною базою з питань освіти   (далі- 

ЄДЕБО)); 

 організації обліку студентів та відповідних подій, що фіксуються 

наказами (рух студентів і ін.); 

 контролю успішності студентів (як за традиційною так і за  кредитно-

модульною системою оцінювання знань) з можливістю аналізу даних; 

 отримання звітів про розподіл студентів (Ф. 2-3 НК) і їх успішності 

(семестрові та річні відомості, аналіз статистики успішності, зведена відомість 

для диплома і ін.). 

 

ПС-Додаток до диплому-Web 

Програма призначена  для друку додатків до дипломів нової форми, що 

відповідають Наказу Міністерства освіти і науки України. Програма 

автоматично отримує з бази даних інформацію для друку, яка сформована 
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програмою «ПС-Студент-Web». Побудована програма як об'єкт (Active X), який 

автоматично завантажується в інтернет-браузер через мережу з сервера. 

 

ПС-Академісна довідка -Web 

Програма призначена для друку академічних довідок. Програма 

автоматично отримує з бази даних інформацію , яка сформована програмою 

"ПС-Студент-Web". Побудована програма як об'єкт (Active X), який 

автоматично завантажується в інтернет-браузер через мережу з сервера. 

 

ПС-Журнал успішності  студентів -Web 

 Забезпечення можливості реєстрації поточної успішності та відвідувань 

занять студентами в реальному часі викладачами   університету; 

 Організація доступу до таких даних всім студентам університету; 

 Генерація безлічі звітних документів і узагальнюючих показників для 

здійснення всебічного аналізу даних про поточну успішність студентів і, 

відповідно, прийняття управлінських рішень; 

 Інтегрування даних про поточну успішність з метою автоматичного 

формування в базі даних підсумкових семестрових показників успішності і їх 

друку в вигляді заліково-екзаменаційних відомостей. 

 

Розширений аналіз успішності  

Забезпечує генерацію 12-ти додаткових звітів, які дозволяють 

здійснювати розширений аналіз семестрової успішності студентів як для даного 

поточного року, так і в порівнянні з попереднім. 

1.Звіт про результати успішності студентів певної форми навчання на 

зимовій або весняної сесії поточного навчального року по курсам в розрізі 

факультетів; 

2. Звіт про результати успішності студентів під час зимової або весняної 

сесії поточного навчального року в розрізі факультетів, курсів та форм 

навчання; 

3. Порівняльний звіт за результатами успішності студентів (абсолютної 

успішності, якості знань, заборгованості) за результатами зимової або весняної 

сесії поточного та минулого навчальних років в просторі параметрів: 

факультет, форма навчання, форма фінансування; 

4. Порівняльний звіт за результатами підсумкової успішності студентів 

(порівняння абсолютної кількості і відсотка студентів, які виконали вимоги 

навчального плану, і студентів, які отримали «відмінно» і «добре») за 

результатами зимової або весняної сесії поточного та минулого навчального 

року в розрізі форм навчання та факультетів; 

5. Порівняльний звіт за результатами підсумкової успішності студентів 

(абсолютної успішності, якості знань, середнього бала і розподілу кількості 

оцінок за значеннями в ECTS та 4-бальною шкалою) за результатами зимової 

або весняної сесії поточного та минулого навчального року в розрізі кафедр; 

Порівняльний звіт за результатами підсумкової успішності студентів 

(академічної заборгованості) за результатами зимової або весняної сесії 
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поточного та минулого навчального року в розрізі форм навчання та 

факультетів; 

7. Порівняльний звіт за результатами підсумкової успішності студентів 

(академічної заборгованості) за результатами зимової або весняної сесії 

поточного та минулого навчального року в розрізі факультетів та кафедр; 

8. Звіт про негативні підсумкові результати навчання студентів з 

дисциплін із заліками за результатами зимової або весняної сесії поточного 

навчального року; 

9. Звіт про негативні підсумкові результати навчання студентів з 

дисциплін з іспитами за результатами зимової або весняної сесії поточного 

навчального року. 

Крім зазначених звітів, пакет  комп’ютерних програм «ДЕКАНАТ»  дає 

можливість формувати звіти на кожному рівні структури бази даних: 

 університет;  

 факультет; 

 курс; 

 група; 

 студент. 

Особистий кабінет студента – містить інформацію про : 

 поточна успішність; 

 семестрові бали; 

 статистику оцінок; 

 вибіркові дисципліни; 

 наукову активність студента. 

Особистий кабінет викладача включає: 

 перелік академічних груп, до яких викладач має доступ для ведення 

журналу поточної успішності; 

 розділ збірні групи, де має можливість самостійно створювати 

віртуальні групи для ведення журналу по вибірковим дисциплінам; 

 розділ навчальна робота,  в якому відображається індивідуальний план 

роботи викладача . 

Наукова активність студента    включає інформацію щодо: 

 типу події (участь у науковій конференції, участь в студентській 

олімпіаді, публікація наукової статті та інше). Тема доповіді (назва публікації); 

 прізвище, ініціали, посада, місце роботи наукового керівника; 

 назва наукового заходу (видання); 

 місце проведення (видання); 

 Відзнака 

 анкетні дані студента; 

 обхідний лист 

Обхідний лист – таблиця реєстрації заборгованостей студентів.  

В таблиці фіксується дата запису щодо заборгованості, дата скасування 

заборгованості, ідентифікатор студента, ідентифікатор підрозділу, де виникла 

заборгованість у студента, автор запису щодо виникнення заборгованості, автор 
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запису щодо скасування заборгованості, тип заборгованості (з довідника), 

довільний коментар, поточний статус запису щодо заборгованості  

Всі зміни в даних автоматично фіксуються в журналі реєстрації змін. Це 

дозволяє, при необхідності, переглядати дані щодо авторів змін, дат внесення 

змін та усіх варіантів стану досліджуваного запису та сформувати звіти про 

кількість заборгованостей у студентів. 

  Комунікатор – для спілкування,  при необхідності, зі всіма 

користувачами бази даних – викладачами, співробітниками деканатів, 

адміністратором та ін.  

  Особливості Пакету: 

 великий обсяг і повнота інформації, яка зберігається в базі даних; 

 великий обсяг звітів, які можна підготувати на основі даних з бази 

даних; 

 інформаційна сумісність з іншими продуктами. 

Для розрахунку  навантаження викладачів, складання розкладу занять 

використовується   також  автоматизована система управління навчальним 

процесом АСУ УНП. 

Для автоматизації діяльності Приймальної комісії  та взаємодії з 

ЄДЕБО використовується  пакет  комп’ютерних  програм «ПС-

Абітурієнт». 

.Основні можливості пакету комп’ютерних програм: 

 формування даних про підрозділи; 

 формування даних про галузях знань, напрями підготовки, 

спеціальності (спеціалізації) та їх розподілу за підрозділами; 

 формування даних про список дисциплін, за якими приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного тестування або складаються вступні 

іспити; 

 формування даних про кожного абітурієнта; 

 формування даних про бали сертифікатів абітурієнтів; 

 формування даних, які необхідні для щоденної передачі в систему 

«Конкурс». 

Для забезпечення координації та контролю дій  структурних підрозділів 

університету з питань електронного ліцензування освітньої діяльності  у сфері 

вищої освіти, формування електронної звітності університету стосовно 

контингенту студентів, організації замовлення, видачі та обліку документів про 

освіту державного  зразка,   координації робіт з організації замовлення, 

видачі та обліку студентських  квитків державного зразка, моніторингу якості 

карток студентських квитків та процесу їх виготовлення. -  організовано доступ 

до програмного комплексу  Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти (ЄДЕБО). 

 

4.2. Дистанційне навчання 

 

1. Дистанційна форма навчання в Університеті запроваджується з метою: 

поширення доступу громадян до освітньо-професійних програм вищої освіти з 
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використанням сучасних інформаційних ресурсів; реалізації навчальних та 

наукових ресурсів Університету та підвищення якості навчання за рахунок 

інноваційних методів навчання, в тому числі індивідуального підходу у 

навчанні; розвитку особистості з метою подальшого самостійного навчання 

впродовж життя. 

2. Основне завдання дистанційного навчання — забезпечення громадянам 

можливості реалізації конституційного права на здобуття вищої освіти та 

професійної кваліфікації. Дистанційне навчання зорієнтоване насамперед на 

такі категорії студентів: особи з особливими потребами; особи проживають у 

географічно віддалених від закладів вищої освіти населених пунктах; 

громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном; 

особи, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні 

програми. 

Дистанційне навчання в Університеті реалізовується шляхом: 

 застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; 

 використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

інших форм навчання (технології змішаного навчання); 

 розробки дистанційних сертифікаційних програм (курсів), що 

продаються стороннім споживачам ринку освітніх послуг.  

3. Дистанційне навчання в Університеті реалізоване у системах 

управління навчальним контентом WebCT (з 2001-2018 рр., понад 200 курсів, 

do.kneu.kiev.ua) та Moodle (з 2013 р., близько 300 курсів, do-m.kneu.kiev.ua). 

Авторизація у системі відбувається автоматично під час переходу з 

електронного кабінету викладача чи студента з сайту Університету. 

4. Кожна навчальна дисципліна дистанційної форми навчання відповідно 

до навчального плану цієї форми забезпечена дистанційним курсом, який являє 

собою комплексний електронний простір вивчення дисципліни, що містить 

презентації, відеоматеріал, текстові лекції, завдання, тести, форуми, та надає 

можливість для кожного студента формувати індивідуальну траєкторію 

навчання. Крім того, платформа надає можливість налагодити обмін 

повідомленнями між учасниками курсу, використовувати он-лайн зустрічі для 

проведення консультацій та іспитів, зберігає електронний журнал тощо. 

5. Дистанційне навчання в Університеті реалізується через Інститут 

дистанційних технологій навчання (idtn.kneu.edu.ua), який забезпечує 

організаційне, адміністративне, методологічне та технологічне супроводження 

процесу дистанційного навчання. 

6. Організація навчального процесу із застосуванням дистанційних 

технологій навчання в Університеті здійснюється відповідно до:  

 Закону України «Про вищу освіту»; 

 «Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні», затвердженої 

Міністерством освіти і науки України 20 грудня 2000 р.; 

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання»; 

 Положення «Про інститут дистанційних технологій навчання 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», затверджене наказом по Університету від 28.10.2013 № 870; 
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  «Порядку про атестацію дистанційних курсів у ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затвердженого 

наказом по Університету від 08.12.2016 № 890; 

 «Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання» (нова редакція), затвердженого наказом по Університету від 

30.06.2017 № 538 (з додатками «Методичні рекомендації щодо розробки 

розділів робочої навчальної програми з наук (дисциплін) для студентів 

дистанційної форми навчання» та «Уніфіковані вимоги щодо структури, 

наповнення та оформлення дистанційних курсів»). 

7. З метою поглиблення і розширення рівня професійних 

компетентностей педагогічних та науково-педагогічних працівників 

університету, набуття ними досвіду використання інноваційного 

інструментарію задля використання здобутих знань, вмінь та навичок щодо 

використання дистанційних технологій у освітньому процесі, сформована 

програма курси підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому 

просторі Університету», що відповідає актуальним потребам викладацького 

складу Університету у галузі дистанційних технологій та забезпечує ефективну 

розробку дистанційних курсів, для усіх навчання. Курси працюють з 2001 р. 

Протягом останніх трьох років кваліфікацію майже 200 викладачів 

 

4.3. Управління ресурсами 

 

4.3.1. Електронні ресурси 

Основним функціональним завданням сучасної університетської 

бібліотеки є інформаційне забезпечення навчального, виховного та наукового 

процесів вузу та надання вільного доступу до вітчизняних і світових 

інформаційних ресурсів.  

Бібліотека Університету працює з інтегрованою інформаційно-

бібліотечною системою «ІРБІС»  починаючи з 1998 року.  

AБІС ІРБІС 64 – інтегрована інформаційно-бібліотечна система, 

адаптована до потреб бібліотеки Університету, забезпечує комплексну 

автоматизацію всіх бібліотечних процесів і надає можливість доступу до 

створених баз даних.   

Інструментальні засоби дають змогу підтримувати: 

– повні тексти документів;  

– графічні зображення; 

– MARC-сумісні формати;  

– ISO-стандарти;  

– інформаційно-пошукові мови дескрипторного й класифікаційного типів 

з наявною в них системою посилань;  

– авторитетні файли;  

– штрихові коди; 

– протоколи передачі даних для роботи в локальних, корпоративних і 

глобальних мережах;  

– WWW-сервер, який надає широкий спектр послуг через Інтернет, тощо.  
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До складу АБІС входять АРМи: «Адміністратор», «Комплектатор», 

«Каталогізатор», «Читач», «Книговидача», «УДК» та модуль Web –ІРБІС.  

TCP/IP Сервер баз даних ІРБІС64, містить засоби моніторингу процесів, що 

виконуються, авторизації користувачів та ін. 

АРМ «Адміністратор» (клієнтський і серверний варіанти) – робоче місце 

спеціаліста, що виконує системні операції над базами даних в цілому. 

 Системна підтримка сервера, оновлення, створення бекапів.  

 Створення, редагування та управління системними утилітами.  

 Формування та конвертація до системи профайлів першокурсників.  

 Встановлення або переустановлення клієнтів.  

 Локальні налаштування операційної системи. 

 Налаштування віддаленого клієнта.  

 Отримання статистичних показників за певний період.  

АРМ «Каталогізатор» – робоче місце бібліотечного працівника, що 

виконує функції з формування Електронного каталогу (ЕК) та інших баз даних 

системи. 

 В АРМ створюються, редагуються та видаляються бібліографічні записи 

на всі бібліотечні ресурси.  

Бази даних ЕК містять бібліографічні та інші (спеціальні) описи 

літератури. 

Для каталогізації окремих видів матеріалів – книг; видань, що 

продовжуються; карт; комп’ютерних файлів; звукових та відеозаписів; ігор, 

тощо створено спеціальні шаблони.  

Каталогізація документів можлива різними мовами світу.  

АРМ «Комплектатор» – робоче місце бібліотечного працівника, що 

виконує функції з комплектування, надходження документів та обліку 

бібліотечного фонду. Ведеться окрема база даних CMPL.  

Ведеться інвентарний облік книжкових видань, здійснюється реєстрація 

надходжень періодичних видань, тощо. Роздруковуються поліпропіленові 

етикетки штрих-кодів для нових надходжень літератури.  

АРМ «Читач» - робоче місце користувача, призначене для пошуку 

інформації в Електронному каталозі, перегляд чи друк віднайденої інформації, 

формування замовлення на видачу віднайденої літератури з книгосховища 

бібліотеки. 

АРМ «Книговидача» – робоче місце бібліотечного працівника, який 

здійснює видачу та прийом навчальної літератури.  

Модуль Web –ІРБІС – забезпечує  цілодобовий доступ до баз даних 

Електронного каталогу. За допомогою веб-модуля користувачі мають доступ до 

електронних ресурсів бібліотеки. 

Модуль має три складові – Електронний каталог, Електронна бібліотека 

навчальної літератури та Електронний формуляр читача, що надає 

можливість користувачам самостійно вибудовувати алгоритм пошуку 

необхідної інформації. Надається можливість замовляти документи з відділу 

книгозберігання до читальних залів в режимі он-лайн, а також переглядати 

особистий електронний формуляр, який містить перелік навчальних та інших 

видань, отриманих при електронній книговидачі. 
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4.3.2. Інституційний репозитарій (електронний архів) ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

Забезпечення функціонування репозитарію університету є одним із 

пріоритетних у роботі бібліотеки. Бібліотека університету виступає 

координатором і основним виконавцем процесу створення та функціонування 

інституційного репозитарію Університету (з 2010 року) . 

Електронний архів Університету накопичує, зберігає та забезпечує 

овготривалий та надійний доступ до результатів наукової та освітньої роботи 

співробітників, студентів, аспірантів, докторантів університету та поширює 

вільно ці результати в глобальній мережі.  

Програмне забезпечення – вільно розповсюджене DSpace.  

Основне призначення репозитарію: Накопичення, збереження, 

розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного 

доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів Університету. Репозитарій зареєстровано у 

реєстрах: DOAR (Directory of Open Access Repositories), ROAR (Registry of Open 

Access Repositories), SSM (Система пошуку у відкритих архівах України).  

Станом на 31 грудня 2017 р. нараховує 22237  публікацій - статті, 

монографії, підручники, дисертації, навчальні матеріали, тощо.  

У 2015 репозитарій Університету отримав у Міжнародному центрі ISSN 

власний номер 2411-4383, а з ним і статус повноцінного електронного видання 

(ресурсу, що постійно оновлюється). 

Окрім АБІС «ІРБІС» співробітниками бібліотеки самостійно освоєні та 

застосовуються інші програмні продукти, зокрема MediaWiki та DSpace. 

 Бібліотека пропонує послуги віддаленим користувачам через глобальні 

мережі. Створені і постійно поповнюються Інтернет – орієнтовані 

вебліографічні бази економічного спрямування 

http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/temat_elek_res/: 

 «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки»; 

 «Економічна історія України: документи та матеріали»;  

 «Історія економічної думки в особах»; 

 «Економічна думка України: матеріали до наукових біографій»; 

 «Історія економічної теорії: бібліографічний аспект (від античності до 

ХХ століття)».   

Веб-сайт бібліотеки. У сучасних умовах перше ознайомлення 

користувачів з бібліотекою вищого навчального закладу часто здійснюється 

через веб-сайт. Представлення електронних продуктів, послуг і сервісів, 

своєчасне інформування про всі аспекти діяльності та здобутки бібліотеки 

здійснюється через веб-сайт бібліотеки http://lib.kneu.edu.ua/ 

 

4.4. Офіційний сайт ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана – kneu.edu.ua 

Офіційний сайт Університету kneu.edu.ua (www.kneu.kiev.ua, kneu.ua) – 

сучасна інформаційна система, яка дає змогу висвітлювати необхідну 

інформацію щодо організації навчального процесу в університеті, діяльності 

http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/temat_elek_res/
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його структурних підрозділів, методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, подій, що відбуваються в університеті. 

Сайт має інформувати про наукові ніколи університету, наявні рейтинги і 

досягнення навчального закладу, стратегію і тактику його розвитку, поточну та 

іншу інформацію, що стосується діяльності Університету. 

У 2013 році було розроблено «Про порядок формування та підтримки 

веб-сайту Університету, яке визначає: 

 структуру офіційного сайту Університету; 

 структурні підрозділи Університету, що відповідають за 

інформування користувачів, та функції цих підрозділів; 

 відповідальність за підготовку та надання інформації для 

забезпечення ефективної роботи сайту; 

 технологію підтримки сайту. 

Основними завданнями сайту є: 

 забезпечення якісної комунікації між викладачами, студентами, 

абітурієнтами, випускниками, партнерами Університету; 

 висвітлення діяльності та досягнень університету; 

 позиціонування Університету як найбільшого економічного, 

дослідницького, інноваційно спрямованого закладами вищої освіти країни з-

понад сторічним досвідом, центру розвитку та реалізації студентських 

ініціатив; 

 оперативне та об’єктивне інформування громадськості про діяльність 

Університету; 

 формування цілісного позитивного іміджу Університету; 

 удосконалення інформованої про якість освітніх послуг в установі; 

 створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу, 

соціальних партнерів Університету; 

 здійснення обміну педагогічним досвідом; 

 стимулювання творчої активності викладачів і студентів. 

Україномовна версія сайту має біля 36 100 сторінок. Англомовна має 

приблизно 12 200 сторінок. 

Webometrics Ranking of World Universities 

Вебометричний рейтинг університетів світу (анг. Webometrics ranking of 

world’s universities) – рейтинг університетів світу, за яким аналізують ступінь 

представлення університетів в інтернеті.   

Рейтинг складає та публікує двічі на рік (у січні та липні)  лабораторія 

кибірметрики (Cybermetrics Lab) Національної дослідницької ради Іспанії 

(National Research Council, CSIC), яка діє при Міністерстві освіти Іспанії. 

Рейтинг починався з аналізу 6 000 університетів у 2004 році. На сьогодні 

аналізують 20 745 закладів вищої освіти і визначають їхнє місце відповідно до 

ступеня пердставлення в інтернеті за методикою, яка базується на Берлінських 

принципах визначення рейтингу вищих навчальних закладів (Berlin Principles 

on Ranking of Higher Education Institutions), які розробило ЮНЕСКО. 

Об’єктом аналізу є домен академічної інституції. Не враховують 

інституції, які не мають власного незалежного веб-домену. Методика 
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вимірювання Webometrics (http://www.webometrics.info/en) постійно 

змінюється, проте в основу покладено аналіз однакових складових, а саме: 

зовнішніх посилань на сайт, розміру сайту (кількісті сторінок та публікацій, 

медіаматеріалів тощо) та наукових публікацій, що є доступними онлайн. Ці 

складові отримуються з різних   пошукових систем.  

Співробітниками сектору освітніх інформаційних технологій проводиться 

аналіз позицій Університету у рейтингу Webometrics. 

Таблиця 1.2 

Рейтинг ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана у рейтингу Webometrics 
Дата рейтингування Місце ЗВО у світовому рейтингу Місце ЗВО  

у національному рейтингу 

січень 2010 5077 19 

липень 2010 4452 17 

січень 2011 4260 21 

липень 2011 3438 13 

лютий  2012 4374 23 

липень 2012 5156 45 

лютого 2013 886 35 

серпень 2013 8759 63 

січень 2014:  7145 48 

січень 2015 4650 37 

липень 2015: 5329 22 

січень 2016 5115 31 

липень 2016 3664 17 

січень 2017 4288 27 

липень 2017 4661 27 

січень 2018 4523 23 

 

Індекс прозорості від CEDOS 

Рейтинг прозорості університетів є одним із багатьох механізмів 

забезпечення якості вищої освіти. CEDOS показує, наскільки університети 

готові бути відкритими та інформувати власних студентів і викладачів, а також 

широку громадськість, про власну політику через свої сайти. CEDOS укладає 

цей рейтинг з метою віднайти найкращі практики серед українських 

університетів та всередині кожного університету серед різних факультетів та 

кафедр, аби поширити ці практики на якомога більше веб-сторінок українських 

вишів. Відкритість інформації не є запорукою високої якості освіти, проте вона 

є необхідною умовою для усвідомленого вибору абітурієнтів, студентів та 

викладачів. 

Сайт Університету: 2015 р. – 16-е місце в рейтингу, 2016 рік – 39-е. 

 

Рейтинг World Universities Web Ranking 2018 

Однойменна австралійська компанія 4ICU публікує свій рейтинг з 2005 

року, оцінюючи популярність більше 11 тисяч ЗВО світу та більше 171 ЗВО 

України за популярністю їхніх веб-ресурсів. На думку авторів рейтингу, це 

допомагає міжнародним студентам, викладачам та науковцям дізнаватися, 

наскільки певний ЗВО є популярним в тій чи іншій країні. 

http://www.webometrics.info/en
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В рейтингу використовуються показники цитованості та відвідуваності 

офіційних веб-представництв ЗВО світу. Джерелами інформації виступають 

бази даних міжнародного Інтернет-гіганту Google, американської компанії 

Alexa Internet (дочірня компанія Amazon) та британської компанії Majestic-12. 

Сайт Університету – 41-місце серед українських ЗВО. 

 

4.5. Комунікаційну політику та документообіг Університету 

забезпечує сервіс Microsoft Office 365 та ІС–ПРО 

Студенти та співробітники Університету активно використовують сервіси 

Microsoft Office 365. На поточний момент у національному домені kneu.ua 

зареєстровано 22035 користувачів – студентів, як нинішніх так і випускників 

минулих років та викладачів. 

Засобами Microsoft Office 365 (Outlook, OneDrive, Yammer, Teams, One 

Note ,Outlook, та ін.) забезпечується організація різноманітних освітніх заходів, 

спільна робота з фалами офісних додатків, таких як Word, Excel, PowerPoint. У 

поєднанні з можливістю використання функціонала Office 365 у середовищі 

браузера, дозволяє залучити до активної роботи користувачів на різноманітних 

операційних платформах, будь то Android, MS OS або Mac. Значний об’єм 

сховища – 1ТБ – на кожного зареєстрованого користувача також створює 

комфортні умови для реалізації викладачами та студентами цікавих та 

ресурсоємних проектів. 

Комплексна система автоматизації підприємства «ІС-ПРО», що 

використовуються в роботі підрозділами Університету, :з розрахунку та обліку 

заробітної плати, розрахунку стипендій, обліку грошових коштів, основних 

засобів,  ведення договорів (оплата навчання за контрактом, оплата проживання 

в гуртожитку,  оплата оренди приміщень). 

Загалом Центр інформаційно-обчислювальних та мережевих систем 

забезпечує використання новітніх інформаційних технологій у всіх сферах 

діяльності структурних підрозділів Університету:  

 інформаційне, організаційне та технічне забезпечення процесів 

діяльності Університету (освітні процеси; процеси науково-дослідної роботи; 

процеси управління Університетом; процеси фінансово-господарської 

діяльності; процеси взаємодії із зовнішніми організаціями та іншими 

зацікавленими особами; 

 участь у впровадженні засобів мультимедійного та дистанційного 

навчання в навчальний процес – організаційно-технічна та методична 

підтримка програмних платформ для створення та проведення мультимедійних 

та дистанційних курсів; 

 консультаційні послуги – технічне обслуговування комп’ютерного 

обладнання виконується силами адміністрації та технічної групи; 

 забезпечення впровадження цифрових технологій в діяльність 

структурних підрозділів Університету – у ректораті, в деканатах, на кафедрах 

та в підрозділах університету встановлені станції, на яких виконуються 

різноманітні задачі: на факультетах – АРМ деканату «Deans offіce»; у 

бухгалтерії – мережа 35 робочих місць, зв’язок з фінансово-економічним 

відділом та центром магістерської підготовки; у бібліотеці – мережа на 120 



 25 

робочих місць, створено Електронну бібліотеку, що містить понад 40 000 

екземплярів електронних книг; у приймальній комісії встановлено зв’язок з 

ЄДБО, впроваджено інформаційну систему «Абітурієнт»; 

 створення довідкової бази даних з навчально-методичних проблем –

створено і розвивається FTP-архів навчально-методичних матеріалів та лекцій; 

 створення та постійне оновлення WEB-сторінки Університету (Інтернет 

та Інтранет версії); 

 супроводження поточної бази даних для виготовлення пластикових 

студентських квитків – створена цифрова фотостудія та робоче місце для 

формування поточної бази даних; 

 супроводження підсистеми «Дипломи» – бази даних по випускниках 

Університету для Методичного центра Міністерства освіти і науки України, на 

основі якої виготовляються пластикові дипломи державного зразка. 

У 2017 року в Університеті розпочато проект «DIGITAL UNIVERSITY», 

метою якого є створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища 

Університету, що передбачає побудову цифрової платформи Університету за 

трьома основними напрямами:  

 цифрові комунікації та уніфікація процесів обміну даними для 

забезпечення цифровізації всіх процесів діяльності Університету; 

 стандартизація представлення інформації та впровадження наскрізної 

системи електронного документообігу, впровадження концепції «цифрових» 

робочих місць; 

 відкрите середовище розроблення сервісів подання/передавання/ 

представлення інформації та інформаційна підтримка можливості одночасної 

роботи з даними з різних інформаційних джерел. 

В Університеті використовуються ліцензовані пакети прикладних 

програм для вирішення окремих адміністративних, навчальних та наукових 

завдань. 

 

4.6. Розміщення на офіційному веб-сайті ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана 

обов’язкової інформації передбаченої законодавством 

 

Офіційний сайт Університету kneu.edu.ua (www.kneu.kiev.ua, kneu.ua)  

здійснює свою роботу відповідно до вимог законів України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про освіту», «Про вищу освіту» та наказу МОН 

України від 19.02.2015 №166 «Про деякі питання оприлюднення інформації про 

діяльність вищих навчальних закладів» щодо  оприлюднення обов’язкової 

інформації на офіційному веб-сайті університету та в умовах жорсткої 

конкуренції, що вимагає своєчасного висвітлення інформації про діяльність 

закладу вищої освіти в мережі Інтернет.  

На сайті Університету розміщено: Статут та інші документи 

Університету, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу; 

ліцензії на провадження освітньої діяльності; сертифікати про акредитацію 

освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію Університету; 
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структура та органи управління Університету; кадровий склад Університету 

згідно з ліцензійними умовами;  бюджет Університету та річний, у тому числі 

фінансовий, звіт; кошторис Університету на поточний рік та всі зміни до нього; 

звіт про використання та надходження коштів; інформацію щодо проведення 

тендерних процедур; штатний розпис на поточний рік; інформацію про 

процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері 

вищої освіти; щорічний звіт ректора Університету; реалізацію прав і виконання 

зобов’язань Університету; освітні програми, що реалізуються в Університеті, та 

перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою 

програмою; ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в 

Університеті; мова (мови) освітнього процесу; наявність вакантних посад, 

порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); 

матеріально-технічне забезпечення Університету (згідно з ліцензійними 

умовами); напрями наукової діяльності; наявність гуртожитків та вільних місць 

у них, розмір плати за проживання; результати моніторингу якості освіти; 

умови доступності Університету для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти; перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх 

вартість, порядок надання та оплати; правила вступу до Університету; 

дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або 

наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді 

монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 

міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь 

доктора наук, а також відгуки опонентів; щорічне оцінювання здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету та 

регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань, іншу інформацію. 

Згідно з Положенням «Про порядок формування та підтримки веб-сайту 

Університету від 28 березня 2013 року, подається необхідна інформація щодо 

організації освітнього процесу в Університеті, діяльності його структурних 

підрозділів, методичного забезпечення навчальних дисциплін, а також інших 

подій, що відбуваються на базі Університету. 

Сайт Університету містить набір сторінок і рубрик, відображених в меню 

сайту: офіційна сторінка; рубрики; Університет, факультети й інститути, наука, 

вступникам, друга вища освіта, студентське життя, бібліотека, публікації, події, 

партнери, державні установи, оголошення, новини Університету; контакти, 

інформація з покликанням: Комітет з питань науки і освіти, Міністерство освіти 

і науки України, Державна податкова адміністрація України; служба підтримки 

сайту, знайшли помилку на сайті? У разі необхідності структура може бути 

змінена. Ці зміни затверджує ректор Університету. 

На сайті розміщують інформацію про наукові школи Університету, наявні 

рейтинги і досягнення навчального закладу, стратегію і тактику його розвитку, 

поточну та іншу інформацію, що стосується діяльності Університету.  Для 

забезпечення ефективного функціонування сайту інформація систематично 

оновлюється та підтримується в актуальному стані в порядку,  встановленому 

законодавством. 
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ІІ. ЗВІТ ПРО ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОРІВНЯЛЬНИХ 

КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА 

Діяльність Університету з підготовки фахівців освітніх ступенів 

«бакалавр» і «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у звітному 

році була спрямована на реалізацію завдань, визначених Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших 

норм законодавства України і міжнародних договорів, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, Статуту Університету, інших 

внутрішніх нормативно-правових актів Університету, ухвал Вченої та Науково-

методичної рад Університету, наказів ректора.  

Місце провадження освітньої діяльності (табл. 2.1): 

1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 

1 корпус – м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 

2 корпус – м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г;  

3 корпус – м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г; 

4 корпус – м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г; 

5 корпус – м. Київ, вул. Мельникова, 79/81; 

6 корпус – м. Київ, вул. Мельникова, 79/81; 

7 корпус – м. Київ, Львівська площа, 14. 

2. Економічний коледж Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; м. 

Київ, вул. Василя Верховинця, 3. 

3. Коледж економіки і управління Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; м. 

Київ, вул. Металістів, 17. 

4. Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; м. Київ, Львівська площа, 14. 

5. Роменський коледж Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 250. 

6. Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  

вул. Ватутіна, 37/А. 

7. Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64. 

1 корпус  – Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64; 

2 корпус – Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16; 

3 корпус – Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 2.  
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Таблиця 2.1 

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

№ 
Шифр 
галузі 

знань 

Назва галузі знань 
Код напряму 
підготовки, 

спеціальності 

Найменування напряму 
підготовки, спеціальності, виду 

освітньої послуги 

Ліцензований Номер рішення за кожною спеціальністю 
(протокол АКУ, наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної спеціальності) 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код 02070884) 
(адреса університету: 03057, м. Київ, пр. Перемоги 54/ 1) 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: 
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719, від  27.08.2010 № 787) 

Підготовка бакалаврів 

1. 0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (Економіка) 50 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 №  2323 л 

2. 
0301 

Соціально-політичні 

науки 

6.030101 Соціологія 50 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 

3. 6.030102 Психологія 50 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

4. 0302 Міжнародні відносини 6.030206 Міжнародний бізнес 60 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

5. 0304 Право 6.030401 Правознавство 295 250 Наказ МОН України від 07.07.2008 № 2180 л 

6. 

0305 
Економіка  

та підприємництво 

6.030501 Економічна теорія 30 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

7. 6.030502 Економічна кібернетика 100 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

8. 6.030503 Міжнародна економіка 500 270 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

9. 6.030504 Економіка підприємств 330 240 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

10. 6.030505 
Управління персоналом та 

економіка праці 
100 70 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

11. 6.030506 Прикладна статистика 30 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

12. 6.030507 Маркетинг 210 180 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

13. 6.030508 Фінанси і кредит 720 450 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

14. 6.030509 Облік  і аудит 330 300 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

15. 0306 
Менеджмент 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 150 120 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

16. 0403 
Системні науки  

та кібернетика 
6.040303 Системний аналіз 50 0 Наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494 л 

17. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
6.050101 Комп’ютерні науки 100 50 Наказ МОН України від 31.07.2014 № 2657 л 
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18. 1401 Сфера обслуговування 6.140103 Туризм 100 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 

19. 1701 Інформаційна безпека 6.170101 
Безпека інформаційних і 

комунаційних систем 
30 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 

Підготовка спеціалістів 

1. 0403 
Системні науки та 
кібернетика 

7.04030302 
Системи і методи прийняття 
рішень 

20 20 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

2. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
7.05010101 

Інформаційні управляючі системи 

та технології (за галузями) 
20 20 Наказ МОН України від 06.02.20154 № 133 л 

Підготовка магістрів  

1. 0304 Право 8.03040101 Правознавство 295 250 Наказ МОН України від 07.07.2008 № 2180 л 

2. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

8.03050101 Економічна теорія 30 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

3. 8.03050201 Економічна кібернетика 100 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

4. 8.03050301 Міжнародна економіка 500 180 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

5. 8.03050401 
Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності) 
330 180 Наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090 л 

6. 8.03050501 
Управління персоналом та 

економіка праці 
100 50 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

7. 8.03050601 Прикладна статистика 30 25 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

8. 8.03050701 Маркетинг 210 160 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

9. 8.03050801 
Фінанси і кредит  (за 

спеціалізованими програмами) 
480 300 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

10. 8.03050802 Банківська справа 240 150 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

11. 8.03050901 Облік аудит 330 200 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

12. 0306 
Менеджмент 

адміністрування 
8.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

200 90 Наказ МОН України від 08.01.2014 № 1л 

13. 0403 
Системні науки та 

кібернетика 
8.04030302 

Системи і методи прийняття 

рішень 
30 30 Наказ МОН України від 31.03.2011 № 764л 

14. 0501 
Інформатика та 
обчислювальна техніка 

8.05010101 
Інформаційні управляючі системи 
та технології (за галузями) 

30 0 Наказ МОН України від 03.07.2015 № 1683 л 

15. 1501 Державне управління 8.15010002 Державна служба 30 30 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 2491 л 

16. 
1801 Специфічні категорії 

8.18010014 
Управління фінансово-

економічною безпекою 
60 0 Наказ МОН України від 11.06.2015 № 2323 л 

17. 8.18010016 Бізнес-адміністрування 50 75 Наказ МОН України від 02.10.2014 № 2866 л 
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Перепідготовка спеціалістів 
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20. 06.2007, від 27.08.2010 № 787) 

1. Перепідготовка за базовими напрямами (спеціальностями) 495 495 Наказ МОН України від 01.11.2010 № 2035л 

 Інші види освітньої діяльності 

1. 
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки 
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей)) 

Наказ МОН України від 02.10.2014 №2866 л 

2. Підвищення кваліфікації у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 600 Наказ МОН України від 04.01.2013 № 1-л 

3. Підвищення кваліфікації фахівців з іноземних мов 5000 Наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090л 

4. Підвищення кваліфікації фахівців з української мови як іноземної 200 Наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090л 

Коледж економіки і управління Державного вищого навчального закладу  

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00220055) 

(адреса коледжу: 03057, м. Київ, вул. Металістів, б. 17) 

Підготовка молодших спеціалістів: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839) 

1. 
0305 

Економіка та 
підприємництво 

5.03050201 
Інформаційна діяльність 

підприємства 
75 0 Наказ МОН України від 03.07.2015 № 1683 л 

2. 5.03050401 Економіка підприємства 50 25 Наказ МОН України від 13.07.2012 № 2325 л 

3. 0306 
Менеджмент 
адміністрування 

5.03060101 Організація виробництва 60 30 Наказ МОН України від 13.07.2012 № 2325 л 

Економічний коледж Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 04618613) 

(адреса коледжу: 03148, м. Київ, вул. Василя  Верховинця, б. 3) 

Підготовка молодших спеціалістів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839) 

1. 0304 Право 5.03040101 Правознавство 50 0 Наказ МОН України від 24.04.2012 № 1485 л 

2. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 30 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

3. 5.03050701 Маркетингова діяльність 30 0 Наказ МОН України від 04.06.2013№ 2070 л 

4. 5.03050801 Фінанси і кредит 180 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

5. 5.03050802 Оціночна діяльність 30 0 Наказ МОН України від 04.06.2013 № 2070 л 

6. 5.03050901 Бухгалтерський облік 30 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

Роменський коледж Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00284032) 
(адреса коледжу:  42009, Сумська обл., м. Ромни,  вул. Горького, б. 250) 

Підготовка молодших спеціалістів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839) 

1. 
0305 

Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 30 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

2. 5.03050901 Бухгалтерський облік 30 0 Наказ МОН України від 30.04.2013 № 1480 л 

3. 0501 Інформатика та 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних 45 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 
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обчислювальна техніка систем 

4. 0503 
Розробка корисних 
копалин 

5.05030404 

Обслуговування та ремонт 

обладнання нафтових і газових 

промислів 

45 20 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

5. 0505 
Машинобудування 

та матеріалообробка 
5.05050206 

Обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств 

будівельних матеріалів 

25 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

6. 0513 
Хімічна технологія та 

інженерія 
5.05130109 

Виготовлення тугоплавких 
неметалевих і силікатних 

матеріалів і виробів 

25 0 Наказ МОН України від 11.06.2014 № 2323 л 

7. 1301 Соціальне забезпечення 5.13010101 Соціальна робота 30 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00193275) 

(адреса  коледжу: 50096 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, б. 37 А) 

Підготовка молодших спеціалістів: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839) 

1. 0201 Культура 5.02010501 Діловодство 25 25 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

2. 

0305 
Економіка та 
підприємництво 

5.03050702 Комерційна діяльність 40 0 Наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415 л 

3. 5.03050801 Фінанси і кредит 90 30 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

4. 5.03050901 Бухгалтерський облік 60 30 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

5. 5.03051001 
Товарознавство та комерційна 
діяльність 

55 30 Наказ МОН України від 30.03.2012 № 1025 л 

6. 0517 

Харчова промисловість 

та переробка с/г 

продукції 

5.05170101 Виробництво харчової продукції 50 30 Наказ МОН України від 30.03.2012  № 1025 л 

Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 22934387) 

(адреса коледжу: 04053 м. Київ, Львівська площа, б. 14) 

Підготовка молодших спеціалістів: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839) 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 25 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 

2. 5.03050601 Прикладна статистика 25 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

3. 5.03050702 Комерційна діяльність 50 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

4. 

0501 
Інформатика та 
обчислювальна техніка 

5.05010101 
Обслуговування програмних 

систем і комплексів 
50 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

5. 5.05010201 
Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж 
25 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 
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6. 5.05010301 
Розробка програмного 

забезпечення 
75 0 Наказ МОН України від 08.01.2014 №  1л 

7. 0508 Електроніка 5.05080201 
Конструювання, виготовлення та 

технічне обслуговування виробів 
50 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

8. 0509 

Радіотехніка, 

радіоелектронні апарати 

та зв’язок 

5.05090101 

Конструювання, виробництво та 

технічне обслуговування 

радіотехнічних пристроїв 

25 0 Наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л 

Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу                                                

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 40783970) 

(адреса інституту: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64) 

Підготовка бакалаврів 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030502 Економічна кібернетика 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

2. 6.030503 Міжнародна економіка 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

3. 6.030509 Облік і аудит 75 50 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

4. 6.030504 Економіка підприємства 50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

5. 6.030507 Маркетинг 50 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

6. 6.030508 Фінанси і кредит 75 50 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

7. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

8. 0304 Право 6.030401 Правознавство 75 50 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

9. 0501 
Інформатика та 
обчислювальна техніка 

6.050103 Програмна інженерія 50 50 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

Підготовка спеціалістів 

1. 0304 Право 7.03040101 Правознавство 50 50 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

2. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

7.03050201 Економічна кібернетика 50 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

3. 7.03050701 Маркетинг 50 25 Наказ МОН України від 03.02.2017 № 18-л 

4. 7.03050301 Міжнародна економіка 25 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

5. 7.03050401 
Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності) 
50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

6. 7.03050801 
Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами) 

50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

7. 7.03050901 Облік і аудит 50 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

8. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
7.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 
економічної діяльності) 

50 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 
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9. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
7.05010301 Програмне забезпечення систем 50 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

Перепідготовка спеціалістів 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

7.03050401 
Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) 

 0 30 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

2. 7.03050801 
Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 
 0 30 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

3. 7.03050901 Облік і аудит  0 30 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

4. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
7.03060101 

Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

0 25 Наказ МОН України від 17.02.2017 № 32-л 

Підготовка магістрів 

1. 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

8.03050201 Економічна кібернетика 25 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

2. 8.03050901 Облік і аудит 50 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

3. 8.03050801 
Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 
50 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

4. 8.03050701 Маркетинг 50 25 Наказ МОН України  від 13.01.2017 № 2-л 

5. 8.03050401 
Економіка підприємства (за 

видами економічної діяльності) 
25 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

6. 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
8.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
25 25 Наказ МОН України  від 27.01.2017 № 13-л 

7. 0501 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 
8.05010301 Програмне забезпечення систем 25 25 Наказ МОН України від 10.02.2017 № 28-л 

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), і ліцензованого обсягу (таблиця « Узагальнений перелік спеціальностей та 
ліцензовані обсяги ») та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 1912.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, 

ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 січня 2017 р. за № 20/29888 (далі — наказ № 1565) 

Державний вищий навчальний заклад  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код 02070884) 
(адреса університету: 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

 Підготовка бакалаврів 

1. 01 Освіта/Педагогіка 015 
Професійна освіта 

(Економіка) 
50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 
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2. 

05 
Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка 1390 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 053 Психологія 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 №  1565 

4. 054 Соціологія 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 056 
Міжнародні економічні 

відносини 
60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 630 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
1170 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

8. 073 Менеджмент 210 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

9. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

10. 075 Маркетинг 270 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

11. 076 
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

450 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

12. 08 Право 081 Право 710 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

13. 

12 Інформаційні технології 

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
150 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

14. 124 Системний аналіз 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

15. 125 Кібербезпека 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

16. 24 Сфера обслуговування 242 Туризм 100 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка спеціалістів 

1. 05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 160 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 073 Менеджмент 140 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
120 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 075 Маркетинг 60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 076 
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

160 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

8. 08 Право 081 Право 150 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

9. 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та 80 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 
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інформаційні технології 

10. 124 Системний аналіз 80 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка магістрів 

1. 05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 1320 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 530 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
1170 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 073 Менеджмент 415 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
120 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 075 Маркетинг 250 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 076 
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

350 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

8. 08 Право 081 Право 545 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

9. 
12 Інформаційні технології 

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

10. 124 Системний аналіз 60 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Інші види освітньої діяльності 

1 Підвищення кваліфікації у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 300 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2 Підвищення кваліфікації у галузі знань 07 Управління та адміністрування 300 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

 
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 04618613) 

(адреса коледжу: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, б. 3) 

№ 
Шифр 
галузі 

Галузь знань Код 
Найменування 
спеціальності 

Ліцензований обсяг Підстава 

 Підготовка молодших спеціалістів 

1. 08 Право 081 Право 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 05 
Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік та оподаткування 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
210 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 075 Маркетинг 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Коледж економіки і управління Державного вищого навчального закладу 
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«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00220055) 

(адреса коледжу: 03057, м. Київ, вул. Металістів, б. 17) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

 Підготовка молодших спеціалістів 

1. 

07 
Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 90 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
150 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

 
Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 22934387) 

(адреса коледжу: 04053, м. Київ, Львівська площа, б. 14) 

№ 
з/п 

Шифр 
галузі 

Галузь знань Код 
Найменування 
спеціальності 

Ліцензований обсяг Підстава 

 Підготовка молодших спеціалістів 

1. 05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 

12 Інформаційні технології 

122 
Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 123 Комп’ютерна інженерія 25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
75 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 50 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка 

25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Роменський коледж Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00284032) 
(адреса коледжу:  42009, Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, б. 250) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

Підготовка молодших спеціалістів 

1. 
07 

Управління та 

адміністрування 

076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 072 Фінанси, банківська справа 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 
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та страхування 

3. 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 45 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 18 
Виробництво та 

технології 
185 

Нафтогазова інженерія та 

технології 
65 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

6. 16 Хімічна та біоінженерія 161 
Хімічні технології та 

інженерія 
25 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

7. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 30 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 00193275) 

(адреса  коледжу: 50096, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, б. 37 А) 

№ 
Шифр 

галузі 
Галузь знань Код 

Найменування 

спеціальності 
Ліцензований обсяг Підстава 

Підготовка молодших спеціалістів 

1. 02 Культура і мистецтво 029 
Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 
75 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

2. 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 Облік та оподаткування 115 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

3. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
145 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

4. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
125 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

5. 18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 105 Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка фахівців за  першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти 
За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

№ 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань 
Код 

спеціальності 
Назва спеціальності Ліцензований обсяг 

Номер рішення за кожною спеціальністю 

(наказ МОН, в якому приймалося рішення до 

даної спеціальності) 

Державний вищий навчальний заклад  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код 02070884) 
(адреса університету: 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1) 

Підготовка бакалаврів 

1. 12 Інформаційні технології 122 Комп᾽ютерні науки 150 
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 01.02.2017 №  53 

2. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
60 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 27.09.2016 №  674 
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3. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
60 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 01.02.2017 № 53 

 

Підготовка магістрів 

1. 12 Інформаційні технології 122 Комп᾽ютерні науки 30 
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 01.02.2017 №  53 

2. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
120 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 27.09.2016 №  674 

Підготовка докторів філософії 

1. 

05 
Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка 50 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

2. 056 
Міжнародні економічні 

відносини 
30 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 20 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

4. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
30 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

5. 073 Менеджмент 6 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

6. 074 
Публічне управління та 
адміністрування 

5 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

7. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
8 Наказ МОН від 23.06.2016 № 707 

8. 08 Право 081 Право 5 Наказ МОН від 23.06.2016 №  707 

9. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
5 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 27.09.2016 № 674 

10. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
30 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 01.02.2017 № 53 

Коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 22934387) 

(адреса коледжу: 04053, м. Київ, Львівська площа, б. 14) 

1. 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 50 
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ від 01.02.2017 № 53 

Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу                                                

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ідент. код ВП 40783970) 
(адреса інституту: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64) 

Підготовка бакалаврів 

1. 05 Соціальні та поведінкові 051 Економіка 75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 
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2. 
науки 

056 
Міжнародні економічні 

відносини 
75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

3. 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 125 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

4. 072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 

125 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

5. 073 Менеджмент 75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

6. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
75 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

7. 075 Маркетинг 75 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

8. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
75 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

9. 08 Право 081 Право 125 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

10. 

12 Інформаційні технології 

122 Комп’ютерні науки 75 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

11. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
100 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

12. 28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
75 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

13. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
75 

Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л, постанова 

КМУ від 01.02.2017 № 53 

Підготовка спеціалістів 

1. 

05 
Соціальні та поведінкові 

науки 

051 Економіка 75 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

2. 056 
Міжнародні економічні 

відносини 
50 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

3. 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 105 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

4. 072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 

105 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

5. 073 Менеджмент 100 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

6. 07 
Публічне управління та 

адміністрування 
074 

Публічне управління та 

адміністрування 
50 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

7. 

07 
Управління та 

адміністрування 

075 Маркетинг 75 Наказ МОН від 03.02.2017 № 18-л 

8. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
105 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

9. 08 Право 081 Право 100 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

10. 12 Інформаційні технології 121 
Інженерія програмного 
забезпечення 

75 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 
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Підготовка магістрів 

1. 

05 
Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка 50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

2. 056 
Міжнародні економічні 

відносини 
50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

3. 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 75 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

4. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
75 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

5. 073 Менеджмент 50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

6. 074 
Публічне управління та 
адміністрування 

50 Наказ МОН від 03.03.2017 р. № 38-л 

7. 075 Маркетинг 75 Наказ МОН від 13.01.2017 р. № 2-л 

8. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
50 Наказ МОН від 27.01.2017 № 13-л 

9. 08 Право 081 Право 75 Наказ МОН від 17.02.2017 № 32-л 

10. 12 Інформаційні технології 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
50 Наказ МОН від 10.02.2017 № 28-л 

11. 28 
Публічне управління та 
адміністрування 

281 
Публічне управління та 
адміністрування 

50 Наказ МОН від 03.03.2017 № 38-л 

12. 29 Міжнародні відносини 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
50 

Наказ МОН  від 27.01.2017 № 13-л, постанова 

КМУ від 01.02.2017 № 53 

 

Підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті провадиться відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти за 19 напрямами підготовки 10 галузей знань освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,  

16 спеціальностями 8 галузей знань на першому (бакалаврському), 10 спеціальностями 5 галузей знань на другому 

(магістерському), спеціальностями 5 галузей знань на третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти та 10 

спеціальностями 4 галузей знань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Підготовка молодших спеціалістів 

здійснюється за 17 спеціальностями 10 галузей знань. 
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Таблиця 2.2 

 
КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

станом на 31.12.2017 (без відокремлених структурних підрозділів) 

                 

Форма навчання 

Ступінь вищої освіти 
Всього по 

спеціальності 
Загальна 

кількість 

студентів 

бакалавр магістр 

1 2 3 4 1 2 

Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Університету» 

За формами 

навчання 

денна 48 248 25 132 34 123 31 130 34 12 47 35 219 680 899 

заочна 2 49 3 48 7 63 6 78 2 98 5 111 25 447 472 

Всього 50 297 28 180 41 186 37 208 36 110 52 146 244 1127 1371 

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці Університету» 

За формами 

навчання 

денна 90 82 97 66 117 74 90 23 37 26 56 18 487 289 776 

заочна 0 3 1 10 17 38 16 12 0 20 0 10 34 93 127 

дистанційна 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Всього 90 87 98 76 134 112 106 35 37 46 56 28 521 384 905 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту 

За формами 

навчання 

денна 138 358 199 255 110 214 92 180 60 94 79 101 678 1202 1880 

заочна 3 37 1 32 7 50 6 59 1 77 5 111 23 366 389 

дистанційна 0 13 0 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 36 36 

Всього 141 408 200 300 117 274 98 239 61 171 84 212 701 1604 2305 

Факультет маркетингу 

За формами 

навчання 

денна 78 206 57 133 53 92 57 23 35 18 36 34 316 506 822 

заочна 6 26 9 15 8 47 6 49 2 61 5 62 36 260 296 

дистанційна 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Всього 84 236 66 149 61 141 63 72 37 79 41 96 352 773 1125 

Факультет управління персоналом, соціології та психології 

За формами 

навчання 

денна 19 66 34 88 31 74 32 21 17 5 26 8 159 262 421 

заочна 1 11 0 19 0 42 6 28 0 18 2 10 9 128 137 

дистанційна 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Всього 20 80 34 107 31 119 38 49 17 23 28 18 168 396 564 

Факультет обліку та податкового менеджменту 

За формами 

навчання 

денна 55 22 73 27 74 61 68 39 50 33 82 23 402 205 607 

заочна 4 2 0 7 22 53 21 40 3 55 15 88 65 245 310 
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дистанційна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Всього 59 25 73 34 96 114 89 79 53 88 97 111 467 451 918 

Факультет економіки АПК 

За формами 
навчання 

денна 21 31 10 33 65 26 56 9 34 4 40 5 226 108 334 

заочна 1 1 0 5 7 9 9 10 1 28 14 18 32 71 103 

дистанційна 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Всього 22 32 10 38 72 36 65 19 35 32 54 23 258 180 438 

Факультет фінансів 

За формами 
навчання 

денна 89 48 146 43 210 116 188 92 113 60 153 48 899 407 1306 

заочна 8 8 0 14 16 113 19 94 2 141 20 186 65 556 621 

дистанційна 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Всього 97 58 146 58 226 229 207 186 115 201 173 234 964 966 1930 

Факультет економіки та управління 

За формами 

навчання 

денна 95 170 97 96 167 113 133 86 132 33 153 11 777 509 1286 

заочна 4 19 8 26 2 116 9 92 5 67 27 72 55 392 447 

дистанційна 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Всього 99 193 105 122 169 229 142 178 137 100 180 83 832 905 1737 

Інститут бізнес-освіти 

За формами 

навчання 

очно-заочна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

заочна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 242 0 359 359 

Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 242 0 359 359 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ІНОЗЕМЦІ 

За формами 
навчання 

денна 1 5 1 5 0 5 1 10 0 7 7 12 10 44 54 

заочна 0 2 0 5 0 2 0 6 1 1 0 6 1 22 23 

Всього 1 7 1 10 0 7 1 16 1 8 7 18 11 66 77 

Загальний контингент студентів по Університету 

За формами 

навчання 

денна 634 1236 739 878 861 898 748 613 512 292 679 295 4173 4212 8385 

заочна 29 158 22 181 86 533 98 468 17 683 93 916 345 2939 3284 

дистанційна 0 29 0 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 60 60 

ВСЬОГО 663 1423 761 1074 947 1447 846 1081 529 975 772 1211 4518 7211 11729 

Умовні позначення: Б – бюджет (державне замовлення); К – контракт (за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб). 
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Університет здійснює надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» і на підставі Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності  

у сфері вищої освіти Університету (режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/ 

app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf), що 

наведені у табл. 1. Ліцензований обсяг і кількість зарахованих у розрізі 

спеціальностей (спеціалізацій) наведено в табл. 2.3–2.4. 

Таблиця 2.3 

Ліцензований обсяг прийому і кількість зарахованих на 1 курс 

(включаючи зарахованих за скороченими програмами)  

навчання у 2017 р. 

Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) 

Денна форма Заочна форма  

Ліценз. 

обсяг 
Зараховані 

Ліценз. 

обсяг 
Зараховані 

051 

Економіка 940 667 400 102 

у тому числі:     

Економічна кібернетика  85 57 - - 

Економіка агробізнесу 40 28 - - 

Економічна теорія  25 4 - - 

Економіка підприємства 150 131 60 41 

Національна економіка  25 11 -  - 

Соціально-економічна статистика 30 9 - 7 

Міжнародна економіка 400 346 270 31 

Міжнародна торгівля товарами військового та 
подвійного призначення 

30 17 - - 

Регіональна економіка та місцеве самоврядування 30 10 - - 

Екологічна економіка 25 5 - - 

Управління персоналом та економка праці  100 49 70 23 

053 Психологія 50 41 - - 

054 Соціологія 50 15 - - 

056 Міжнародні економічні відносини 60 59 - - 

071 

Облік і оподаткування 330 126 300 31 

у тому числі:     

Облік, аудит та оподаткування 250 110 250 27 

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу 80 16 50 4 

072 

Фінанси, банківська справа та страхування 720 202 450 65 

у тому числі:     

Фінанси та страхування 480 154 290 53 

Банківська справа  240 48 160 12 

073 

Менеджмент 120 127 90 40 

у тому числі:     

Менеджмент 90 107 90 40 

Менеджмент агробізнесу 30 20 - - 

074 Публічне управління та адміністрування 30 12 - - 

075 Маркетинг 150 178 120 57 

076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 210 196 120 24 

у тому числі      

Підприємницька діяльність 120 44 60 5 

Міжнародний бізнес 60 90 60 19 

https://mon.gov.ua/storage/%20app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf
https://mon.gov.ua/storage/%20app/media/pravo-diyalnosti/kiyiv-nacz-ekon-univer-getmana-0808-1.pdf
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Комерційна діяльність та логістика 30 62 - - 

081 Право 460 320 250 80 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 100 92 50 27 

124 Системний аналіз 50 24 - - 

125 Кібербезпека 30 30 - - 

242 Туризм 100 69 - - 

015 Професійна освіта  50 - - - 

Всього 3450 2158 1080 426 

                                                                 

                  Таблиця 2.4 

Ліцензований обсяг прийому  

та кількість зарахованих на освітній рівень «магістр» у 2017 р. 

 

Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) 

Денна форма Заочна форма  

Ліценз. 

обсяг 
Зараховані 

Ліценз. 

обсяг 
Зараховані 

051 

Економіка  940 308 460 169 

у тому числі:     

Економічна кібернетика  100 32 25 6 

Економіка агропромислових формувань 40 19 20 16 

Економічна теорія  30 3 - - 

Економіка підприємства 140 83 140 43 

Соціально-економічна статистика 30 4 25 3 

Міжнародна економіка 440 143 180 83 

Управління персоналом та економіка праці  100 24 70 18 

071 

Облік і оподаткування 330 101 300 70 

у тому числі:     

Облік, аудит та оподаткування 250 82 250 57 

Облік, аудит та оподаткування в АПК 80 19 50 13 

072 

Фінанси, банківська справа та страхування 720 178 450 132 

у тому числі:     

Фінанси та страхування 470 133 300 91 

073 

Банківська справа  250 45 150 41 

Менеджмент 230 57 60 5 

у тому числі:     

Менеджмент 170 42 60 5 

Бізнес-адміністрування (Глобальний бізнес) 25 15 -  

074 Публічне управління та адміністрування 30 11 30 6 

075 Маркетинг 150 61 120 65 

076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 120 29 80 18 

у тому числі      

Підприємницька діяльність 120 29 80 18 

081 Право 460 46 250 105 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 75 33 50 9 

Всього 3055 824 1800 579 
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Таблиця 2.5 

Здобувачі вищої освіти (бакалавр) 

Освітній 

рівень 

(ОР) 
Код та спеціальність (спеціалізація) 

Кількість  

станом на 

31.12.2017р. 

(П1) 

Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО 

(П2) 

Здобули призові 

місця       (П3) 

(див. табл. 2.7) 

Іноземних 

громадян 

(П4) 

Громадян з 

країн членів 

ОЕСР 

(П5) 

Б
А

К
А

Л
А

В
Р

 

01 Освіта / Педагогіка      

015 Професійна освіта 31     
-Професійна освіта (економіка) 31     

05 Соціальні та поведінкові науки      

051 

Економіка, у т.ч. 2274 43  17 2 
- Економічна теорія 24     
- Економіка підприємства 499     
- Національна економіка 25     
- Економічна кібернетика 182     
- Соціально-економічна статистика 45     
- Міжнародна економіка 1137 43  16 2 
- Міжнародна торгівля товарами військового та 
подвійного призначення 48     

- Управління персоналом та економіка праці 184   1  
- Регіональна економіка та місцеве самоврядування 16     
- Екологічна економіка 7     
- Економіка агробізнесу 107     
- Національно економіка 25     

053 
Психологія, у т.ч. 106     
- Економічна та соціальна психологія 106     

054 
Соціологія, у т.ч. 44     
-  Соціологія економіки та  підприємництва 44     

07 Управління та адміністрування      

071 

Облік і оподаткування, у т.ч. 508   2  

- Облік, аудит та оподаткування 419   2  

- Облік, аудит та оподаткування агробізнесу 89     

072 
Фінанси, банківська справа та страхування, у 
т.ч. 

932 7  7  
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- Фінанси 675 4  7  

- Банківська справа 257 3    

073 

Менеджмент, у т.ч. 363 1    
- Менеджмент бізнес-організацій 308 1    
- Менеджмент агробізнесу 55     

075 Маркетинг 435 8  1  

076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, у т.ч. 
378     

- Підприємницька діяльність 57     
- Комерційна діяльність та логістика 244     
- Міжнародний бізнес 77     

08 Право      

081 
Право, у т.ч. 771 1    
- Правознавство 771 1    

12 Інформаційні технології      

122 
-  Комп'ютерні науки та інформаційні технології, у т.ч. 262 5    
- Інформаційні управляючі системи та технології 262 5    

124 - Системний аналіз 77     

125 

Кібербезпека, у т.ч. 73     
- Кібербезпека 60     
- Безпека інформаційних і комунікаційних систем 13     

24 Сфера обслуговування      

242 Туризм 167     

28 Публічне управління та адміністрування      

281 Публічне управління та адміністрування 44     

29 Міжнародні відносини      

292 Міжнародні економічні відносини 114 2    

6.010104 Професійна освіта (Економіка) 23     

6.030101 Соціологія 14     

6.030102 Психологія 23     

6.030206 Міжнародний бізнес 77     

6.030401 Правознавство 289     

6.030501 Економічна теорія 17     

6.030502 Економічна кібернетика 86     

6.030503 Міжнародна економіка 502     
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6.030504 Економіка підприємства 328     

6.030505 Управління персоналом та економіка праці 95     

6.030506 Прикладна статистика 30     

6.030507 Маркетинг 139     

6.030508 Фінанси і кредит 498     

6.030509 Облік і аудит 244     

6.030601 Менеджмент 130     

6.040303 Системний аналіз 27     

6.050101 Комп'ютерні науки 83     

6.140103 Туризм 26     

6.170101 
Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем 
13     

Разом 6579 67  27  

 

Таблиця 2.6 

Здобувачі вищої освіти (магістр) 

Освітній 

рівень 

(ОР) 
Код та спеціальність (спеціалізація) 

Кількість  

станом на 

31.12.2017р. 

(П1) 

Проходили 

стажування в 

іноземних 

ЗВО 

(П2) 

Здобули призові 

місця       (П3) 

(див. табл. 2.7) 

Іноземних 

громадян 

(П4) 

Громадян з 

країн членів 

ОЕСР 

(П5) 

М
А

Г
ІС

Т
Р

 

01 Освіта  0    

015 Професійна освіта (Економіка)      

05 Соціальні та поведінкові науки      

051 

Економіка, у т.ч. 642 23  12 1 
- Економічна теорія 6     
- Економіка підприємства 153 4    
- Економічна кібернетика 63     
- Соціально-економічна статистика 17     
- Міжнародна економіка 307 19  11 1 
- Економіка  підприємств аграрно-промислового комплексу 40     
- Управління персоналом та економіка праці 56   1  

07 Управління та адміністрування      

071 Облік і оподаткування, у т.ч. 231 1  2  
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-  Облік, аудит та оподаткування 188 1  2  

- Облік, аудит та оподаткування в АПК 43     

072 
Фінанси, банківська справа та страхування, у т.ч. 374 9  2  
- Фінанси і кредит 271 7  2  
- Банківська справа 103 2    

073 

Менеджмент, у т.ч. 107   9 2 

Менеджмент бізнес-організацій 79   1  

- Бізнес-адміністрування (Управління розвитком бізнесу) 1     
- Бізнес-адміністрування (Глобальний бізнес) 27   8 2 

075 Маркетинг 123 1  1  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, у т.ч. 68     

- Підприємницька діяльність 68     

08 Право      

081 Право, у т.ч. 128     
- Правознавство 128     

12 Інформаційні технології      

122 -  Комп'ютерні науки та інформаційні технології , у т.ч. 57     
- Інформаційні управляючі системи та технології 57     

24 Сфера обслуговування      

242 Туризм      

28 Публічне управління та адміністрування      

281 Публічне управління та адміністрування 22     

29 Міжнародні відносини      

292 Міжнародні економічні відносини      

Разом 1752 67  25 3 
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Таблиця 2.7 (П3) 

 

Переможці Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт,  

Всеукраїнських студентських олімпіад ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана у 2017 р. 

 
ПІБ Факультет (ННІ) Диплом Назва 

Міжнародні конкурси студентських наукових робіт 

Бричка Соломія Миколаївна Факультет фінансів І ступеня 
Кредитно-банківська система: історія, сучасність та 

перспективи розвитку (м. Київ) 

Макаров Олег Юрійович Факультет фінансів І ступеня 
Кредитно-банківська система: історія, сучасність та 

перспективи розвитку (м. Київ) 

Головатий Андрій Олександрович Факультет фінансів І ступеня 
Кредитно-банківська система: історія, сучасність та 

перспективи розвитку (м. Київ) 

Назарін Ілля Олександрович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (м. 

Кременчук) 

Сердюк Роман Іванович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (м. 

Кременчук) 

Бородков Олександр Олексійович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Економіка (м. Кременчук) 

Переверзєва Ольга Борисівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Економіка (м. Кременчук) 

Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт 

Яременко Владислав Ігорович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня 

Транспортні технології 
 

Дончук Андрій Іванович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Легка промисловість 

Сердюк Роман Іванович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Легка промисловість 

Солощенко Лілія Сергіївна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня 

Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції 

Муравйова Анна Юріївна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня Інтелектуальна власність 
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Мальковська  Юлія Борисівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Державне управління 

Білан Аделіна Василівна 
Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 
ІІ ступеня 

Актуальні питання співробітництва з Європейським 

Союзом 

Васьківська Наталія Олегівна 

Навчально-науковий 

інститут «Інститут 

інформаційних технологій в 

економіці Університету» 

І ступеня Математичні методи, моделі в економіці 

Холод Владислава Олегівна 

Навчально-науковий 

інститут «Інститут 

інформаційних технологій в 
економіці Університету» 

І ступеня Математичні методи, моделі в економіці 

Бричка Соломія Миколаївна Факультет фінансів І ступеня Банківська справа 

Хлистова Олена Сергіївна 
Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 
І ступеня 

Світове господарство та міжнародні економічні 

відносини 

Ободовський Іван Валентинович 
Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 
І ступеня 

Світове господарство та міжнародні економічні 

відносини 

Єгорова Юлія Артурівна 
Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 
ІІ ступеня 

Світове господарство та міжнародні економічні 

відносини 

Декрет Ірина Ігорівна 
Факультет економіки та 

управління 
І ступеня Економіка та управління підприємствами 

Погоняйло  Ярослав Володимирович 
Факультет економіки та 

управління 
І ступеня Економіка та управління підприємствами 

Бондарчук  Анюта Юріївна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Економіка та управління підприємствами 

Русин  Іван-Павло Миколайович 
Факультет економіки та 

управління 
І ступеня Підприємництво 

Насібович  Аліна Володимирівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Підприємництво 

Варшавський  Олександр 
Володимирович 

Факультет економіки АПК ІІ ступеня Економіка сільського господарства та АПК 

Дегтярьова Крістіна Олегівна 
Факультет економіки та 

управління 
І ступеня Економіка та управління у сфері торгівлі 

Пастарнак Ірина Анатоліївна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня Економіка та управління у сфері торгівлі 
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Чернишенко  Яків Геннадійович 
Факультет обліку та 

податкового менеджменту 
І ступеня Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

Данилицька Анна Петрівна 

Факультет управління 

персоналом, соціології та 
психології 

І ступеня Маркетинг, управління персоналом та економіка праці 

Ращенко  Анастасія Юріївна 

Факультет управління 

персоналом, соціології та 

психології 

І ступеня Маркетинг, управління персоналом та економіка праці 

Малицька Наталя Юріївна Факультет маркетингу І ступеня Маркетинг, управління персоналом та економіка праці 

Вдовиченко Анастасія Володимирівна Факультет маркетингу І ступеня Маркетинг, управління персоналом та економіка праці 

Кулик Юлія Богданівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Менеджмент 

Жиглій Євген Володимирович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Менеджмент 

Горбатікова  Анастасія Андріївна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня Менеджмент 

Леськів  Ольга Мирославівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня Менеджмент 

Кравченко Катерина Олександрівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня 

Економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища 

Сєдова  Вікторія Андріївна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня 

Економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища 

Зінченко Вікторія Вікторівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Економіка транспорту та зв’язків 

Іванова Дар'я Михайлівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня Економіка транспорту та зв’язків 

Ігнатенко Тарас Станіславович 
Факультет економіки та 

управління 
ІІІ ступеня Економіка транспорту та зв’язків 

Всеукраїнські студентські олімпіади 
Петренко Анна Василівна Факультет маркетингу І ступеня Спеціальність "Маркетинг" 

Воронець Дмитро Олександрович 
Факультет економіки та 

управління 
І ступеня 

Спеціальність "Менеджмент організацій і 

адміністрування" 

Мозальова Марія Владиславівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Спеціальність "Менеджмент інноваційної діяльності" 

Козир Юлія Геннадіївна Навчально-науковий ІІІ ступеня Спеціальність "Правознавство" 
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інститут «Юридичний 

інститут Університету» 

Леснікова Наталія Романівна 

Факультет управління 

персоналом, соціології та 
психології 

ІІІ ступеня Спеціальність "Управління персоналом і економіка праці" 

Лялевич Юлія Вікторівна 
Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 
І ступеня Навчальна дисципліна "Французька мова" 

Русанова Аліна Володимирівна Факультет фінансів І ступеня Навчальна дисципліна "Інвестування" 

Бурма Юлія Володимирівна 
Факультет економіки та 

управління 
І ступеня Навчальна дисципліна "Регіональна економіка" 

Іщенко Олена Вадимівна 

Факультет управління 

персоналом, соціології та 
психології 

І ступеня Навчальна дисципліна "Основи охорони праці" 

Батюта Анастасія Юріївна Факультет фінансів І ступеня Навчальна дисципліна "Фінанси" 

Лещенко Ольга Сергіївна Факультет фінансів ІІІ ступеня Навчальна дисципліна "Фінанси" 

Герасименко Ольга Василівна Факультет фінансів ІІ ступеня Навчальна дисципліна "Страхова справа" 

Манойло Віталій Віталійович Факультет маркетингу ІІ ступеня Спеціальність "Логістика" 

Пасічна Дарина Романівна 
Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 
ІІ ступеня Спеціальність "Міжнародна економіка" 

Матвієнко Анастасія Едуардівна 
Факультет економіки та 

управління 
ІІ ступеня Спеціальність "Економіка підприємства" 

Сахно Олександра Ігорівна 
Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 
ІІ ступеня Навчальна дисципліна "Англійська мова" 

Ковальська Катерина Євгенівна Факультет фінансів ІІІ ступеня Навчальна дисципліна "Статистика" 

Кізілов Віктор Валентинович Факультет фінансів ІІІ ступеня Навчальна дисципліна "Податкова система України" 

Коковін Олег Олександрович 

Навчально-науковий 

інститут «Юридичний 

інститут Університету» 

ІІІ ступеня 
Навчальна дисципліна "Міжнародне право (публічне, 

приватне)" 

Харченко Євгеній Юрійович Факультет фінансів ІІІ ступеня Навчальна дисципліна "Фінансовий менеджмент" 
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Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фізичний розвиток і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

09.12.2015 № 13020-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року», наказу 

Міністерства молоді та спорту України від 15.12.2016 № 4665 «Про 

затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11.01.2006 № 4 «Про затвердження Положення про організацію 

фізичного виховання і масового спору у вищих навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за  

№ 249/12123, листа Міністерства і науки України від 23.02.2016 № 1/9-97 

«Щодо підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів», Рекомендацій щодо організації фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах (додаток до листа МОН України від 

25.09.2015 № 1/9-454), здійснено модернізацію форм фізичного виховання 

студентів Університету. 

В основу спортивно-масової роботи Університету покладено чітку 

систему психолого-педагогічного впливу на особистість студента, глибокі 

знання фізіологічних основ фізичної активності людини та методики 

спортивного тренування. Її завдання — формування здорового способу життя, 

відповідального батьківства і материнства, здатності протистояти негативним 

соціальним явищам. У контексті цього на кафедрі фізичного виховання 

проводяться систематичні заходи з пропаганди здорового способу життя, 

спортивно-масові змагання тощо. Цілеспрямована робота колективу дає змогу 

формувати особистість громадянина, майбутнього фахівця, розвиває фізичне, 

психічне, соціальне і духовне здоров’я кожного студента, залучати студентську 

молодь до цінностей загальнолюдської фізичної культури і відродження 

національних традицій. 

Фізична культура і спорт в Університеті – визначальний фактор 

здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для 

всебічного гармонійного розвитку студентів, сприяння досягнення фізичної та 

духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму і 

спортивних досягнень, формування патріотизму. 

В Університету дисципліна «Фізичне виховання» є обов’язковою для 

студентів І і ІІ курсів навчання, форма організації традиційна. Для студентів 

ІІІ–V курсів передбачені додаткові заняття з фізичного виховання з різних видів 

рухової активності. Загалом у процесі фізичного виховання задіяні приблизно 

80–85 % студентської молоді. 

Спортивна база Університету є однією з найкращих на території України. 

Для проведення навчальних занять, для тренувань збірних команд та 

оздоровчих занять на базі фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст» 

функціонує стадіон, обладнаний трибунами для глядачів на 3 тисячі місць, 

легкоатлетичним сектором (6 доріжок по 400 м кожна), 2 легкоатлетичними 

секторами для стрибків і метань, трав’яним футбольним полем, одним із 
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найкращих в Україні, 2 майданчиками з гаровим покриттям для занять 

футболом, волейболом, 3 тенісними кортами, залом для занять боксом,  

3 спортивними залами для занять з аеробіки, пілатесу, шейпінгу, ритмічною 

гімнастикою, йогою, 3 тренажерними залами, залом для занять студентів із 

вадами здоров’я, ігровим залом, в яких є можливість займатися футболом, 

бадмінтоном, волейболом, настільним тенісом (ФСК «Економіст» має  

5 сучасних тенісних столи), залом єдиноборств, басейном 25 м (6 доріжок). 

Усі спортивні зали у доброму стані, укомплектовані сучасним 

спортивним інвентарем, кожного року здійснюється ремонт. На 90 % замінено 

вікна. Приміщення фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст» 

обладнано роздягальнями з душовими кабінами та туалетними кімнатами. У 

звітному році відремонтовано атлетичний зал, приміщення кафедри фізичного 

виховання і роздягальня для викладачів. Реконструйовано зал єдиноборств. 

З метою мотивації та стимулювання студентів до занять фізичною 

культурою і спортом проводяться різні заходи: 

– для студентів І курсу проводяться лекційні заняття, на яких 

розглядаються питання про здоровий спосіб життя, правил та основних 

принципів оздоровчого тренування і та ін.;  

– студентам надана можливість самостійно вибирати вид рухової 

активності (плавання, атлетична гімнастика (жінки і чоловіки), оздоровча 

аеробіка, футбол, баскетбол, оздоровчий фітнес), якими вони будуть займатися 

протягом двох років, окремо формуються групи для студентів, які мають 

відхилення у здоров’ї (СМГ); 

– у рамках Дня відкритих дверей проводиться День здоров’я, коли 

викладачі кафедри фізичного виховання демонструють різноманітні майстер-

класи з сучасних фітнес-програм для всіх бажаючих. 

На кафедрі фізичного виховання працюють висококваліфіковані 

викладачі, які постійно підвищують свій рівень знань і майстерність, а також 

особистим прикладом мотивують студентів до занять фізичним вихованням і 

спортом. 

У 2017 р. в Університеті за викладачами кафедри фізичного виховання 

закріплено 7 збірних команд, в яких займається понад 100 студентів з таких 

видів спорту, як волейбол (жінки), баскетбол (чоловіки), футбол (чоловіки), 

танцювальна аеробіка і фітнес (жінки), плавання (чоловіки і жінки), легка 

атлетика (чоловіки і жінки) та атлетична гімнастика. 

Вперше за останні роки в 2017 р. проводилась спартакіада «Комплексна 

42», в якій було представлено майже десять видів спорту, брало участь більш 

ніж 3 тисячі студентів I–V курсів, а  також члени збірних команд факультетів. 

Крім того, викладачі та співробітники Університету брали участь у спартакіаді 

«Здоров’я» серед команд установ, підприємств та організацій, розташованих на 

території Шевченківського району, і зайняли 2 загальне призове місце.  

Загалом за поточний рік студенти збірних команд Університету 

виступили у 20 змаганнях різного рівня: 

– атлетична гімнастика (класичний жим лежачі): Кубок України – 1 

місце; 



55 

– баскетбол: Всеукраїнська баскетбольна ліга – 6 місце, Ліга героїв – 4 

місце, Кубок СПА – 7 місце; 

– волейбол: Чемпіонат зальної ліги міста Києва – 4 місце, Кубок зальної 

ліги міста Києва – 1/4 фіналу, Першість Шевченківського району Києва – 1 

місце, Універсіада м. Києва – 2 місце;  

– футбол: Першість міста Києва – 5 місце, Кубок Києва – 1/4 фіналу, 

Турнір ім. Лобановського серед навчальних закладів м. Києва – 1 місце. У 

фіналі Кубку Києва-2017 серед студентів збірна команда Університету з 

футболу «Економіст» посіла 2 місце; 

– танцювальна аеробіка: Міжнародний турнір – 3 місце, Чемпіонат Києва 

– 5 місце, Чемпіонат серед студентської молоді – 2 місце; 

– легка атлетика: «Пробіг під каштанами», Всеукраїнський марафон; 

– плавання: Першість Києва – 4 місце. 

Вперше в історії Університету були проведені змагання з фітнесу «Міс-

фітнес 2017».  

Викладач кафедри фізичного виховання Повєткіна А.А., дворазовий 

призер Чемпіонату України, дворазова чемпіонка України, у червні 2017 р. 

стала володарем Кубку Світу з двох видів – жим лежачи і пауерліфтинг. 

У 2017 р. на базі ФСК «Економіст» був проведений Чемпіонат України 

серед студентів з жиму лежачи, в якому збірна команда Університету посіла  

3 місце. Також протягом 2017 р. проводилась ІІІ Спартакіада «Захисник 

Вітчизни», в якій збірна команда Університету посіла І загальнокомандне 

місце. 

Фахова підготовка в Університеті тісно пов’язана як зі спортивно-

масовою, спортивно-оздоровчою, так і з патріотичною й практичною 

підготовкою студентів. 
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Таблиця 2.8 

Наукові, науково-педагогічні працівники  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

Факультет (Інститут) Кафедра (відділ) тощо 
Кількість  

Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультування) 

не менше п’ятьох 

здобувачів 

наукових ступенів, 

які захистилися в 

Україні 

Науково- 

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або вчене 

звання 

Науково- 

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори 

П6 П7 П8 П9 П10 

Навчально-науковий 

інститут «Юридичний 

інститут ДВНЗ 

«Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

Кафедра політології та національної безпеки 10  1 10 1 

Кафедра політичної історії 11   10 2 

Кафедра теорії та історії права 13   11 2 

Кафедра правового регулювання економіки 28   19 1 

Кафедра цивільного та трудового права 13  2 8 1 

Кафедра адміністративного права та процесу 8   7 1 

Кафедра конституційного та муніципального 

права 
6  1 5 2 

Кафедра кримінального права та процесу 9   5 - 

Кафедра міжнародного та європейського 

права 
12 2 1 12 2 

Кафедра фінансового права 8   6 1 

Кафедра іноземних мов 11   3 0 

Всього по ННІ «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана 
129 2  96 13 

Навчально-науковий 

інституту «Інститут 

інформаційних технологій 

в економіці ДВНЗ 

«Київський національний 

Кафедра інформатики та системології 20   10 1 

Кафедра інформаційного менеджменту 14  2 12 3 

Кафедра інформаційних систем в економіці 26 2  22 3 

Кафедра економіко-математичного 

моделювання 
26 1 1 20 5 
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економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

Кафедра комп’ютерної математики та 

інформаційної безпеки 
8   5 1 

Кафедра статистики 23   20 5 

Всього по ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана 

117 3  69 18 

      

Факультет міжнародної 

економіки і менеджменту 

Кафедра української мови та літератури 21   10 1 

Кафедра міжнародної економіки 25 2 2 21 5 

Кафедра міжнародного менеджменту 36 1 3 28 7 

Кафедра міжнародних фінансів 19  1 14 5 

Кафедра іноземних мов і міжкультурної 

комунікації 
36 3  10 - 

Кафедра німецької мови 20   6 - 

Кафедра міжнародного обліку і аудиту 11  1 10 3 

Кафедра європейської інтеграції 9  1 7 2 

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу 11  1 11 3 

Всього по факультету міжнародної економіки і менеджменту 178 6  107 26 

Факультет економіки та 

управління 

Кафедра історії та теорії господарства 11  1 10 2 

Кафедра макроекономіки та державного 

управління 
18 1 2 18 5 

Кафедра економіки підприємств 41  2 37 4 

Кафедра стратегії підприємств 27 2 2 23 2 

Кафедра менеджменту 26  2 18 3 

Кафедра політичної економії 25 7 6 25 9 

Всього по факультету економіки та управління 148 10  131 25 

Факультет фінансів 

Кафедра фінансів 34  3 27 5 

Кафедра корпоративних фінансів і 

контролінгу 
33  4 27 2 

Кафедра фінансові ринки 13 1 1 8 - 

Кафедра страхування 14  2 10 2 

Кафедра іноземних мов факультету фінансів 24 5  7 - 
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Кафедра банківської справи 27 1  19 5 

Кафедра інвестиційної діяльності 16 3 1 16 3 

Кафедра менеджменту банківської діяльності 16  3 15 2 

Всього по факультету фінансів 177 10  129 19 

Факультет маркетингу 

Кафедра маркетингу 28   23 5 

Кафедра регіоналістики і туризму 18  2 13 4 

Кафедра іноземних мов факультету 
маркетингу 

24   3 - 

Кафедра комерційної діяльності і логістики 12   11 2 

Кафедра вищої математики 20   17 2 

Всього по факультету маркетингу 102   67 13 

Факультет обліку та 

податкового менеджменту 

Кафедра аудиту 16  1 14 3 

Кафедра обліку і оподаткування 24  4 23 7 

Кафедра бухгалтерського обліку 21  1 21 4 

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних 

установах та економічного аналізу 
18  2 15 3 

Всього по факультету обліку та податкового менеджменту 89   73 17 

Факультет аграрно- 

промислового комплексу 

Кафедра економіки і менеджменту 

агробізнесу 
20 1  18 3 

Кафедра обліку, контролю та оподаткування 
агробізнесу 

17  1 13 3 

Кафедра фізичного виховання 32   3 - 

Всього по факультету аграрно- 

промислового комплексу 
69 1  34 6 

Факультет управління 

персоналом, соціології та 

психології 

Кафедра соціології 14   11 2 

Кафедра педагогіки та психології 25  1 19 4 

Кафедра філософії 19   13 1 

Кафедра управління персоналом та економіки 
праці 

44  4 34 7 

Всього по факультету управління персоналом, соціології та психології 102   67 14 

Кафедра військової підготовки 3   1 - 

Всього по ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 
1114 32 62 774 151 
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету здійснюється відповідно до затверджених п’ятирічних і 

річних планів один раз на п’ять років. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кожен науково-

педагогічний працівник повинен постійно підвищувати свій професійний 

рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію. Університет 

забезпечує умови для підвищення кваліфікації науково-педагогічним 

працівникам кожних п’ять років зі збереженням заробітної плати, а також 

право вільного вибору змісту програм, форм навчання, організацій і 

установ, які здійснюють підвищення кваліфікації. 

Переважна більшість науково-педагогічних працівників підвищують 

свою кваліфікацію шляхом стажування в наукових установах і закладах 

вищої освіти, приватних структурах, банках, на різних бізнесових і 

педагогічних курсах. 

За 2017 календарний рік підвищили кваліфікацію 204 особи. Це 

складає 20,3 % загальної кількості науково-педагогічного персоналу 

Університету, із них: 

– у закладах вищої освіти – 168; 

– на підприємствах (установах, організаціях) – 11; 

– у наукових закладах АН України – 5; 

– у НДІ – 2; 

– за кордоном – 32; 

у розрізі науково-педагогічних працівників: 

– завідуючі кафедр – 5; 

– професори – 17; 

– доценти – 120; 

– старші викладачі – 48; 

– викладачі та асистенти – 16. 

Також захистили докторські дисертації 2 докторанти Університету і 

25 науково-педагогічних працівників – кандидатські дисертації. 

Для підготовки і перепідготовки науково-педагогічного персоналу 

використовуються і щорічні внутрішньо-університетські курси підвищення 

педагогічної майстерності, тренінги. 

У 2017 р. в Університеті проводились тренінг-курси для підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за такими 

програмами:  

– «Формування психолого-педагогічної майстерності» пройшли 

підготовку 28 викладачів; 

– «Технології інноваційного навчання» – 12 викладачів; 
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– «Інформаційні технології» – 20 викладачів. 

У рамках підготовки викладачів до використання дистанційних 

технологій у навчальному процесі у 2017 р. на курсах підвищення 

кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі Університету», 

що проводяться на базі Інституту дистанційних технологій навчання та 

Інституту підвищення кваліфікації, кваліфікацію підвищили 71 викладач.  

Протягом року співробітниками Інституту дистанційних технологій 

навчання і кафедри 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». 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету проводиться за індивідуальними планами, в яких враховується 

спеціальність науково-педагогічного працівника, визначається термін і 

програма стажування, відмічається, що нового науково-педагогічний 

працівник повинен запровадити в освітній процес Університету, факультету 

/ навчально-наукового інституту, кафедри за наслідками стажування, що 

відображається потім у написанні нових лекцій, методичних вказівок, 

підручників і навчальних посібників. 

Щорічно питання про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників розглядається під час огляду готовності кафедр до нового 

навчального року. Це дає можливість особливу увагу звернути на якість 

стажування науково-педагогічних працівників, їх особисту зацікавленість і 

персональну відповідальність, а також як додержується безперервність у 

підвищенні кваліфікації, чи є диференційний підхід до такого підвищення і 

як фіксуються його результати у навчальний процес. 
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Таблиця 2.9  

Наукометричні показники 

Факультет 

(ННІ) 

Кафедра, відділ 

тощо 

Прізвище, ім'я, по 

батькові наукового, 
науково-

педагогічного 

працівника 

ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus 

П12 

ID Web 
of 

Science
1
 

Індекс 
Гірша 

Web of 

Science 
П13 

 

Факультет 

міжнародної 
економіки і 

менеджменту 

кафедра 

міжнародного 

обліку і аудиту 

Максименко Анна 
Вікторівна 

 5 - - 

Факультет 
міжнародної 

економіки і 

менеджменту 

кафедра 

міжнародного 
обліку і аудиту 

Шлапак 

Алла Василівна 
 - - 1 

Факультет 
економіки та 

управління 

кафедра 
політичної 

економії 

Москаленко 
Олександра 

Миколаївна 

56179580100 1 
G-5015-

2017 
- 

Факультет економіки 
та управління 

кафедри 

макроекономіки та 
державного 

управління 

Радіонова 

Ірина 

Федорівна 

53864046900 1 - - 

Факультет 
економіки та 

управління 

кафедра 

менеджменту 

Гарафонова Ольга 

Іванівна 
56447113800 - - 1 

Факультет фінансів 

 

кафедра 

банківської справи 

Івасів Ігор 

Богданович 
56136358900 1 - - 

Факультет 

управління 

персоналом, 

соціології та 
психології 

кафедра 
управління 

персоналом та 

економіки праці 

Колот Анатолій 

Михайлович 
55338407700 1 - - 

Факультет 

економіки та 
управління 

кафедра 

політичної 
економії 

Студінський 

Володимир 
Аркадійович 

 - - 5 

Навчально-

науковий інститут 

«Інститут 
інформаційних 

технологій в 

економіці 
Університету» 

кафедра 

економіко-

математичного 
моделювання 

Волощук Сергій 

Дмитрович 
 1 - - 

Факультет фінансів 

кафедра 

інвестиційної 

діяльності 

Майорова Тетяна 
Володимирівна 

56293989500 1 - - 

Факультет 

міжнародної 

економіки і 

менеджменту 

кафедра іноземних 

мов і 

міжкультурної 

комунікації 

Олександрова 

Наталія Миколаївна 
 - - 1 

                                                             
1 Оскільки показник «ID Web of Science» з’явився лише в листі МОН від 11 квітня 2018 р., і ніколи не був звітнім 

показником раніше, з 12 квітня 2018 р. в КНЕУ імені Вадима Гетьмана розпочато створення профілів ResearcherID (для 
оцінки Індексу Гірша у Web of Science), що займає час не тільки для власне створення профілю науковцем, але й для 
індексації його робіт. Отже, показник «Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових 
працівників, які працюють в КНЕУ імені Вадима Гетьмана за основним місцем роботи станом на 31 грудня 2017 р. 
у наукометричній базі Web of Science», який можна обрахувати лише у випадку, якщо 100% НПП, що мають публікації у 
WoS та одночасно створили профіль ResearcherID (ID Web of Science) – на час формування звіту не є остаточним 
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Факультет 

міжнародної 

економіки і 
менеджменту 

кафедра іноземних 

мов і 

міжкультурної 
комунікації 

Грицяк Леся 

Данилівна 
 - - 1 

Факультет 

міжнародної 

економіки і 
менеджменту 

кафедра іноземних 

мов і 

міжкультурної 
комунікації 

Круковський 

Василій Іванович 
 - - 1 

Факультет 

міжнародної 

економіки і 
менеджменту 

кафедра іноземних 

мов і 

міжкультурної 
комунікації 

Случайна Лариса 

Олександрівна 
 - - 1 

Факультет 

міжнародної 
економіки і 

менеджменту 

кафедра 

міжнародних 

фінансів 

Савчук 

Наталія 
Володимирівна 

 

56328222800 – –  

Факультет 

міжнародної 
економіки і 

менеджменту 

кафедра 

міжнародної 

економіки 

Антонюк 
Лариса Леонтіївна  

56669978300 – – – 

Факультет 

міжнародної 
економіки і 

менеджменту 

кафедра 

міжнародних 

фінансів 

Баторшина Аділя 

Фатехівна 

 

55605017900 1   

Разом    13  11 

 

Таблиця 2.10  

Наукові, науково-педагогічні, які мають не менше п’яти наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до науко метричних баз Scopus або Web of Science 
Показники 2017 рік 

Опубліковано монографій, усього одиниць 128 

Кількість публікацій (статей), усього одиниць 1210 

– у тому числі у зарубіжних виданнях 173 

– з них у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, 

Webometrics та інші), усього одиниць 

447 

 
 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, відділ 

тощо 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника П14 

Кількість 

публікацій 

Scopus 

Назва та 

реквізити 

публікацій 

Scopus 

(прирівнян

і відзнаки) 

Кількість 

публікацій 

Web of 

Science 

Назва та реквізити 

публікацій 

Web of Science 

(прирівняні відзнаки) 

Факультет 

економіки та 

управління 

Кафедра 

менеджменту 

Гарафонова 

Ольга Іванівна 

  7 Methodical bases of the 

analysis of efficiency of 

carrying out management of 

internal and external 

changes at the enterprise. 

Institutionelle Grundlagen 

für die Funktionierung der 

Ökonomik unter den 

Bedingungen der 

Transformation: 

Sammelwerk der 

wissenschaftlichen 

Artikel.Vol. 1 – Verlag 
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SWG imex GmbH, 

Nürnberg, Deutschland, 

2014. – № 1. – P. 344–348. 

Changes in the entreprise: 

genesis approach to the 

definition and classification 

Науковий Вісник Полісся. 

Науковий економічний 

журнал. - №2 (6). – 

Чернігів: 2016. – с.146-

151. 

Scientific and 

methodological approaches 

to assessing strategic 

position enterprise 

Науковий Вісник Полісся. 

Науковий економічний 

журнал. - №3 (7). – 

Чернігів: 2016. – С.266-

270. 

Srategic aspects of process 

of management changes on 

enterprise 

Науковий Вісник Полісся. 

Науковий економічний 

журнал. - №4 (8). – 

Чернігів: 2016. – С.146-

151. 

Strategic approach to 

mechanism of budgeting in 

financial planning of 

agricultural enterprises 

Науковий Вісник Полісся. 

Науковий економічний 

журнал. - №1 (9). – 

Чернігів: 2017. – С.146-

151. 

Implementation of 

strategic alternatives and 

strategies for changes to 

enterprises under crisis 

conditions 

Науковий Вісник Полісся. 

Науковий економічний 

журнал. -  Чернігів 2017 

с.57-60. 

Distinction and features of 

ISO 9001:2015 standard 

implementation in the 

context of social and 

strategic development of 

enterprises 

Науковий Вісник Полісся. 

Науковий економічний 

журнал. -  Чернігів 2017 

с.66-71. 
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Таблиця 2.11 

Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 
  Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, які входять з 

ненульовим коефіцієнтом впливовості до 

науко метричних баз (17) 

 

П 17 

 

– 

Кількість спеціальностей (18) П 18 16 спеціальностей першого (бакалаврського рівня 

вищої освіти);  

2 спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст»; 

10 спеціальностей другого (магістерського рівня 

вищої освіти); 

8 спеціальностей третього (освітньо-наукового рівня 

вищої освіти). 

Кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності, що зареєстровані закладом 

вищої освіти та/або зареєстровані 

(створені) його науково-педагогічними та 

науковими показниками (19) 

П 19 17 

Кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності, які комерціалізовано закладом 

вищої освіти та/або його науково-

педагогічними та науковими показниками 

(20) 

 

П 20 

 

– 

 

У 2017 р. Відділом інтелектуальної власності та трансферу технологій 

отримано 17 охоронних документів на результати наукової та науково-

технічної діяльності. Крім того, підготовлено 8 пакетів документів, які подано 

на реєстрацію результатів наукової та науково-технічної діяльності (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Перелік охоронних документів, оформлених Відділом інтелектуальної 

власності та трансферу технологій у 2017 р. 

№ 

 
Автор (автори) Вид твору Назва твору 

Назва 
реєстр. 

документа 

Номер 
реєстр. 

документа 

Власник 

майнових 

прав інтелект. 
власності 

1. 

Петрашко Л.П. 

Панченко Є.Г. 

Петрашко П.Г. 
Мартинюк О.В. 

Кір’якова М.Є. 

Киян Є.М. 

Твір 

наукового 

характеру 

«Європейські бізнес-
практики корпоративної 

соціальної 

відповідальності: 
міжпредметний тренінг» 

Свідоцтво  

від 

04.01.2017 

69582 Автори 

2. Рудакова С.Г. 

Твір 

наукового 

характеру 

«Переведення 
працівників та 

скорочення їх 

чисельності (лекційний 
матеріал)» 

Свідоцтво  

від 

04.01.2017 

69583 
 

Автор 

3. Щетініна Л.В. 

Твір 

наукового 

характеру 

«Програмне забезпечення 

кадрового 

адміністрування» 

Свідоцтво  

від 

04.01.2017 

69584 Автор 

4. 

Сільченко М.В. 

Кучерява Т.О. 

Красюк Ю.М. 
Супрунюк Г.М. 

Твір 
наукового 

характеру 

«Дистанційний курс 

«Інформатика» 

(розроблений у системі 
Moodle)» 

Свідоцтво  
від 

30.06.2017 

72657 Автори 
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5. 
Федорченко А.В. 
Окунєва О.В. 

Твір 

наукового 

характеру 

«Внутрішній маркетинг 

підприємства: теорія, 

методика, практика» 

Свідоцтво  

від 

30.06.2017 

72658 Автори 

6. 
Гапонюк М.А. 
Буряченко А.Є. 

Гризоглазов Д.В. 

Твір 
наукового 

характеру 

«Місцеві фінанси» 
Свідоцтво  

від 

30.06.2017 

72659 Автори 

7. Данніков О.В. 

Твір 

наукового 

характеру 

«Збутові комунікації» 
навчально-методичний 

комплекс до виконання 

самостійних та 

індивідуальних робіт для 
спеціальності 8101 

«Маркетинг» 

Свідоцтво  

від 

11.08.2017 

73273 
 

Автор 

8. Данніков О.В. 
Твір 

наукового 

характеру 

«Робоча навчальна 
програма з науки 

«Управління продажем» 

Свідоцтво  
від 

11.08.2017 

73274 Автор 

9. Данніков О.В. 

Твір 

наукового 
характеру 

«Робоча навчальна 

програма з науки 
«Маркетинг послуг» 

Свідоцтво  

від 
11.08.2017 

73275 Автор 

10. 
Гребешкова О.М. 
 

Твір 

наукового 

характеру 

«Програма курсу 

«Лідерство та 

партнерство в бізнесі» 

Свідоцтво  

від 

31.08.2017 

73631 

 

Автор 

 

11. 
Гребешкова О.М. 

Рижой О.С. 

Твір 

образотворч

ого 
мистецтва 

«Емблема магістерської 
програми «Стратегія та 

розвиток бізнесу» 

Свідоцтво  
від 

31.08.2017 

73633 Автори 

12. Гребешков О.М. 

Твір 

образотворч

ого 
мистецтва 

«Емблема лабораторії 
інноваційних освітніх 

технологій» 

Свідоцтво  
від 

31.08.2017 

73635 Автор 

13. 

Гребешкова О.М. 

Гребешков О.М. 

Кизенко О.О. 

Твір 

наукового 

характеру 

«Відеокурс «Змішане 

навчання: рецепти — 

просто та смачно» 

Свідоцтво  

від 

31.08.2017 

73636 Автори 

14. Кизенко О.О. Курс лекцій 
«Корпоративне 

підприємництво» 

Свідоцтво  

від 

31.08.2017 

73637 Автор 

15. 
Гребешкова О.М. 

 
Лекції 

«Курс лекцій з 

мікроекономіки» 

Свідоцтво  
від 

31.08.2017 

73643 Автор 

16. 
Гребешкова О.М. 

Гребешков О.М. 

Твір 

наукового 

характеру 

«Концепція 
інформаційної платформи 

«Інновації в бізнес-

освіті» 

Свідоцтво  

від 

31.08.2017 

73644 Автори 

17. 

Колот В.М. 
Рєпіна І.М. 

Шергіна Л.А. 

Щербина О.В. 
Ковтун В.П. 

Практикум 
«Підприємництво і 
бізнес-культура» 

Свідоцтво 

від 

03.10.2017 

74019 Університет 

Так, протягом 2017 р. тривала робота з реєстрації майнових прав 

інтелектуальної власності Університету. За 2017 календарний рік відділ 

інтелектуальної власності та трансферу технологій отримав у Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України 17 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір. Станом на 14 грудня 2017 р. на розгляді у 

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України перебуває ще 8 заявок 

про реєстрацію авторського права на твір. 
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Таблиця 2.13 

Інформація про наукові збірники, журнали, інші періодичні видання,  

що видаються ДВНЗ «КНЕУ ім.. В. Гетьмана» 

 
№ 

п/п 

Назва періодичного 

наукового видання 

Вид видання 

(фахове/не 

фахове) 

До яких науково 

метричних баз 

входить 

Голова редакційної колегії 

(звання, ступінь, тел., e-mail) 

Відповідальний 

секретар 

(звання, ступінь, тел., 

e-mail) 

Кількість 

випусків на 

рік 

1 Міжнародна економічна 

політика 

Фахове 

видання 

EBSCO; INDEX 

COPERNICUS 

INTERNATIONAL; 

CiteFactor; Directory of 

Open Access Journals; 

ProQuest; Urlichs WEB 

Global Serials Directory; 

WorldCat; INFOBASE 

INDEX; Open Academic 

Journals Index; Scientific 

Indexing Services; 

ResearchBib; Advanced 

Science Index 

 

 

Лук’яненко Дмитро Григорович,  

д.е.н., проф. к-ри міжнародного 

менеджменту 

Тел.: 371-61-13 

e-mail: lukianenko@ukr.net 

Євдоченко Олена 

Олександрівна,  

к.е.н., доц. к-ри 

міжнародної торгівлі 

Тел.: 371-61-74 

e-mail: jiep@ukr.net 

2 

2 Нейро-нечіткі технології 

моделювання в економіці 

Фахове 

видання 

Urlichs WEB Global 

Serials Directory; 

EBSCO; Research Bible; 

Cite Factor Academic 

Scientific Journal; 

Google Scholar; Open 

Academic Journals Index 

Матвійчук Андрій Вікторович, 

д.е.н., проф. к-ри економіко-

математичного моделювання 

Тел.: 050-345-67-85 

371-61-09 

e-mail: 

editor@nfmte.com 

Великоіваненко Галина 

Іванівна, 

к.ф-м.н., проф. к-ри 

економіко-

математичного 

моделювання 

Тел.: 050-310-52-67 

e-mail: ivanenkog@list.ru 

1 

3 Ринок цінних паперів Фахове - Лук’яненко Дмитро Григорович, Стеценко Богдан 12 

https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1755
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1755
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=1996353X&uid=r54dd9
https://journal-index.org/
https://journal-index.org/
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України видання д.е.н., проф. к-ри міжнародного 

менеджменту 

Тел.: 371-61-13 

e-mail: lukianenko@ukr.net 

Станіславович, 

к.е.н., доц. к-ри фінансові 

ринки 

Тел.: 097-807-62-88 

e-mail:  

stetbog@ukr.net 

4 Університетська кафедра Фахове 

видання 

Urlichs WEB Вільчинський Юрій Михайлович, 

д.ф.н., проф. к-ри філософії 

Тел.: 371-61-48 

e-mail: almanac@kneu.edu.ua 

Кругляк Мирослава 

Іванівна, 

к.е.н. к-ри філософії 

Тел.: 489-09-54 

067-238-01-22 

e-mail:  

mkruhlyak@i.ua 

1 

5 Університетська освіта Не фахове 

видання 

- Антонюк Лариса Леонтіївна, 

д.е.н., проф. к-ри міжнародної 

економіки 

Тел.: 456-63-58 

067-503-90-72 

e-mail: le.anton@mail.ru 

Ільницький Денис 

Олександрович, 

к.е.н., доц. к-ри 

міжнародної економіки 

Тел.: 067-772-44-87 

1 

6 Вчені записки Фахове 

видання 

 

Google Scholar Столярчук Ярослава Михайлівна, 

д.е.н., проф. к-ри міжнародної 

економіки, директор Центру науки 

та іннговацій 

Тел.: 371-61-12 

Верба Денис 

Володимирович, к.е.н., 

доцент кафедри 

політичної економії 

ra07@ukr.net 

1 

7 Стратегія економічного 

розвитку України 

Фахове 

видання 

Urlichs WEB; 

Google Scholar; 

SIS; 

Directory of Recearch 

Journals Indexing; 

Національна бібліотека 

України ім. В.І. 

Вернадського 

Верба Вероніка Анатоліївна, д.е.н., 

проф. к-ри стратегії підприємств 

Тел.: 456-63-78 

Гребешков Олексій 

Миколайович, к.е.н., доц. 

к-ри стратегії 

підприємств 

Тел.: 371-61-54 

2 

8 Моделювання та Фахове - Галіцин Володимир Костянтинович, Луняк Ірина Вікторівна,  2 
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інформаційні системи в 

економіці 

видання д.е.н., проф. к-ри інформаційного 

менеджменту 

Тел.: 050-310-16-94 

e-mail: fisit_dekanat@ukr.net 

к.е.н., доц. к-ри 

статистики 

Тел.: 537-07-41 

vchena69@gmail.com 

9 Економіка та 

підприємництво 

Фахове 

видання 

ULRICHS WEB; 

Research Bible (Японія); 

Google Scholar 

 

 

 

Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н., проф. 

к-ри економіки підприємств 

Тел.: 371-61-52 

rephousenew@gmail.com 

Здрилюк Лариса 

Миколаївна, інженер І 

кат. відділу наукової 

інформації та 

моніторингу 

Тел.: 371-61-74 

e-mail:  

znp_ep@ukr.net 

2 

10 Правове регулювання 

економіки 

Фахове 

видання 

- Колодій Анатолій Миколайович, 

професор, д.ю.н., директор 

юридичного інституту, 

Тел.: 205-54-81 

e-mail: amkolodiy@ukr.net 

Дядюк Анастасія 

Леонідівна, 

к.ю.н., 

доцент кафедри 

правового регулювання 

економіки, 

Тел.:  

e-mail: 

anastasiia.diadiuk@kneu.e

du.ua 

1 

11 Фінанси, облік і аудит Фахове 

видання 

Ulrich's Periodicals 

Directory 

Федосов Віктор Михайлович, 

 д.е.н., проф., зав.  

 к-ри фінансів 

Тел.: 455-69-06 

e-mail:kfin@kneu.edu.ua 

Нікітін Андрій 

Валерійович, 

к.е.н., доц. к-ри 

менеджменту банківської 

діяльності 

Тел.: 456-32-93 

e-mail: faa@kneu.edu.ua 

avnikitin@ukr.net 

2 

12 Соціально-трудові 

відносини: теорія та 

практика 

Фахове 

видання 

ULRICHS WEB 

Index Copernicus 

Research Bible (Японія) 

Колот Анатолій Михайлович, д.е.н., 

проф. к-ри управління персоналом та 

економіки праці, проректор з 

Кицак Тарас Григорович 

Тел.: 067-810-75-09 

e-mail: 

2 

mailto:amkolodiy@ukr.net
mailto:kfin@kneu.edu.ua
mailto:faa@kneu.edu.ua
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Google Scholar 

 

 

науково-педагогічної роботи 

Тел.: 371-62-76 

zbirnuk_stv@ukr.net 

Василик Алла 

Володимирівна 

Тел.: 066-779-20-29 

e-mail: 

zbirnuk_stv@ukr.net 

13 Історико-політичні студії Фахове 

видання 

- Дудко Ірина Дмитрівна,  

д.п.н., проф. к-ри політичної історії 

Тел.: 205 54 86;  

489 09 28 

(050) 974 83 49 

e-mail: idudko@hotmail.com 

Сацький Павло 

Вікторович, 

к.е.н., доц. к-ри 

політичної історії 

Тел.: 050 886-16-01 

e-mail: 

conferencpolhist@ukr.net 

Назарчук Олександр 

Миколайович, 

к.і.н., доц. к-ри 

політичної історії 

Тел.: 096 341-16-51 

e-mail: 

anazarchuk@ukr.net 

2 

14 Молодіжний економічний 

дайджест 

Не фахове 

електронне 

видання 

- Олексюк Олексій Іванович,  

д.е.н., проф. к-ри економіки 

підприємств 

Тел.: 371-61-52 

Відповідальний редактор: 

Ходакевич Сергій Іванович – к.е.н., 

доцент кафедри банківської справи   

Кульбако Марія 

Сергіївна – голова 

Наукового студентського 

товариства ДВНЗ «КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана»  

 

4 

 
 
 
 
 
 

mailto:zbirnuk_stv@ukr.net
mailto:zbirnuk_stv@ukr.net
mailto:idudko@hotmail.com
mailto:conferencpolhist@ukr.net
http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskoi_spravy/vykladachi_bs/Hodakevich.S.I/
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Таблиця 2.14 

Порівняльні показники 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-

педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і має 

науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

П1 /П10 

 

55,2 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-

педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і має 

науковий ступінь та/або вчене звання 

П1 /П9 

 

11 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в межах 25 

відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протягом звітного 

періоду, але не більше трьох останніх років (стосується здобувачів вищої 
освіти, для яких передбачається складання єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту) 

 

 

– 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох 

місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді 

навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (наукових 

установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання 

П2 *100 /П1 

 

2 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше 

працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із 

завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в 

іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України, 

приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють 

у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

П7 *100 /П6 

 

3 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові 

місця на Міжнародних студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 

визнані МОН, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання 

П3 *100 /П1 

0,88 

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у 

закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 

за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових 

навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

П4 

 

52 

7 Середньорічна кількість громадян країн – членів Організації економічного 

співробітництва та розвитку – серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої 

освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною 

формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних 

закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), 

П5 
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військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 3 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у науко 

метричних базах Scopus, Web of Science, інших науко метричних базах, 

визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і наукових 

працівників цього закладу 

(П12 + П13) 

/П6 

 

0,022 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше 

п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших науко 

метричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П14 *100 

/П6 

 

0,1 

10 Кількість наукових журналів, які входять ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричної бази Scopus, Web of Science, інших 

наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої освіти, 

приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

П17 /П18 

 

0 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 

наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових 

ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П8 *100 /П6 

 

5,6 

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом 

вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та 

науковими працівниками, що працюють у ньому на постійній основі за 

звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових 

працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи 

станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П19 *100 

/П6 

 

1,5 

 

 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 

закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді, 

приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють 

у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

П20 *100 

/П6 

 

0 
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ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА ЗА ПРЕМІАЛЬНИМИ 

КРИТЕРІЯМИ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Місце ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана в міжнародних  

та незалежних рейтингах 

 

Участь Університету в національних та міжнародних рейтингах (далі –  

рейтинги) та дослідженнях закладів вищої освіти і систем вищої освіти (далі – 

дослідження) є частиною процесів моніторингу якості. 

Університет розглядає участь в рейтингах та дослідженнях як важливе 

джерело інформації про середовище, процеси та результати своєї діяльності. 

Університет співпрацює з організаторами  рейтингів та досліджень 

шляхом обміну інформацією, розвитку методик, проведення та участі в 

науково-освітніх та публічних заходах. 

Університет здійснює моніторинг позицій Університету, вітчизняних ЗВО 

та системи вищої освіти у рейтингах та дослідженнях. Результати моніторингу 

можуть оприлюднюватись на веб-сайті Університету. 

Університет аналізує свої позиції та позиції системи вищої освіти у 

рейтингах та дослідженнях з метою порівняння з кращими університетами 

України та світу, бенчмаркінгу та підвищення ефективності діяльності та 

використання ресурсів; врахування думки зовнішніх зацікавлених суб’єктів 

(випускників, експертів, роботодавців та інших учасників рейтингування та 

досліджень), розробки стратегій та встановлення кількісних і якісних цілей 

діяльності на рівні університетів світового класу, обґрунтування можливих 

шляхів покращення позицій Університету у рейтингах та дослідженнях, 

підвищення якості ресурсної бази, внутрішніх процесів та результатів 

діяльності. 

Перелік рейтингів та досліджень, в яких Університет бере участь 

визначається, Ректором / Вченою Радою Університету / Проректорами 

виходячи з матеріально-фінансових можливостей та тактичної / стратегічної 

доцільності.  

Університет бере участь в таких рейтингах: 

 Світовий рейтинг університетів (QS World University Ranking); 

 Світові рейтинги університетів (Times Higher Education World 

University Rankings); 

 Рейтинги ліпших глобальних університетів (Thomson Reuters та 

U.S.News Best Global Universities Rankings); 

 Рейтингах, які підтримуються Європейською Комісією (U-Multirank та 

U-map); 

 Вебометрікс (Webometrics Ranking of World's Universities); 

 Міжнародний рейтинг університетів та бізнес-шкіл (EDUNIVERSAL); 
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 Всесвітній індекс-рейтинг аналітичних центрів (Think Tanks and Civil 

Societies Program). 

Університет встановлює середньострокову мету включення до 

інноваційно-дослідницького міжнародного рейтингу SCImago Institutions 

Rankings. 

Університет бере участь у національних рейтингах «Топ-200 Україна» та 

«Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus». 

Відповідальні за цей напрямок роботи проректор з науково-педагогічної 

роботи та Інститут вищої освіти. 

Контроль за участю Університету в рейтингах та дослідженнях здійснює 

ректор або проректори з науково-педагогічної роботи. 

 

2. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій 

 

Процес інтернаціоналізації наукової і освітньої діяльності Університету 

став одним із важливих пріоритетів його діяльності. З огляду на це в 

Університеті була розроблена Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 

Гетьмана на 2016-2020» в рамках проекту «UNIVIA TEMPUS IV». Розвиток та 

вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків, 

який чітко визначив мету, завдання, базові компоненти, етапи реалізації 

стратегії інтернаціоналізації навчальної, наукової діяльності та суспільного 

розвитку. Було розроблено організаційно – інституційне забезпечення 

інтернаціоналізації, система індикаторів, визначені ресурси, стейкхолдери й 

виконавці стратегії. Зазначений документ пройшов міжнародну експертизу. 

У наш час різними типами договірних відносин охоплено 80 різних 

університетів світу, що представляють 29 країн. 

Важливим напрямком міжнародної діяльності Університету стало: 

• позиціонування наукових доробків Університету в глобальних 

дослідницьких мережах (Центр європейських досліджень при Колумбійському 

університеті (США), Асоціація регіональних досліджень (Великобританія), 

Асоціація професорів Моне (ЄС) тощо); 

• розвиток грантової діяльності (Еразмус+, фонд Моне та інші); 

• викладання ряду предметів англійською мовою та нарощування 

кількості іноземних студентів; 

• формування із зарубіжними університетами спільних програм та 

реалізація проекту спільних (подвійних) дипломів (наприклад Ред Лендс 

Університет, США); 

• створення спільних монографій та підручників з університетами-

партнерами. 

18 березня 2017 року Університет отримав диплом Гран-прі від 

Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних 

наук України як лідер міжнародної діяльності. 
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Таблиця 3.1 

Грантові проекти  ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» останніх років 

Programme or initiative Reference number Beneficiary Organisation Title of the Project 

Jean Monnet Module 

199755-LLP-1-2011-1-

UA-AJM-MO 

Vadym Hetman Kyiv National 

Economic University, Ukraine 

Advocacy for European 

Integration 

Jean Monnet Module 

529031-LLP-1-2012-1-

UA-AJM-MO 

Vadym Hetman Kyiv National 

Economic University, Ukraine 

European Union Innovation 

and Investment Development 

Jean Monnet Chair 

528395-LLP-1-2012-1-

UA-AJM-CH 

Vadym Hetman Kyiv National 

Economic University, Ukraine 

European Regional 

Development Model 

Tempus IV Structural 
project 

(2013-2016) 

543893-2013-AZ-

SMGR-UNIVIA 

Azerbaijan State Economic 

University, Azerbaijan 

UNIVIA: Development and 
improvement of the University 

Administration on 

International Affairs 

Tempus IV Joint project 

(2013-2016) 

544202-2013-AT-

JPHES - BUSEEG 

Vienna University of 

Economics and Business, 

Austria 

BUSEEG-RU-UA: 

“Acquisition of professional 

and entrepreneurial skills 

through education and 

consultation” 

Jean Monnet Module  

2014-2017 

  

553110-EPP-1-2014-

1-UA-EPPJMO-

MODULE  

Vadym Hetman Kyiv National 

Economic University, Ukraine 

European of corporate social 

responsibility (CSR) business 

practices 

British Council 

Program for International 

Offices of the Universities 

01.09.2016 – 01.03.2017 

n/a 
University of Warwick 

Coventry University 

International Offices: Best 

Practices 

British Council Ukraine 
Higher Education 

Leadership Development 

Programme 

01.02.2017 – 01.02.2018 

n/a Northumbria University 
Implementing the University 

Strategy of Academic Integrity 

Erasmus Plus 

Modernization of HEIs 

governance 

561640-EPP-1-2015-1-

AZ-EPPKA2-CBHE-

JP 

Akaki Tsereteli State 

University, Georgia  

AESOP: “Advocacy 

Establishment for Students 

through Ombudsman Position” 

Erasmus Plus Capacity 

Buildingin Higher 

Education  

574124-EPP-1-2016-1-

DE-EPPKA2-CBHE-

JP 

UNIVERSITAT 

KONSTANZ, Germany 

Improving Teacher Education 

for Applied Learning in the 

Field of Vocational Education 

The German Academic 

Exchange Service (DAAD) 

01.01.2016 - 31.12.2019 

n/a University of Bremen  

German-Ukrainian Master 

Program in Logistics 

(GUMLog)  

2015 KNEU in KA1 mobility IT UNIVERSITA' DI FOGGIA 

  BG D. A. Tsenov Academy of Economics 

2016 KNEU in KA1 mobility AU Vienna University of Business and Economics 

  PL Wyzsza Szkola Finansow i Prawa w Bielsku-Bialej 

2017 KNEU in KA1 mobility PL UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 

2018 KNEU in KA1 mobility RO Stefan cel Mare University of Suceava 

  UK Dundee Business School, Scotland 

 

Науково-педагогічними працівниками Університету виконані наукові 

розробки з різних міжнародних програм, у тому числі для інтеграції 

докторських (кандидатських) програм з менеджменту і бізнес-адміністрування, 

узгодження критеріїв, присудження ступенів кандидатів і докторів наук. 

Університет є членом таких міжнародних організацій, як EDAMBA — European 

Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration 

(Європейська асоціація докторських програм з менеджменту та бізнес-

адміністрування), EPLO — European Public Law Organization (Європейська 

http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/evrointegracii/EU_grant_advocacy/
http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/evrointegracii/Grant_EUIID/
http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/evrointegracii/EU_grant_chair_ERDM/
https://kneu.edu.ua/ua/University_en/international_connections/center_international_academic_mobility/tempus_univia/
https://kneu.edu.ua/ua/University_en/international_connections/center_international_academic_mobility/tempus_univia/
http://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_upravlinnja_personalom/tempus/
https://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnogo_menedzhmentu/international_mobility/
http://csr-eu-jm.com.ua/index.html
http://csr-eu-jm.com.ua/index.html
http://csr-eu-jm.com.ua/index.html
http://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/education/international-offices
http://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/education/international-offices
http://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/education/leadership-development
http://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/education/leadership-development
http://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/education/leadership-development
http://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/education/leadership-development
http://kneu.edu.ua/en/student_life/ozps/
http://kneu.edu.ua/en/student_life/ozps/
http://kneu.edu.ua/en/student_life/ozps/
http://fupstap.kneu.edu.ua/ua/Internetional_partnership/erasm/
http://fupstap.kneu.edu.ua/ua/Internetional_partnership/erasm/
http://fupstap.kneu.edu.ua/ua/Internetional_partnership/erasm/
http://fm.kneu.edu.ua/en/icoop/GUMLog/
http://fm.kneu.edu.ua/en/icoop/GUMLog/
http://fm.kneu.edu.ua/en/icoop/GUMLog/
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організація публічного права), Magna Charta Universitatum (Велика Хартія 

Університетів). Університет також є членом Асоціації Регіональних Досліджень 

(RSA) та Академічного Консорціуму Ради Європейських досліджень при 

Колумбійському Університеті (CES), членство в яких передбачає участь 

викладачів, студентів, аспірантів, молодих науковців і фахівців у роботі 

конференцій, публікаціях результатів досліджень у міжнародних виданнях, що 

в цілому сприяє підвищенню наукового рівня викладацької діяльності, 

підготовці дисертаційних робіт, написанню монографій, удосконаленню 

освітнього процесу тощо. 

У 2017 р. Університет активно співпрацював із різними іноземними 

вищими навчальними закладами і міжнародними освітніми організаціями. Було 

укладено 16 нових договорів про співробітництво. В Університеті діє  

83 договори про наукове міжвузівське співробітництво із зарубіжними 

партнерами. У 2017 р. Університетом було відряджено 274 особи до 27 країн 

світу, з них 138 співробітників, викладачів і 136 студентів. Університетом було 

прийнято 67 іноземних фахівців. 

Інформація про напрями і тематику співробітництва з іноземними 

організаціями наведена у табл. 3.2. 

Наукова діяльність Університету у 2017 р. успішно реалізовувалась у 

формі інтелектуальної та консалтингової підтримки розробки управлінських 

рішень, що реалізуються на корпоративному, галузевому і загальнодержавному 

рівнях, результатом чого стало одержання конкурентоспроможних наукових і 

науково-прикладних результатів. Так, у 2017 р. в Університеті реалізовувалось 

3 прикладні (з них 1 виконують молоді вчені) і 5 фундаментальних тем 

загальним фінансуванням 1126,8 і 1533,1 тис. грн. відповідно (для порівняння, у 

2016 р. – 4 прикладні і 5 фундаментальних тем загальним фінансуванням 903,3 і 

913,3 тис. грн.; у 2015 р. – 5 прикладних, 3 фундаментальних і 5 

госпрозрахункових тем загальним фінансуванням 1124,3 тис, 737,2 тис і 1225 

тис. грн. відповідно) (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Динаміка обсягів фінансування науково-дослідних робіт  

протягом 2015–2017 рр. 

Показники 

2015 2016 2017 

кількість, 

одиниць 
тис. грн. 

кількість, 

одиниць 
тис. грн. 

кількість, 

одиниць 
тис. грн. 

Фундаментальні 3 737,162 4 914,435 5 1533,097 

Прикладні 5 1124,346 5 1109,407 3 1126,803 

Госпдоговірні 5 1225 0 0 0 0 

Усього 13 3086,508 9 2023,842 8 2659,900 
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Таблиця 3.2 

Інформація щодо напрямів і тематики співробітництва  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з іноземними організаціями 

Країна партнер 

(за алфавітом) 
Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, у рамках якого 
здійснюється 

співробітництво,  

термін його дії 

Практичні результати  

від співробітництва 

1 2 3 4 5 

Австрія 
Віденський університет 

економіки та бізнесу 

Обмін досвідом; щорічні літні курси; обмін 

студентами для включеного навчання, у тому 

числі для участі у програмі JOSZEF; обмін 
викладачами; спільна дослідницька робота 

Угода 
 про співробітництво 

 від 26.05.2009 

Навчання студентів за програмою 
включеного навчання, участь у літній 

навчальній програмі 

Бельгія 

Європейська асоціація 
докторських програм з 

менеджменту та бізнес 

адміністрування 
(EDAMBA) 

Обмін науковцями та співпраця в галузі 

наукових досліджень, підвищення якості 
навчальних програм і створення середовища 

високого європейського рівня 

Рішення Генеральної 

Асамблеї EDAMBA про 

прийняття Університету 
повним членом асоціації, 

серпень 2005 р.  

(м. Гренобль, Франція) 

Участь у щорічних засіданнях 

Генеральної Асамблеї, узгодженні 
критерії присудження кандидатських та 

докторських ступенів 

Великобританія 
Асоціація Регіональних 

Досліджень (RSA) 

Співробітництво у межах форуму для 
науковців і практиків, які цікавляться 

економічними, соціальними, екологічними та 

іншими аспектами розвитку територій, 
механізмами розробки та впровадження 

регіональної політики 

Ухвала Вченої Ради ДВНЗ 

«Київський національний 
економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» від 

23.11.2011 

Проведено симпозіум «Столичні 
мегаполіси Європи», конференції, 

участь у круглих столах, отримання 

щомісячника наукових видань, 
створена Глобальна Дослідницька 

Мережа (RSA) 

Великобританія 
Університет Непіер,                     

м. Единбург 

Відрядження студентів університету до 

Великобританії для включеного навчання на 
бакалаврських та магістерських програмах. 

Угода  

про співробітництво  
від 03.03.2009 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання 

Великобританія 
Міжнародна бізнес-школа 

BBSI, м. Борнмут 

Реалізація магістерських програм МБА, 

«Управління міжнародним бізнесом», 
«Міжнародна торгівля», «Міжнародний 

фінансовий менеджмент» в Центрі 

магістерської підготовки Університету. 

Угоди  

про співробітництво від 

24.01.2011, 28.04.2011, 

09.12.2011, 10.03.2015 

Участь у літній навчальній програмі, 

навчання студентів за програмою 

включеного навчання, видача 

сертифіката 

Греція 
Європейська організація 
публічного права (EPLO) 

Розвиток партнерства з міжнародними 
установами та університетами. 

Ухвала Вченої Ради ДВНЗ 
«Київський національний 

Участь у конференціях 
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економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» від 

29.10.2009 

Італія 

Велика Хартія 

Університетів (Magna 
Charta Universitatum) 

Взаємний обмін інформацією, збільшення 

кількості спільних проектів для розвитку 

освіти, стимулювання мобільності викладачів 
і студентів 

 

Підтвердження про 
підписання Великої Хартії 

Університетів  

від 17.09.2010, 
Ухвала Вченої Ради 

Університету  

від 27.04.2010 

Слідування фундаментальним 

цінностям європейських університетів: 

стимулювання мобільності викладачів 
та студентів, інтернаціоналізація вищої 

освіти 

Італія Університет Фоджа 
Відрядження студентів на включене навчання 
за рахунок стипендій від Еразмус, 

викладачів, співробітників 

Угода 

 про співробітництво 
Відрядження співробітників, студентів 

Нідерланди 
Сакшон Університет 

прикладних наук 

Відрядження студентів університету до 

Нідерландів для включеного навчання на 
бакалаврських та магістерських програмах. 

Угода  

про співробітництво  
від 11.10.2013 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання 

Німеччина 
Філіппс-Університет,           

м. Марбург 

Щорічне відрядження студентів університету 

та викладачів для включеного навчання та 
стажування; розробка та реалізація спільного 

проекту «Впровадження фінансового 

контролінгу» для магістерської програми зі 

спеціальності «Фінанси». 

Угода  

про співробітництво 

 від 22.01.2009 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання, участь у літній 

навчальній програмі 

Німеччина 
Університет 

м. Констанц 

Обмін досвідом у галузі навчально-

методичної роботи; обмін фахівцями; 

щорічне відрядження студентів університету 
та викладачів для включеного навчання та 

стажування. 

Угода  

про співробітництво  
від 30.03.2015 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання, участь у літній 
навчальній програмі 

Німеччина 
Університет           

м. Бремен 

Обмін досвідом у галузі викладання 

логістики; спільне виконання науково-
дослідних проектів в рамках програми 

додаткової освіти "Логістичний 

менеджмент". 

Угода  
про співробітництво 

 від 28.01.2009 

Навчання студентів за програмою 
включеного навчання, участь у літній 

навчальній програмі 

Республіка 

Польща 

Познанський економічний 

університет 

Обмін студентами; участь професорсько-
викладацького складу у навчанні; академічні 

обміни; координація спільних наукових 

Угода  
про співробітництво 

 від 13.01.2012 

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання 
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досліджень; участь у конференціях, 

семінарах, наукових симпозіумах 

США 

Академічний Консорціум 

Ради Європейських 

досліджень при 
Колумбійському 

Університеті (CES) 

Співробітництво в межах форуму для 

науковців і практиків, які цікавляться 
економічними, соціальними, екологічними та 

іншими аспектами розвитку територій, 

механізмами розробки та впровадження 
регіональної політики. 

Ухвала Вченої Ради ДВНЗ 

«Київський національний 

економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» від 

29.12.2011 

Участь у конкурсах наукових 

доповідей. 
Створено дослідницьку мережу 

США 
Університет Норсвуд (штат 

Мічиган) 

Відрядження студентів Університету на 

навчання до США на відповідні 

спеціальності бакалаврських та магістерських 
програм; взаємне консультування в галузі 

удосконалення бакалаврських програм. 

Угода  

про співробітництво 
 від 22.06.2007  

Навчання студентів за програмою 

включеного навчання 

США 

Школа бізнесу 

Університету Редландс 
(штат Каліфорнія) 

Організація короткострокових інтенсивні 
семінари, обмін професорами та лекторами, 

проведення спільних конференцій, наукових 

семінарів 

Меморандум  

про взаєморозуміння  
від 15.01.2014 

Відрядження студентів на літні 

програми, читання лекцій викладачами 
Університету в університеті Редландс, 

читання лекцій американським 

професором в Університеті, 
акредитація спільної МБА-програми 

Республіка 
Польща 

Університет інформатики 
та мистецтв 

Проведення за участю Сторін наукових, 

науково-практичних конференцій, семінарів, 

симпозіумів, круглих столів, створення 
спільних авторських колективів для розробки 

монографій, підручників, посібників, 

підготовка програми «Подвійний диплом» 

Угода про співпрацю 
 від 14.04.2015 

Участь викладачів у конференціях, 

проектах, круглих столах, проходження 

стажування 

Республіка 

Польща 

Краківський економічний 

університет 

Обмін студентами, обмін викладачами та 

персоналом, дидактичним матеріалом, 
спільні дослідницькі та навчальні заходи 

Рамкова угода 

 про співпрацю  
від 17.11.2015 

Друк наукових праць викладачів 

Університету у польському виданні   

«Nierówności społeczne a wzrost 

gospodarczy», до редакційної колегії 
якого входить Чужиков В.І. і Панченко 

Є.Г., друк польських викладачів у 

виданні «Міжнародна економічна 
політика», до редакційної колегії якого 

входить Вожняк М.-Г. 
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За тематичним планом науково-дослідних робіт Університету, його 

науково-педагогічні працівники у межах робочого часу виконували також  

37 позабюджетних науково-дослідних тем, кожна з яких реалізується протягом 

п’яти років. До виконання робіт було залучено 1051 викладача і 2908 студентів. 

Постійно оновлюються і доповнюються новими матеріалами навчальні курси, 

що викладаються в Університеті як науки. 

Науковці Університету у 2017 р. взяли участь у розробці такого 

стратегічного документа державницької ваги, як «Україна-2030: Доктрина 

збалансованого розвитку» спільно з науковцями КНУ, Національного 

технічного університету «КПІ», Національного університету «Києво-

Могилянська академія», Національного університету біоресурсів і 

природокористування України та Української бізнес-ініціативи. Спираючись на 

дослідження і розрахунки у форматі системного аналізу чинної економічної 

моделі економіки України, на основі використання сценарного підходу 

прогнозування, обґрунтовується модель інноваційного розвитку, яка має стати 

основним інструментом для подальших розрахунків і деталізацій 

вузькоспеціалізованих програм розвитку України. 

У звітному році науковцями Університету було розроблено систему 

ключових показників ефективності інноваційної діяльності суб’єктів малого і 

середнього бізнесу, що можуть бути використані для оцінки рівня їх готовності 

до розробки й впровадження інновацій і використання різних фінансово-

кредитних інструментів. На основі розроблених критеріїв оцінки інноваційної 

компоненти в інвестиційних проектах визначено чинники, що впливають на 

інноваційний потенціал суб’єктів МСБ в Україні, та розроблено пропозиції 

щодо вдосконалення законодавства для стимулювання інновацій, що 

враховують кращі світові практики.  

Викладачами Університету розроблено методичний інструментарій 

оцінки результативності використання сучасних фінансово-кредитних 

інструментів у реалізації інноваційних проектів на основі методів 

дескриптивної статистики та факторного аналізу на основі застосування 

методів економіко-математичного моделювання. Розроблено модель авторської 

Інформаційної інтернет-платформи з підтримки інновацій, що є елементом 

інноваційної інфраструктури та функціонуватиме як майданчик для пошуку 

джерел фінансування та надання необхідної експертної, технічної, аудиторської 

допомоги учасникам інноваційного проекту на всіх етапах його реалізації.  

У доповнення до «Програми Гідної Праці МОП для України на 2016–

2019 рр.», яка відповідає ключовим пріоритетам Рамкової програми 

партнерства Уряду з ООН та спрямована на впровадження Стратегії подолання 

бідності та Стратегії сталого розвитку «України-2020», науковцями 

Університету було здійснено науково-прикладне обґрунтування соціально-

економічних механізмів та інструментарію забезпечення гідної праці, що 

сприятиме збалансованому соціально-трудовому розвитку в Україні. 

На основі комплексного осмислення моделей управління якістю і 

досконалістю дослідження національних систем і моделей оцінювання якості 

вищої освіти, бенчмаркінгу та узагальнення передового досвіду управління 
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конкурентоспроможністю вищої освіти в країнах світу науковцями 

Університету було визначено основні стратегічні напрями розвитку 

національної системи вищої освіти та розроблено практичні рекомендації щодо 

побудови сучасної системи управління якістю вищої освіти України й 

забезпечення її міжнародної конкурентоспроможності в контексті глобалізації 

економіки знань. 

У 2017 р. значно активізувалось міжнародне наукове і науково-технічне 

співробітництво Наукового парку Університету. Крім взаємодії з 

Північноатлантичним альянсом (НАТО) були укладені угоди з Організацією 

Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) і про участь 

Університету у Проекті ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС» (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Основні техніко-економічні показники діяльності  

Наукового парку Університету у 2017 р. 

№ 

з/п 
Назва організації Термін Одержані результати 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

1 
Штаб-квартира 

НАТО у Брюсселі 

Протягом  

2017 р. 

Проведено навчання колишніх 

військовослужбовців у низці регіонів 

України в рамках освітніх курсів за 

напрямком «Маркетинговий 

менеджмент» 

317,3 

2 
Штаб-квартира 

НАТО у Брюсселі 

Протягом  

2017 р. 

Проведено навчання колишніх 

військовослужбовців у низці регіонів 

України в рамках освітніх курсів за 

напрямком «Інформаційні технології» 

318,1 

3 

Організація 

Об’єднаних 

Націй з 

промислового 

розвитку 

(ЮНІДО) 

29 

листопада 

2016 —  

4 квітня 

2017 рр. 

Проведено комп’ютерне навчання для 

представників промислових та 

підприємницьких структур України за 

навчальними програмами ЮНІДО 

80,4 

4 

Проект ЄС 

«Підтримка 

впровадження 

Угоди про 

асоціацію між 

Україною та ЄС» 

26 червня 

— 3 липня 

2017 р. 

Проведено Літню школу з впровадження 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

для фахівців державних структур України 

за участі представників ЄС 

111,8 

Важливо зазначити суттєву диверсифікацію у звітному році діяльності 

Наукового парку Університету у сфері комерціалізації науково-дослідних робіт. 

Так, у 2014–2017 рр. на його платформі виконувались близько  

30 масштабних науково-консалтингових проектів на замовлення державних і 

комерційних установ, міжнародних організацій. Тільки у 2017 р. було 

реалізовано 6 проектів загальним фінансуванням 852,6 тис грн. 

Один із проектів Наукового парку Університету, що визначається 

високою конкурентоспроможністю наукових і науково-прикладних результатів, 

стосується розробки інформаційно-аналітичної системи автоматизованої 
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побудови моделей оцінювання кредитних ризиків. Ця система є 

повнофункціональним рішенням, апробованим у реальній експлуатації, яке 

ґрунтується на передових світових досягненнях з інтелектуального аналізу 

даних, розробки скорингових моделей і конструювання інформаційних систем. 

Можливості системи були продемонстровані у Міністерстві фінансів України 

31 жовтня 2017 р., Національному банку України 21 листопада 2017 р., на АВС-

форумі: Artificial intelligence, Big data, Clouds — технології майбутнього в 

фінансовій сфері  

21 листопада 2017 р., Незалежній асоціації банків України 24 листопада 2017 р., 

засіданні Клубу банкірів 8 грудня 2017 р., багатьох комерційних банках 

(вітчизняних і закордонних), кредитних установах, бюро кредитних історій 

тощо.  

Як результат проведеної роботи Науковий парк Університету був 

відзначений Загальнодержавною рейтинговою програмою нагородження 

лідерів економіки України Золотом рейтингу серед суб’єктів господарювання 

України у номінації «Фінансові показники успішної діяльності» та отримав 

статус «Лідера галузі». 

У 2017 р. команда молодих учених Університету взяла участь у 

Міжнародному форумі «INNOVATION MARKET». Це місце зустрічі 

новаторів, винахідників, виробників провідних інноваційних технологій, 

авторів Startup-проектів із представниками підприємств — потенційних 

споживачів, зацікавлених у технологічному оновленні виробничих процесів, 

акселераторами інвестиційних проектів, експертами у різних галузях 

економіки, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності, 

представниками авторитетних інвестиційно-фінансових установ України та 

Китаю, з політичними лідерами України. Молоді учені Університету 

представили власні наукові доробки, серед яких — Інформаційна інтернет-

платформа з підтримки інновацій sme-sci.com, метою якої є підтримка 

інноваційних проектів малого і середнього бізнесу та проектів наукової 

спільноти. Заходи підтримки полягають у просуванні інноваційних проектів; 

здійсненні пошуку інвесторів, партнерів, виконавців та експертів; 

оприлюднення публікацій та аналітичних звітів з інноваційної тематики. 

Дана платформа має за мету об’єднати інтереси малого і середнього бізнесу з 

інтересами представників наукової спільноти.  

Університет у 2017 р. започаткував постійно діючу «Інноваційну 

платформу економічних досліджень та освіти» у рамках діяльності 

Міжвідомчої робочої групи з моніторингу та організаційно-методичного 

забезпечення розвитку національної інноваційної системи України (утвореної 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2016 № 1205). 

Дана ініціатива надає широкі можливості удосконалення системи 

наукових економічних досліджень; формування національної 

конкурентоспроможної  кластерно-мережевої моделі надання якісних освітніх 

послуг; формування повноцінного ринку об’єктів інтелектуальної власності; 

створення комплексної системи моніторингу національної інноваційної 

системи України.  
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21 червня 2017 р. Університет взяв участь у роботі круглого столу 

«Інноваційний розвиток національного науково-освітнього простору: 

парадигма глобального лідерства». 

Формування єдиного світового освітнього простору шляхом зближення 

підходів різних країн до організації освіти і навчання своїх громадян, а також 

через визнання ними відповідних документів про освіту є очевидним сучасним 

глобалізаційним пріоритетом. Саме відкритий освітній простір сприяє 

мобільності студентів та професорсько-викладацького складу, надаючи реальну 

можливість підготовки професійних кадрів, які ефективно працюватимуть в 

умовах глобального ринку.  

Протягом останніх років ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» значно розширив напрями міжнародної 

діяльності і впевнено тримає курс на інтеграцію до європейського простору 

вищої освіти. Щороку наш університет пропонує низку можливостей отримати 

безцінний досвід, збагатити свої мовні навички та підвищити рівень знань 

професійного спрямування у провідних університетах світу.  

Успішна імплементація європейських стандартів в освітній процес 

університету за підтримки наших партнерів (CFA Program Partners) сприяла 

відкриттю у 2015 р. нової магістерської програми «Міжнародні фінанси», яка 

охоплює понад 70% Програми кандидатського обсягу знань (Program Candidate 

Body of Knowledge, CBOK) Інституту CFA (Chartered Financial Analyst) та 

одержала визнання в рамках СFA – University Recognition Program. 

Підтвердженням цього є розміщення назви університету в списку визнаних 

CFA Інститутом університетів на її офіційному сайті: 

https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program

_for_universities.aspx. 

4 липня 2017 року Університет став першим закладом вищої освіти в 

Україні – Афілійованим членом CFA Інституту за Програмою приєднання 

університету (СFAUniversity Affiliation Program). Додатково до попередніх 

умов CFA Інститут надає доступ до: 

– свого журналу «Фінансовий аналітик» (Financial Analysts Journal®); 

– Журналу CFA (CFA Magazine); 

– безкоштовні пробні іспити; 

– електронну версію своєї програми по всім трьом рівням іспитів. 

Афілійований університет сигналізує студентам та роботодавцям про те, 

що його освітня програма тісно пов'язана з практикою управління інвестиціями 

та допомагає студентам у підготовці до здачі іспитів CFA. Завдяки сертифікації 

CFA і практичним навичкам, студенти стають значно більш затребуваними на 

ринку праці, а також отримують додаткові можливості для успішного 

професійного зростання в найбільших компаніях світу. 
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3. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 

протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

 

1. Пилипчук Володимир Петрович, професор кафедри маркетингу, 

“Заслужений економіст України» – 22.08.2016 р. 

2. Данилишин Богдан Михайлович, завідувач кафедри регіоналістики і 

туризму, «Заслужений діяч науки і техніки України» – 16.05.2007 р. 

3. Оболенський Олексій Юрійович, професор кафедри регіоналістики і 

туризму, «Заслужений працівник освіти України» – 20.08.2007 р.  

4. Поручник Анатолій Михайлович, завідувач кафедри міжнародної 

економіки, «Заслужений діяч науки і техніки України» – 27.06.2013 р. 

5. Петрашко Петро Геннадійович, професор кафедри міжнародного 

менеджменту, «Заслужений економіст України» – 2009 р. 

6. Галенко Оксана Миколаївна, завідувач кафедри міжнародного обліку і 

аудиту, «Заслужений економіст України» – 18.08.2009 р. 

7. Коцупатрий Михайло Миколайович, декан факультету економіки 

аграрно-промислового комплексу, «Заслужений працівник освіти 

України» – 28.06.2017 р. 

8. Рамазанов Султанахмед Курбанович, професор кафедри інформаційних 

систем в економіці, «Заслужений діяч науки і техніки України»                                     

– 19.05.2010 р. 

9. Манцуров Ігор Гермаенович, завідувач кафедри статистики, «Заслужений 

економіст України» – 02.09.2009 р.  

10. Дрига Сергій Георгійович, професор кафедри статистики «Заслужений 

економіст УкраЇни» – 02.09.2008 р. 

11. Леонов Дмитро Анатолійович, професор кафедри фінансів «Заслужений 

економіст України» – 05.10.2012 р. 

 


