
Результати роботи 
Інституту вищої освіти КНЕУ 
у 2022 році



Пріоритетні напрями наукових 
досліджень Інституту вищої освіти 

• Глобальна конкурентоспроможність університетів і 
національних систем вищої освіти1

• Цифрова економіка та формування 
компетентностей майбутнього2

• Академічне підприємництво та інноваційні 
екосистеми 3



Ініціативні науково-дослідні роботи
в межах робочого часу викладачів  

q Ініціативна НДР «Глобальні імперативи конкурентоспроможності 
університетів у постіндурстріальній парадигмі економічного розвитку»        
§ Науковий керівник: д.е.н., проф. Антонюк Л.Л.
§ Термін виконання: 11.2020 р. - 11.2023 р. 
§ Результати за 2022 р.: 
ü 11 наукових праць, в т.ч.

• 1 стаття в Web of Science (фахове виданням України категорії А)
• участь у 2 колективних монографіях

ü Участь у 2 закордонних наукових конференціях: опубліковано тези доповідей
ü Робота над колективною монографією з Ягелонським університетом (Польща)
üОрганізовано: міжнародну школу «Global Master Week» для студентів МВА спільно з 

Технічним університетом Ашаффенбург (Німеччина); 2 міжнародні StartUp BootCamp 
спільно з НУ «Львівська політехніка» та Фондом StartUpAmsterdam (Нідерланди); ін.

ü Розвиток партнерських відносин з Університетом Пассау (Німеччина), який виступив 
з ініціативою підтримки студентам і викладачам КНЕУ навесні 2022 р.:
• Прийняли близько 10 студентів і викладачів КНЕУ (житло, навчання, робота тощо)
• Участь студентських команд КНЕУ в сертифікаційній програмі ‘Honours Degree in 

Entrepreneurship’ 2022 (6-міс. програма навколо інноваційних бізнес-ідей студентів)
• Двостороння зацікавленість в інтенсифікації співпраці, в т.ч. в науковій сфері.



Високоефективна наукова діяльність 
НДІ, в т.ч. впровадження результатів

q ІВО постійно досліджує національний і міжнародний ринок                      
освітніх послуг, вивчає питання забезпечення якості вищої освіти:
ü Міжнародна колективна монографія                                                   

“Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти                                                     
у ХХІ столітті” (2-е вид., доповн. і переробл., 2021 р.) -                            
лауреат конкурсу “Краще видання 2022 року”                                                    
в номінації “монографії” (конкурс проводить                                                                     
ГО «Національна академія наук вищої освіти України»).



Високоефективна наукова діяльність 
НДІ, в т.ч. впровадження результатів

q Співпраця з Державною службою якості освіти України:
§ Реалізація спільних досліджень, проєктів, заходів.
§ Результати за 2022 рік:
ü Меморандум про співробітництво між КНЕУ та ДСЯО
ü Ініціативною групою ІВО спільно з представниками «Української 

асоціації досконалості та якості» проведено опитування працівників 
ДСЯО, за результатами аналізу відповідей розроблено та 
обгрунтовано рекомендації з удосконалення системи управління 
якістю Служби, триває взаємодія в процесі їх реалізації.

  



Наукові гранти, що фінансувались 
закордонними організаціями 

q Вп’яте ІВО спільно з Університетом Рединг (Велика Британія)                    
отримав грант від Британської Ради на розвиток академічного 
підприємництва в КНЕУ «Creative Spark»: 
ü Сума гранту українській стороні в 2022 р.: 160 тис. грн.      

q Результати за 2022 рік:
ü Спільні дослідження з академічного підприємництва.
ü Заходи з академічного підприємництва:
§ Організовано форуми, лекції, тренінги, в т.ч. “KNEU Startup                                       

Boot Camp!” - курс для набуття підприємницьких компетенцій;
§ Проведено Міжнародний конкурс “IDEAFEST Student Business Idea 

Competition” (5 команд КНЕУ у фіналі; переможцям -                                             
грошові премії для розвитку бізнес-ідей і менторська підтримка)

§ Участь у Міжнародному конкурсі відео-пітчів ”Creative Spark                                           
Big Idea Challenge” (4 команди з КНЕУ; 1 команда в фіналі)

ü Розроблено - з партнерами з Великої Британії, Німеччини та США -                            
курс навчання підприємництву для шкіл «Основи підприємницької 
діяльності» (Антонюк Л. Л., Гарднер Г., Кутова А. С.,  фон Розен В., Циркун О. І., 
Сікорський Ю.) та отримано гриф МОН України на його запровадження.

ü Членство КНЕУ в Міжнародному проекті Creative Flame та асоційоване членство 
в Асоціації викладачів підприємництва - Enterprise Education UK



Співробітництво 
із закордонними організаціями  

США
Глобальна Федерація Рад з 
конкурентоспроможності, 
GFCC:
• Участь у нетворкінгових 

подіях, лекціях, семінарах, 
дослідницькій діяльності.

• Міжнародне стажування 
«Building Competitiveness: 
From local to global» для 
викладачів КНЕУ

Державний університет 
Нью-Йорка / SUNY Potsdam:
• Проведення лекцій, 

семінарів, спільні публікації 
та участь у конференціях

Університет Редлендс:
• Організація онлайн лекцій, 

семінарів. 
• Спільні публікації

Бізнес школа Хенлі 
Університету Редінг:
• Спільні дослідження, 

публікації.
• Проведення форумів, лекцій, 

конкурсів, буткемпів, ін.

Королівський Інститут 
управлінського обліку, 
СІМА:
• Програма СІМА в КНЕУ. 
• Виступи представників СІМА 

в Україні для студентів КНЕУ

EDAMBA: 
• Координація участі КНЕУ в EDAMBA 

(Європейській асоціації докторських 
програм з менеджменту та бізнесу)  

Посольство Бразилії в 
Україні

Європейський 
науковий інститут: 
• Участь у 

нетворкінгових 
подіях, лекціях, 
семінарах, 
програмах 
стажування, обміну 

Технічний університет м. 
Ашаффенбург:
• Міжнародна школа “Global 

Master Week” для 
студентів МВА

DigitalBridgeBuilders:
• Спільні заходи з питань 

академічного 
підприємництва та 
цифрової економіки

Європа

Велика Британія Німеччина

Іспанія

Бразилія

Університет Пассау:
• Ініцатива підтримки КНЕУ
• Сертифікаційна програма 

‘Honours Degree in 
Entrepreneurship’ 2022 

Британська Рада в Україні:
• проект Creative Spark,
• спільна організація та участь 

у семінарах, вебінарах та 
конференціях

EUA: 
• Координація участі КНЕУ в EUA 

(Європейській асоцації університетів)

Польща
Ягелонський 
університет: 
• Підготовка спільної 

міжнародної 
колективної монографії * Позначено рожевим 

фоном:
Започатковано або 

відновлено 
співробітництво в 2022 р.



Міжнародне співробітництво  

q Співпраця з Глобальною федерацією рад                                                                               
з конкурентоспроможності (GFCC):
ü Участь у заходах організації  

ü У 2022 р. Інститут вищої освіти спільно                                                                                
з Інститутом післядипломної освіти                                                                       
організував міжнародне онлайн-стажування                                                                                            
«Building Competitiveness: From local to global»,                                                                                                         
учасники отримають сертифікати

q ІВО ініціював приєднання КНЕУ у 2022 р. до європейських організацій у 
сфері вищої освіти і став координатором міжнародного співробітництва з: 

ü Асоціацією європейських університетів (EUA, European University Association), у 
межах якої КНЕУ став повноправним членом Ради EUA з докторської освіти.

ü Європейською асоціацією міжнародної освіти (EAIE, European Association of 
International Education)

 



q Набір студентів на міжнародну 
сертифікаційну програму  
CІМА (Chartered Institute of 
Management Accountants) -   
в 2022 р. залучено:  

§ 13 осіб        
§ 70,2 тис. грн. 

q На щорічній церемонії 
визнання академічних 
партнерів CIMA University & 
Academic Partner Excellence 
Awards Celebration 2022                 
КНЕУ відзначено двома 
нагородами

Застосування нових наукових знань 
у навчальному процесі  



Вісник “Нові можливості                  
для науковців України”

Інформаційні видання 
Інституту вищої освіти

Започатковано: квітень 2022

Мета:  узагальнненя і поширення інформації 
про допомогу, грантові можливості для 
українських науковців з боку іноземних 
партнерів, вітчизняних і міжнародних 
органцізацій

Випуски в 2022 р.: 1 - 18 (готується #19)

Поширення:
• розсилка на ел.адреси кафедр
• розміщення на сайті КНЕУ:

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/kidn/visnuk_nov_mosh/

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/kidn/visnuk_nov_mosh/


Ініціативні види діяльності 
Інституту вищої освіти

q Дослідницька діяльність (більше 50 ініціатив за 2022 р.): 
§ дослідження на запити вітчизняних інституцій (МОН України, ДСЯО, ін.)
§ результати досліджень Інституту використані в стратегічному і тактичному 

плануванні діяльності КНЕУ.
q Участь у просуванні КНЕУ до міжнародних рейтингів університетів:

ü Щорічно ІВО збирає, обробляє та подає дані в:
§ THE World University Rankings
§ THE Impact Rankings
§ U-Multirank
§ QS World University Rankings

ü ІВО відслідковує і аналізує позиції КНЕУ в інших міжнародних і національних 
рейтингах (EdUniversal, Webometrics, uniRank (4ICU), RUR, ТОП-200 Україна та ін.)

q Національні та міжнародні заходи з питань вищої освіти:
§ Участь
§ Організація (співорганізація) 


