
ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«31» серпня 2020 р. №1 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

Присутні: Черевань І.В., Загрішева Н.В., Акуліч Н. І., Левківська Г. П., Чугаєнко Ю.О., 

Семерей Ж.В., Плотнікова Л.І., Петров В.В., Безпаленко О.В., Пеньківський В.Ф., Сова О.Ю., 

Коваленко Ю.О., Черевко В.П., Бородіна О.М., Сініцина Л.Т., Борко Н.І., Сініцина Л.Т., 

Лавринович Є.Е.  

Запрошені: заступник директора Коледжу – Мусієнко О.П., заступник декана факультету 

бізнес-адміністрування та права – Кондрашевська В.Г. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вибори до нового складу Вченої ради (доповідачі: Черевань І.В. – ректор 

Університету, Бородіна О.М, проректор із науково-педагогічної роботи). 

2. Про внесення змін до навчальних планів денної та заочної форми навчання 4 курсу 

спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 081 «Право» на 2021-2020 навчальний рік (доповідачі – Семерей Ж.В. – декан 

факультету бізнес адміністрування та права, завідувачі кафедр).  

3. Про затвередження протиепідемічних заходів в університеті на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби та запровадження в 2020-2021 навчальному 

році освітнього процесу в коледжі і університеті, побудованого на основі інтегрованого 

підходу, що передбачає поєднання можливостей традиційної та електронної форм навчання 

(доповідачі: Черевань І.В. – ректор Університету, Бородіна О.М, проректор із науково-

педагогічної роботи, завідувачі кафедр). 

4. Про затвердження навчального плану та освітньо-наукової програми для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право 

(доповідачі: Загрішева Н.В., доцент кафедри права, к.ю.н.). 

5. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік. 

6. Різне. Про затвердження Положення про пільги в оплаті за навчання у вищому 

навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин». 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Ректора, к.е.н, доц. Черевань І.В., яка проінформувала щодо кадрових змін в 

університеті і внесла пропозицію про затвердження новного складу Вченої ради університету 

та внести на розгляд кандидатуру доцента кафедри права, к.ю.н. Загрішевої Надіії 

Володимирівни на посаду ученого секретаря Вченої ради Університету, як таку, що відповідає 

вимогам її обіймати. 



Таким чином, склад Вченої ради налічує 17 осіб (75%) - штатні наукові, науково-

педагогічні працівники і в тому числі представники студентського самоврядування: 

1. Черевань Ірина Вікторівна – Голова Вченої ради, ректор, кандидат економічних наук, 

доцент; 

2. Бородіна Олена Михайлівна - Заступник Голови Вченої ради, проректор з науково-

педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент; 

3. Загрішева Надія Володимирівна - Учений Секретар, доцент кафедри права, кандидат 

юридичних наук; 

4. Акуліч Надія Ігорівна – Головний бухгалтер; 

5. Левківська Галина Петрівна – Проректор з виховної роботи; 

6. Безпаленко Ольга Володимирівна – завідувач кафедри фінансів, кандидат економічних 

наук, доцент; 

7. Семерей Жанна Вікторівна – Декан факультету бізнес-адміністрування та права; 

8. Плотнікова Лідія Іванівна – Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, кандидат 

економічних наук, доцент; 

9. Петров Володимир Васильович – Завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, 

доцент; 

10. Чугаєнко Юрій Олексійович - завідувач відділу аспірантури, доктор історичних наук, 

кандидат економічних наук, доцент;  

11. Сініцина Людмила Трофімовна – старший викладач кафедри економіки та соціально-

гуманітарних дисциплін; 

12. Ланіна Оксана Віталіївна – Заступник директора Коледжу (відповідальний секретар 

приймальної комісії Університету); 

13. Борко Наталія Ігорівна – Директор Коледжу; 

14. Черевко Валентина Петрівна – доцент кафедри менеджменту та маркетингу, 

кандидат педагогічних наук; 

15. Коверзнєва Ганна Павлівна – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, 

доцент; 

16. Подсєвалова Наталія Геннадіївна – студентка 4 курсу спеціальності Право 

17. Лавринович Єлизавета Едуардівна – студентка 5 курсу спеціальності Право 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити кандидатуру доцента кафедри права, к.ю.н. Загрішевої Н.В. на посаду 

ученого секретаря Вченої ради Університету. 

1.2. Підтримати зміни у складі Вченої ради Університету. 

Результати голосування: «за» - 17; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Декана факультету бізнес адміністрування та права Семерей Ж.В. щодо включення 

до навчальних планів денної та заочної форми навчання 4 курсу спеціальностей: 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 081 

«Право» в блок дисципліни самостійного вибору навчального закладу дисципліни «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням» (3 кредити) виключивши натоміссть дисципліну «Етика 

ділового спілкування». Декан свою пропозицію мотивувала тим, що випускники першого 

рівня освіти «бакалавр» вступаючи на другий рівень освіти «магістр» мають складати єдиний 

вступний іспит з іноземної мови. 



Участь в обговорені взяли: завідувачі кафедр фінансів к.е.н., доцент Безпеленко О.В., 

менеджменту та маркетингу к.е.н., доцент Плотнікова Л.І. 

 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити навчальні плани денної та заочної форми навчання 4 курсу 

спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», 081 «Право» з внесеними змінами в блок дисципліни самостійного вибору 

навчального закладу. 

Результати голосування: «за» - 17; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Ректора, к.е.н, доц. Черевань І.В., яка проінформувала про зміст Постанови 

Міністерства охорони здоров’я України Головного державного санітарного лікаря 

України №50 від 22.08.2020 року «Про затвердження протиепідемічнихзаходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та 

рекомендації Міністерства і освіти України щодо організації освітнього процесу в закладах 

фахової передвищої освіти та закладах вищої освіти під час карантину. 

Участь в обговорені взяли: завідувачі кафедр фінансів к.е.н., доцент Безпеленко О.В., 

менеджменту та маркетингу к.е.н., доцент Плотнікова Л.І., проректор з науково-педагогічної 

роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всім учасникам освітнього процесу коледжу 

та університету дотримуватися протиепідеміологічних вимог під час перебування в 

освітньому закладі, а також розробити та запровадити змішані формати навчання, які 

поєднують традиційні та електронні форми навчання. 

3.2. Затвердити протиепідемічні заходів в університеті на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби та ввести в дію наказом ректора. 

Результати голосування: «за» - 17; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Доцента кафедри права Загрішеву Н.В. щодо змісту освітньо-наукової програми та 

навчального плану для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, 

спеціальності 081 Право, розробленої відповідно до стандартів вищої освіти України, 

затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 17.08.2020 р. № 1053.  

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію доцента кафедри права Загрішевої Н.В. взяти до відома. 

4.2. Затвердити навчальний план та освітньо-наукову програму «Право» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право та ввести в 

дію наказом ректора. 

Результати голосування: «за» - 17; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

 



5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Ректора, к.е.н, доц. Черевань І.В. про основні завдання плану роботи Вченої ради 

Університету на 2020-2021 навчальний рік. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити план роботи Вченої ради ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» на 2020-2021 навчальний рік. 

Результати голосування: «за» - 17; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Декана факультету бізнес адміністрування та права Семерей Ж.В. щодо внесення 

змін у графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання 4 курсу 

спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 

«Маркетинг», виключивши виробничу практику як окремий модуль та розподілити її 

проходження протягом навчального року за основним місцем роботи студентів.  

Участь в обговорені взяли: завідувачі кафедр фінансів к.е.н., доцент Безпеленко О.В., 

менеджменту та маркетингу к.е.н., доцент Плотнікова Л.І. 

6.1. Головного бухгалтера Акуліч Н.І., яка ознайомила з змістом Положення про пільги в 

оплаті за навчання у вищому навчальному закладі «Київський університет ринкових 

відносин».  

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити зміни до графіку навчального процесу для студентів заочної форми 

навчання 4 курсу спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 075 «Маркетинг». 

Результати голосування: «за» - 17; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

6.2. Затвердити Положення про пільги в оплаті за навчання у вищому навчальному 

закладі «Київський університет ринкових відносин». 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                                 І.Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н.Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«01» жовтня 2020 р. №2 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

Присутні: Черевань І.В., Загрішева Н.В., Акуліч Н.І., Бородіна О.М., Левківська Г.П., Чугаєнко 

Ю.О., Семерей Ж.В., Плотнікова Л.І., Безпаленко О.В., Ланіна О.В., Черевко В.П., Сініцина 

Л.Т., Мичак Н.О., Коверзнєва Г.П., Подсєвалова Н.Г., Лавринович Є.Е.  

Запрошені: заступник директора Коледжу – Мусієнко О.П., заступник декана факультету 

бізнес-адміністрування та права – Кондрашевська В.Г. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження акредитаційної справи освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

щодо підготовки фахівців спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет 

ринкових відносин» (доповідачі: Бородіна О.М. – проректор із науково-педагогічної роботи). 

2. Про результати набору студентів денної та заочної форм навчання на перший 

(бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти. (доповідачі: Ланіна О.В. – 

відповідальний секретар приймальної комісії; Семерей Ж.В. – декан факультету бізнес 

адміністрування та права).  

3. Про стан готовності факультету та кафедр до дистанційного навчання (доповідачі: 

Семерей Ж.В. – декан факультету бізнес адміністрування та права, завідувачі кафедр). 

4. Про заходи щодо організації виробничої та переддипломної практики для студентів 

другого (магістерського) рівня освіти (доповідачі: завідувачі кафедр). 

5. Різне. Про затвердження міжкафедральної наукової теми на 2020-2021 навчальний рік 

(доповідачі: Бородіна О.М. – проректор з науково-педагогічної роботи; Безпеленко О.В. – 

завідувач кафедри фінансв).  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Бородіну Олену Михайлівну проректора із науково-педагогічної роботи, яка 

проінформувала щодо результатів самоаналізу та готовності проходження акредитаційної 

експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» Коледжу Вищого навчального 

закладу «Київський університет ринкових відносин». 

 

 

 



1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити акредитаційну справу освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» та подати 

на акредитаційну експертизу. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Ланіну Оксану Віталіївну відповідального секретаря приймальної комісі про 

результати набору студентів денної та заочної форм навчання на перший (бакалаврський) та 

другий (магістерський) рівень вищої освіти та Семерей Жанну Вікторівну декана факультету 

бізнес адміністрування та права щодо укомплектуванння навчальних груп студентів.  

Участь в обговорені взяли: проректор з виховної роботи Левкіська Г.П., завідувачі 

кафедр. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Роботу приймальної комісії вважати задовільною. 

2.2. Активізувати рекламно-агітаційну кампанію набору студентів на заочну форму 

навчання до коледжу та університету: першого (бакалаврського), другого (магістерського) та 

третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Декана факультету бізнес адміністрування та права, яка проінформувала про стан та 

можливості організації освітнього процесу методами дистанційного навчання. 

Участь в обговорені взяли: завідувачі кафедр фінансів к.е.н., доцент Безпеленко О.В., 

менеджменту та маркетингу к.е.н., доцент Плотнікова Л.І., проректор з науково-педагогічної 

роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. В разі ускладнення епідеміологічної ситуації в місті та регіоні або вироничою 

необхідністю здійснювати освітній процес для студентів денної та озаочної форм навчання 

методами дистанційного навчання, використовуючи Платформу Google Classroom, сервіс для 

проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom. 

3.2. Завідувачам кафедр з науково-педагогічним колективом на засіднаннях кафедр 

обговорити можливу зміну форм навчання, організувати й запровадити навчання з 

використанням дистанційних технологій.  

3.3. Деканату в разі переходу освтінього процесу на дистанціні форми навчання 

організувати комунікацію зі студентами. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Доцента кафедри права Петрова Володимира Васильовича, завідувача кафедри 

фінансів Безпаленку Ольгу Володимирівну, завідувача кафедри менеджменту та маркетингу 

Плотнікову Лідію Іванівну, які проінформували про заходи випускових кафедр щодо 

організації виробничої та переддипломної практики для студентів другого (магістерського) 



рівня освіти спеціальностей: 081 «Право», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент». 

Участь в обговорені взяли: ректор к.е.н., доцент Черевань І.В., проректор з науково-

педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію завідувачів кафедр взяти до відома. 

4.2. Завідувачам кафедр здійснювати контроль щодо оновлення баз практик. Студентам, 

які працюють дозволити проходження виробничої та переддипломної практики без відриву 

від виробництва за умови, що посада та виконувана робота студента-практиканта відповідає 

його спеціальності і завданню практик, поставлених керівником практики від кафедри. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну Олену Михайлівну, яка внесла 

пропозицію про затвердження міжкафедральної наукової теми на 2020-2021 навчальний рік. 

Участь в обговорені взяли: завідувачі кафедр фінансів к.е.н., доцент Безпеленко О.В., 

менеджменту та маркетингу к.е.н., доцент Плотнікова Л.І. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити виконання колективної монографії в рамках міжкафедральної наукової 

теми «Нові підходи до становлення фінансово-економічної системи в умовах суспільних 

глобальних змін». 

5.2. Кафедрам до 15 жовтня подати пропозиції щодо загальної тематики та розділів 

колективної монографії. 

5.3. Розробити вимоги до написання колективної монографії та розповсюдити 

інформаційний лист серед науково-педагогічних працівників та аспірантів. 

5.4. Науковим редактором монографії призначити завідувача кафедра фінансів к.е.н., 

доцента Безпеленко О.В. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                                 І.Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н.Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«29» жовтня 2020 р. №3 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

Присутні: Черевань І.В., Загрішева Н.В., Акуліч Н.І., Бородіна О.М., Левківська Г.П.,   

Чугаєнко Ю.О., Семерей Ж.В., Борко Н.І., Плотнікова Л.І., Безпаленко О.В., Ланіна О.В., 

Черевко В.П., Мичак Н.О., Демидюк Т.С., Подсєвалова Н.Г., Лавринович Є.Е.  

Запрошені: заступник директора коледжу – Мусієнко О.П., заступник декана факультету 

бізнес-адміністрування та права – Кондрашевська В.Г. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати вступної кампанії на 2020-2021 навчальний рік (доповідачі:      

Черевань І.В. – ректор університету). 

2. Про стан навчально-виховної роботи в університеті та коледжі (доповідачі:  

Левківська Г.П. – проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи).  

3. Про затвердження плану науково-дослідної роботи університету (доповідачі:  

Бородіна О.М. – проректор з науково-педагогічної роботи). 

4. Про стан науково-методичної роботи та визначення основних завдань науково-

методичної роботи відповідно до стандартів вищої освіти України (доповідачі: Бородіна О.М. 

– проректор з науково-педагогічної роботи). 

5. Про затвердження навчального плану та освітньо-наукової програми для підготовки 

фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (доповідачі: Чугаєнко Ю.О. – 

завідувач відділу аспірантури). 

6. Різне. Про затвердження плану роботи кафедри права (доповідачі: Демидюк Т.С. – 

завідувач кафедри права).  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Ректора університету Черевань Ірину Вікторівну, яка підбила підсумки результатів 

вступної кампанії на 2020-2021 навчальний рік, висловила свої побажання та стратегічні 

напрями вдосконалення методів реклами, профорієнтаційної та агітаційно-інформаційної 

роботи. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Прийняти та врахувати зауваження ректора при розробці планів заходів 

профорієнтаційної роботи кафедр, інших структурних підрозділів університету та роботи 

приймальної комісії. 



Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи Левківську Галину Петрівну, 

яка проінформувала про стан виховної роботи в коледжі та університеті: участь студентів в 

університетських, районних та міських заходах соціально-освітнього, наукового, 

гуманітарного, ідеологічного спрямування. Ознайомила з планом основних напрямів 

проведення виховних заходів у коледжі та університеті до кінця першого семестру 2020-2021 

навчального року та запропонувала план основних напрямів соціально-гуманітарної роботи 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» на ІІ семестр. 

Участь в обговорені взяли: відповідальний секретар приймальної комісії Ланіна О.В., 

декан факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В., директор коледжу         

Борко Н.І.. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Стан виховної, соціально-гуманітарної роботи в коледжі та університеті вважати 

задовільним. Затвердити план основних напрямів соціально-гуманітарної роботи ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  

2.2. Всім структурним підрозділам університету надати пропозиції щодо організації 

соціально-гуманітарних заходів серед студентів університету та коледжу. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну Олену Михайлівну, яка 

проінформувала про основні види науково-дослідної роботи університету на 2020-2021 

навчальний рік. 

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпеленко О.В., 

доцент кафедри права к.ю.н., доцент Загришева Н.В.  

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити план науково-дослідної роботи університету на 2020-2021 навчальний 

рік та долучитися до його виконання всім підрозділам університету. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну Олену Михайлівну, яка довела 

до відома основні положення і вимоги стандартів вищої освіти України щодо підготовки 

фахівців з вищою освітою та рекомендувала кафедрам привести у відповідність до стандартів 

вищої освіти України навчальні плани, освітньо-професійні програми та методичне 

забезпечення освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Бородіної О.М. взяти до 

відома. 



4.2. Завідувачам кафедр переглянути та привести у відповідність до стандартів вищої 

освіти України навчальні плани, освітньо-професійні програми та методичне забезпечення 

освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ 

         5.1. Завідувача відділу аспірантури Чугаєнка Юрія Олексійовича про затвердження 

навчального плану та освітньо-наукової програми для підготовки фахівців за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

        5.1. Затвердити навчальний план та освітньо-наукову програму для підготовки фахівців за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 

       Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Завідувача кафедри права Демидюк Тетяну Сергіївну, яка доповіла про план роботи 

кафедри права на 2020-2021 навчальний рік. 

Участь в обговорені взяли: доцент кафедри права к.ю.н., доцент Загришева Н.В. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити план роботи кафедри права на 2020-2021 навчальний рік. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                                 І.Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н.Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«24» грудня 2020 р. №5 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

Присутні: Черевань І.В., Загрішева Н.В., Акуліч Н.І., Бородіна О.М., Левківська Г.П.,   

Чугаєнко Ю.О., Семерей Ж.В., Борко Н.І., Плотнікова Л.І., Безпаленко О.В., Черевко В.П., 

Мичак Н.О., Демедюк Т.С., Сініцина Л.Т., Подсєвалова Н.Г., Лавринович Є.Е.  

Запрошені: заступник директора коледжу – Мусієнко О.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Правил прийому до ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» в 2021 році та Правил прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» в 2021 році (доповідачі: Бородіна О.М. – проректор з науково-педагогічної роботи). 

2. Про організацію навчальної (комп’ютерної) практики для студентів Коледжу 

(доповідачі: Борко Н.І. – директор Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин»).  

3. Про науково-педагогічну практику аспірантів (доповідачі: Чугаєнко Ю.О. – завідувач 

відділу аспірантури). 

4. Про про підготовку до атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 081 «Право» (доповідачі: 

завідувачі випускних кафедр). 

5. Про фінансовий стан університету (доповідачі: Акуліч Н.І. – головний бухгалтер). 

6. Про затвердження Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (доповідачі: Бородіна О.М. – проректор з науково-педагогічної роботи). 

7. Різне.   

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну Олену Михайлівну про умови 

Правил прийому до ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 2021 році та Правил 

прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 2021 році. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити Правила прийому до ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 

2021 році та Правила прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 

2021 році. 



1.2. Опублікувати Правила прийому до ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

в 2021 році та Правила прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

в 2021 році на сайті університету до 31 грудня 2020 року. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Директора Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Борко 

Наталію Ігорівну про графік проходження та програму навчальної (комп’ютерної) практики 

для студентів ІІ курсу Коледжу спеціальностей 081 «Право», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент».  

Участь в обговорені взяли: ректор Університету к.е.н., доцент Черевань І.В., яка 

зауважила, що звіти про проходження практик мають включати профорієнтаційне завдання. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію директора Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

взяти до відома. 

Головам циклових комісій забезпечити умови та консультації фахового спрямуваня для 

проходження навчальної (комп’ютерної) практики студентами ІІ курсу Коледжу 

спеціальностей 081 «Право», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 

«Маркетинг», 073 «Менеджмент». 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Завідувача відділу аспірантури Чугаєнка Юрія Олексійовича, який проінформував 

про організацію науково-педагогічної практики для аспірантів другого року навчання, метою 

якої є набуття навичок здійснення навчально-виховного пороцесу й формування вмінь 

викладацької діяльності, викладання спеціальних дисциплін, організації навчальної діяльності 

студентів, науково-методичної роботи.   

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Виходячи із Положення про науково-педагогічну практику аспірантів ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» загальне керівництво та контроль за виконанням 

плану практики аспірантів покласти на кафедри, за якими закріплені аспіранти. 

3.2. Безпосереднє керівництво та контроль за проходженням науково-педагогічної 

практики аспіранта здійснює його науковий керівник. 

3.3. Завідувачу відділом аспірантури, д.іст.н., доценту Чугаєнку Ю.О. ознайомити 

аспірантів з графіком проходження науково-педагогічної практики, формою та змістом звітної 

документації. 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Завідувача кафедри менеджменту та маркетингу к.е.н., доцента Плотнікову Лідію 

Іванівну про стан підготовки до атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня освіти спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування», завідувача кафедри права к.ю.н., доцента Демедюк Тетяну Сергіївну про 

стан підготовки до атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти 



спеціальності 081 «Право», завідувача кафедри фінансів к.е.н., доцента Безпаленко Ольгу 

Володимирівну про стан підготовки до атестації здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  

Завідувачі випускових кафедр проінформували про хід виконання магістерських 

дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти та про стан їх 

академічної й фінансової заборгованості.  

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Декану факультету бізнезнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. розробити та 

погодити з випусковими кафедрами розклад підсумкової атестації для здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 081 

«Право». 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

         5.1. Головного бухгалтера Акуліч Надію Ігорвіну, яка проінформувала про фінансовий 

стан університету, ознайомила із основними фінансовими показниками за звітний 2020 рік 

(дохід від основної діяльності, чистий прибуток після сплати всіх податків, кредиторська 

заборгованість). Головний бухгалтер звернула увагу, що для покращення матеріального стану, 

підвищення заробітної плати для співробітників та науково-педагогічних працівників в 

настпному році, а також з метою нарощування темпів розвитку Університету плановий набір 

на навчання має складати не менше 110 студентів в 2021 році. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

        5.1. Інформацію головного бухгалтера Акуліч Н.І. взяти до відома. 

        5.2. Всім співробітникам Університету підключитися до профорієнтаційної роботи та 

активізувати рекламно-агітанційну кампанію щодо вступу на навчання до Університету. 

       Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

6.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну Олену Михайлівну, яка 

представила на розгляд та затвердження Порядок визнання результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин». 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

Результати голосування: «за» - 16; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

7.1. Ректора Університету Черевань Ірину Вікторівну про режим роботи Університету в 

період посилення карантинних обмежень з 8 до 24 січня 2021 р., затверджених постановою 

Кабінету Міністрів № 1236 від 09.12.2020 р. Працівники Університету працюють в штатному 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220


режимі з дотриманням всіх протиепідемічних заходів, визначених вказаною постановою 

Кабінету Міністрів. Студентам заборонено відвідувати заклад освіти групою у понад 20 осіб.  

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію Ректора Університету Черевань І.В. взяти до відома. 

7.2. Контроль за дотриманням співробітниками і студентами протиепідемічних заходів 

покласти на проректора з адмінстративно-господарської діяльності Іванову Т.М. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                                 І.Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н.Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«25» лютого 2021 р. №6 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

Присутні: Черевань І.В., Загрішева Н.В., Акуліч Н.І., Бородіна О.М., Левківська Г.П.,   

Семерей Ж.В., Борко Н.І., Безпаленко О.В., Ланіна О.В., Черевко В.П., Мичак Н.О.,      

Сініцина Л.Т., Подсєвалова Н.Г., Лавринович Є.Е.  

Запрошені: заступник директора коледжу – Мусієнко О.П., заступник декана факультету – 

Кондрашевська В.Г., інженер з комп’ютерних систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження зразків та порядку виготовлення документів про вищу освіту      

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» згідно наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» (доповідачі: Бородіна О.М. – 

проректор з науково-педагогічної роботи). 

2. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та призначення наукових керівників 

аспірантів (доповідачі: Бородіна О.М. – проректор з науково-педагогічної роботи). 

3. Про рекомендацію до друку матеріалів всеукраїнської науково-практичної 

конференції «ООН – гарант світового мировпорядкування», присвяченої 30-річчю заснування 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 75-річчю заснування Організації об’єднаних 

націй», що відбулася 28 жовтня 2020 р. у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(доповідачі: Загрішева Н.В. – к.ю.н., доцент кафедри права). 

4. Про рекомендацію до друку матеріалів круглого столу «Діджиталізація бізнесу: 

сьогодення і майбутнє», що відбулася 28 січня 2021 р. у ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» (доповідачі: Безпаленко О.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів). 

5. Про результати атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

281 «Публічне управління та адміністрування», 081 «Право» (доповідачі: Семерей Ж.В. – 

декан факультету бізнес-адміністрування та права). 

6. Про рекомендацію до друку монографії "Теоретико-правові аспекти регулювання 

господарських договорів у сфері трансферу технологій", автор к.ю.н., доцент кафедри права 

Загрішева Надія Володимирівна (доповідачі: Загрішева Н.В. – к.ю.н., доцент кафедри права). 

7. Про затвердження вартості навчання для студентів вступу 2021-2022 н.р., які 

навчатимуться за кошти фізичних або юридичних осіб (доповідачі: Акуліч Н.В. – головний 

бухгалтер ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»). 



8. Про переведення аспірантів на наступний рік навчання на (доповідачі: Бородіна О.М. 

– проректор з науково-педагогічної роботи). 

9. Різне.  

Про затвердження Положення про науково-методичну раду ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» (нова редакція).  

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» (нова редакція). 

Про затвердження Положення про факультет ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (нова редакція). 

Про затвердження Положення про деканат ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (нова редакція). 

Про затвердження Положення про приймальну комісію ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин». 

Про затвердження Програми вступного випробування з філософії для осіб, які вступають 

нанавчання для здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

Про затвердження Програми фахового вступного випробування для осіб, які вступають 

нанавчання для здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну, яка проінформувала про затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

України від 25.01.2021 № 102 вимоги щодо оформлення документів про вищу освіту та 

представила зразки дипломів молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра та додатків до них, які видаватиме своїм випускникам ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин».  

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента           

Бородіної О.М. взяти до відома. 

Затвердити зразки та порядок виготовлення документів про вищу освіту ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, зразка академічної довідки». 

Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну, яка представила на обговорення призначення наукових керівників аспірантам 

2020 року набору та затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) спеціальністю 051 «»Економіка. 

Бородіна О.М. звернула увагу, що обрані аспірантами теми наукових досліджень відповідають 

освітньо-науковій програмі підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 

освіти спеціальністі 051 «»Економіка. 

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпеленко О.В., 

к.ю.н., доцент кафедри права Загрішева Н.В.  

 



2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Призначити: 

Нечипоренку Артему Васильовичу науковим керівником к.е.н., доцента Безпаленко О.В. 

Побер Ілоні Ігорівні науковим керівником к.е.н., доцента Безпаленко О.В. 

Семенову Дмитру Вадимовичу науковим керівником к.е.н., доцента Плотнікову Л.І. 

Свергуну Антону Павловичу науковим керівником к.е.н., доцента Коваленко Ю.О. 

Хоха Клименту Олександровичу науковим керівником к.е.н., доцента Бородіну О.М. 

Шелудьку Максиму Павловичу науковим керівником д.і.н., к.е.н., доцента           

Чугаєнка Ю.О. 

2.2. Затвердити теми дисертаційних досліджень: 

Нечипоренку Артему Васильовичу «Теоретико-методологічні та організаційні засади 

міжбюджетних відносин в Україні»; 

Побер Ілоні Ігорівні «Становлення та розвиток цифрової економіки в Україні в сучасних 

умовах»; 

Семенову Дмитру Вадимовичу «Організаційно-економічні засади функціонування малих 

та середніх підприємств в сучасних умовах»; 

Свергуну Антону Павловичу «Імперативи розвитку автотранспортної галузі в системі 

економіки України»; 

Хоха Клименту Олександровичу «Формування організаційно-економічного механізму 

управління економікою України на основі ефективного регулювання міжбюджетних 

відносин»; 

Шелудько Максиму Павловичу «Формування механізму сталого розвитку малого та 

середнього бізнесу в Україні». 

Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Доцента кафедри права к.ю.н. Загрішеву Надію Володимирівну, яка представила на 

розгляд для рекомендації до друку матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

«ООН – гарант світового мировпорядкування», присвяченої 30-річчю заснування ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» 75-річчю заснування Організації об’єднаних 

націй», що відбулася 28 жовтня 2020 р. у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію доцента кафедри права Загрішевої Надії Володимирівни взяти до відома 

та рекомендувати до друку матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «ООН – 

гарант світового мировпорядкування», присвяченої 30-річчю заснування ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» 75-річчю заснування Організації об’єднаних націй», що 

відбулася 28 жовтня 2020 р. у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Завідувача кафедри фінансів к.е.н., доцента Безпеленко Ольгу Володимирівну, яка 

представила на розгляд для рекомендації до друку матеріали круглого столу «Діджиталізація 

бізнесу: сьогодення і майбутнє», що відбулася 28 січня 2021 р. у ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин». 

 



4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію завідувача кафедри фінансів к.е.н., доцента Безпеленко Ольги 

Володимирівни взяти до відома та рекомендувати до друку матеріали круглого столу 

«Діджиталізація бізнесу: сьогодення і майбутнє», що відбулася 28 січня 2021 р. в ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин».  

Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ 

         5.1. Декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Жанну Вікторівну, яка 

за протоколами засідань екзаменаційних комісій підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 081 

«Право» проінформувала, що успішно склали підсумкову атестацію за спеціальностями: 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 5 осіб; 

073 «Менеджмент» - 11 осіб; 

281 «Публічне управління та адміністрування» - 11 осіб; 

081 «Право» - 5 осіб. 

5. УХВАЛИЛИ:  

       5.1. Інформацію декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Жанни 

Вікторівни взяти до відома. 

      5.2. За результатами виконання навчального плану та підсумкової атестації у формі 

публічного захисту дипломної роботи магістра рекомендувати видати дипломи магістра з 

відзнакою наступним випускникам: Данильченку Володимиру Анатолійовичу (спеціальність 

281 «Публічне управління та адміністрування») та Загородько Юлії Василівні (спеціальність 

073 «Менеджмент»). 

       Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Доцента кафедри права к.ю.н. Загрішеву Надію Володимирівну, яка представила на 

обговорення під власним авторством монографію "Теоретико-правові аспекти регулювання 

господарських договорів у сфері трансферу технологій", також представила зовнішні рецензії 

на монографію. 

Участь в обговорені взяли: проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи 

Левківська Г.П., завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпаленко О.В. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Рекомендувати до друку монографію к.ю.н., доцента кафедри права Загрішевої Н.В. 

"Теоретико-правові аспекти регулювання господарських договорів у сфері трансферу 

технологій" за кошти автора.  

Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

7.1. Головного бухгалтера Акуліч Надію Ігорівну, яка представила на обговорення 

тарифи вартості навчання для студентів вступу 2021-2022 н.р., які навчатимуться за кошти 

фізичних або юридичних осіб. Акуліч Н.І. проінформувала, що порядок формування цін на 

навчання передбачав наступні витрати: заробітна плата науково-педагогічних працівників та 



персоналу університету, оплата комунальних послуг, оплата послуг зв’язку, заходів з охорони 

праці, канцелярських товарів, відряджень, транспортних послуг, придбання господарських і 

навчальних швидкозношувальних матеріалів, поточного ремонту і відновлення основних 

фондів. 

Участь в обговорені взяли: ректор університету к.е.н., доцент Черевань І.В., проректор 

з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити представлені тарифи вартості навчання для студентів вступу 2021-2022 

н.р., які навчатимуться за кошти фізичних або юридичних осіб.  

Ціни на навчання за рівнями освіти та спеціальностями додаються і є невід’мною 

частиною протоколу. 

Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

8.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну, яка за результатами атестації аспірантів 2-го року навчання на кафедрі 

менеджменту та маркетингу внесла прпозиції рекомендувати перевести на третій рік навчання 

аспірантів Кольцова Р.В., Патлая Р.М., Побера І.М., Ротаня Р.П., Шабаліна О.В., Ярову О.А. 

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8. Рекомендувати за результатами атестації перевести аспірантів 2-го року навчання 

Кольцова Р.В., Патлая Р.М., Побера І.М., Ротаня Р.П., Шабаліна О.В., Ярову О.А. на 

наступний з-тій рік навчання. 

Результати голосування: «за» - 14; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

  

9. СЛУХАЛИ: 

9.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну, яка представила на затвердження: 

Положення про науково-методичну раду ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (нова редація);  

Положення про організацію освітнього процесу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (нова редація); 

Положення про факультет ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова 

редація); 

Положення про деканат ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова редація). 

9.2. Програму вступного випробування з філософії для осіб, які вступають нанавчання 

для здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

Програму фахового вступного випробування для осіб, які вступають нанавчання для 

здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають нанавчання 

для здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають нанавчання 

для здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».  

 

 



9. УХВАЛИЛИ: 

9.1. Відповідно до переліку нормативного забезпення внутрішньої системи менеджменту 

якості освітньої та наукової діяльності затвердити: 

Положення про науково-методичну раду ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (нова редація);  

Положення про організацію освітнього процесу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (нова редація); 

Положення про факультет ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова 

редація); 

Положення про деканат ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова редація). 

Положення про приймальну комісію ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

9.2. Затвердити:  

Програму вступного випробування з філософії для осіб, які вступають нанавчання для 

здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

Програму фахового вступного випробування для осіб, які вступають нанавчання для 

здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають нанавчання 

для здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають нанавчання 

для здобуття третьоого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».  

 

  

Голова Вченої ради                                                                                                 І.Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н.Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«14» квітня 2021 р. №7 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(засідання проходило в он-лайн режимі з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій на платформі Google Meet, Google Classroom) 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

Присутні: Черевань І.В., Загрішева Н.В., Акуліч Н.І., Бородіна О.М., Левківська Г.П.,   

Семерей Ж.В., Борко Н.І., Безпаленко О.В., Демедюк Т.С., Чугаєнко Ю.О., Ланіна О.В., 

Подсєвалова Н.Г.  

Запрошені: заступник директора коледжу – Мусієнко О.П., заступник декана факультету – 

Кондрашевська В.Г., інженер з комп’ютерних систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію та проведення освітнього процесу в період посиленого режиму 

карантину (доповідачі: Бородіна О.М. – к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи). 

2. Про розробку заходів вступної кампанії 2021 року. (доповідачі: Черевань І.В. – к.е.н., 

доцент, ректор університету). 

3. Про стан фінансової дисципліни студентів (доповідачі: Акуліч Н.І. – головний 

бухгалтер). 

4. Про підготовку до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобальні 

виклики суспільства: правові та економічні аспекти», яка відбудеться 28 квітня  2021 року в 

он-лайн режимі на базі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (доповідачі: 

Безпаленко О.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Загрішева Н.В. – к.ю.н., доцент 

кафедри права). 

5. Різне.  

Про затвердження Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які 

надаються ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

Про затвердження Програми вступного випробування з математики для осіб, які 

вступають на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра.  

Про затвердження Програми вступного випробування з української мови для осіб, які 

вступають на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра. 

Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

скорочений курс навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 075 «Маркетинг». 



Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

скорочений курс навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

скорочений курс навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

скорочений курс навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право». 

Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

навчання для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

навчання для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

навчання для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування»  

Про затвердження Програми вступного випробування для осіб, які вступають на 

навчання для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Про затвердження Програми вступного випробування з іноземної мови для осіб, які 

вступають на навчання для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальностями: 073 

«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Про затвердження Програми вступного випробування з іноземної мови для осіб, які 

вступають на навчання для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну, яка доповіла вимоги щодо забезпечення організації та проведення освітнього 

процесу в період посиленого режиму карантину за дистанційною формою із внесенням 

відповідних змін до розкладу занять здобувачів освіти. 

Участь в обговорені взяли: декан факультету бізнес-адміністрування та права           

Семерей Ж.В. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента                 

Бородіної О.М. взяти до відома. 

Директору коледжу та декану факультету бізнес-адміністрування та права забезпечити 

контроль за якістю надання освітніх послуг, дотриманням здобувачами та викладачами 

графіку навчального процесу та розкладу занять, веденням обліку виконання навчального 

навантаження здобувачами та викладачами, своєчасним інформуванням здобувачів про 

результати проміжного контролю/оцінювання. 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 



2.1. Ректора університету к.е.н., доцента Черевань Ірину Вікторівну, яка представила на 

обговорення план заходів з реалізації програми «Ефективна вступна кампанія 2021 року».  

Ректор запропонувала всім структурним підрозділам університету надати обґрунтовані 

пропозиції по формуванню графіку агітаційно-рекламної роботи та плану прийому на 

навчання здобувачів фахової передвищої освіти, вищої освіти та докторів філософії відповідно 

до термінів проведення вступної кампанії у 2021 році. 

Участь в обговорені взяли: декан факультету бізнес-адміністрування та права           

Семерей Ж.В., директор коледжу Борко Н.І., проректор з науково-педагогічної роботи 

Бородіна О.М. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію ректора університету к.е.н., доцента Черевань І.В. взяти до відома. 

2.2. Всім працівникам університету взяти участь в агітаційно-рекламній роботі по 

прийому на навчання здобувачів фахової передвищої освіти, вищої освіти та докторів 

філософії. 

2.3. Проректору з науково-педагогічної роботи розробити графік заходів вступної 

кампанії 2021 року відповідно до поданих пропозицій від керівників структурних підрозділів 

університету, правил прийому на навчання до коледжу, університету та аспірантури. 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Головного бухгалтера Акуліч Надію Ігорівну, яка проінформувала про високі 

показники кредиторської заборгованості університету, що сформувалися за рахунок 

фінансової заборгованості певних студентів коледжу, університету та аспірантів. 

Участь в обговорені взяли: декан факультету бізнес-адміністрування та права           

Семерей Ж.В., директор коледжу Борко Н.І. 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Бухгалтерії проінформувати здобувачів освітніх послуг про їх стан фінансової 

заборгованості перед університетом.  

3.2. Директору коледжу Борко Н.І., декану факультету бізнес-адміністрування та права 

Семерей Ж.В., завідувачу аспірантурою Чугаєнку Ю.О. взяти під особистий контроль оплату 

за навчання від студентів та аспірантів. В разі не погашення здобувачами освітніх послуг 

фінансової заборгованості не допустити їх до складання заліково-екзаменаційної сесії з 

подальшим розірванням договору, про що письмово попередити шляхом надсилання претензії 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення та актом опису. 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Завідувача кафедри фінансів к.е.н., доцента Безпаленко Ольгу Володимирівну, 

доцент кафедри права, к.ю.н. Загрішеву Надію Володимирівну, які проінформували про 

організаційні заходи, стан та якість підготовки до Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Глобальні виклики суспільства: правові та економічні аспекти», яка відбудеться 

28 квітня  2021 року в он-лайн режимі на базі ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин». 

 

4. УХВАЛИЛИ: 



4.1. Інформацію завідувача кафедри фінансів к.е.н., доцента Безпаленко Ольги 

Володимирівни та доцента кафедри права Загрішевої Надії Володимирівни взяти до відома.  

4.2. Викладачам кафедр активізувати роботу щодо підготовки власних наукових 

матеріалів на конференцію та здійснювати керівництво науковою роботою студентів. 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну, яка представила на затвердження: 

Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин». 

5.2. Програму вступного випробування з математики для осіб, які вступають на основі 

базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра.  

Програму вступного випробування з української мови для осіб, які вступають на основі 

базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають на навчання 

для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 281 

«Публічне управління та адміністрування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають на навчання 

для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Відповідно до переліку нормативного забезпечення внутрішньої системи 

менеджменту якості освітньої та наукової діяльності затвердити: 

Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин». 

5.2. Затвердити:  



Програму вступного випробування з математики для осіб, які вступають на основі 

базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра.  

Програму вступного випробування з української мови для осіб, які вступають на основі 

базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на скорочений курс навчання 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Програму вступного випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають на навчання 

для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальностями: 073 «Менеджмент», 281 

«Публічне управління та адміністрування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Програму вступного випробування з іноземної мови для осіб, які вступають на навчання 

для здобуття другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

  

Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н. Загрішева 
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Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Бородіна О.М. 

Присутні: Черевань І.В., Загрішева Н.В., Акуліч Н.І., Бородіна О.М., Левківська Г.П.,   

Семерей Ж.В., Борко Н.І., Безпаленко О.В., Демедюк Т.С., Плотнікова Л.І., Чугаєнко Ю.О., 

Мичак Н.О., Черевко В.П., Ланіна О.В., Подсєвалова Н.Г.  

Запрошені: заступник директора коледжу – Мусієнко О.П., заступник декана факультету – 

Кондрашевська В.Г. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підготовку до атестації аспірантів четвертого року навчання (доповідачі: Чугаєнко 

Ю.О. – д.істор.н., доцент, завідувач аспірантури). 

2. Про організацію роботи державної (підсумкової) атестації та допуск студентів 

університету та коледжу до складання підсумкові атестації. (доповідачі: Семерей Ж.В. – декан 

факультету бізнес-адміністрування та права, Борко Н.І. – директор коледжу). 

3. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри права Загрішевій Н.В., к.ю.н., 

доценту кафедри права (доповідачі: Бородіна О.М. – к.е.н., доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи). 

4. Про рекомендацію до друку збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Глобальні виклики суспільства: правові та економічні аспекти», яка відбулася 28 

квітня  2021 року в он-лайн режимі на базі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(доповідачі: Загрішева Н.В. – к.ю.н., доцент кафедри права). 

5. Про результати роботи кафедри фінансів в 2020-2021 навчальному році (доповідачі: 

Безпаленко О.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів). 

6. Про затвердження: 

6.1. Програми підсумкової атестації здобувачів першого рівня вищої освіти «Бакалавр» 

Спеціальність 073 «Менеджмент». 

6.2. Програми підсумкової атестації здобувачів першого рівня вищої освіти «Бакалавр» 

Спеціальність 073 «Маркетинг». 

7. Різне. Про відзначення співробітників університету грамотами ректора з нагоди Дня 

науки в Україні та 30-ти річчя заснування Університету (доповідачі: Черевань І.В. – к.е.н., 

доцент, ректор). 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Завідувача аспірантури д.і.н., доцента Чугаєнка Юрія Олексійовича, який доповів 

про результати виконання теоретичної складової аспірантами четвертого року навчання. 

Відмічено, що аспіранти успішно пройшли курс теоретичного навчання за перші два роки, 

здали всі іспити й заліки, науково-педагогічну практику, академічна і фінансова 

заборгованості відсутні.  

Завідувач аспірантури Чугаєнко Ю.О. наголосив, що аспіранти разом з науковими 

керівниками мають прозвітувати на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу про 

виконання своїх індивідуальних планів щодо стану науково-дослідної діяльності.  

Участь в обговорені взяли: проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент 

Бородіна О.М.  

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію завідувача аспірантури д.і.н., доцента Чугаєнка Ю.О. взяти до відома. 

Завідувачу випускової кафедри менеджменту та маркетингу к.е.н., доценту Плотніковій 

організувати засідання кафедри, де будуть заслухані звіти аспірантів четвертого року 

навчання про хід виконання науково-дослідницької роботи. За результатами науково-

дослідної роботи виданих та опублікованих наукових праць, готовністю дисертаційної роботи 

кафедра має надати аспірантам рекомендацію до підсумкової атестації на здобуття освітньо-

наукової кваліфікації Доктор філософії (PhD) з економіки у формі публічного захисту 

наукових досягнень у формі дисертації. 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Жанну Вікторівну про 

стан готовності факультету та випускових кафедр до підсумкової атестації. Декан наголосила, 

що допуск до складання підсумкові атестації матимуть тільки ті студенти, які успішно 

виконали навчальний план та не мають фінансової заборгованості. В іншому разі – студенти 

будуть відраховані до початку підсумкової атестації за невиконання умов контракту. 

2.2. Директора коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Борко Наталію 

Ігорівну, яка проінформувала про стан готовності студентів денної та заочної форм навчання 

випускних третіх і четвертого курсу на здобуття освтіньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст». Всі студенти випускних курсів коледжу успішно виконали навчальний план, 

здали заліки та екзамени, пройшли практичну підготовку. 

Участь в обговорені взяли: ректор, к.е.н., доцент Черевань І.В, завідувачі випускових 

кафедр к.е.н., доцент Безпаленко О.В., к.е.н., доцент Плотнікова Л.І., к.ю.н., доцент Демедюк 

Т.С. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. взяти 

до відома. Завідувачам випускових кафедр взяти участь в організації роботи екзаменаційних 

комісії з перевірки рівня фахової підготовки здобувачів вищої освіти та присудження їм 

ступеня вищої освіти «бакалавр», «магістр». 

Декану факультету бізнес-адміністрування та права взяти під контроль вчасне 

погашення студентами випускних курсів академічної та фінансової заборгованості.  



2.2. Керуючись звітом директора коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» Борко Н.І. рекомендувати студентів випускних курсів коледжу до складання 

державної (підсумкової) атестації та за підписом ректора видати відповідний наказ. 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну, яка представила атестаційну справу на присвоєння вченого звання доцента 

кафедри права Загрішевій Н.В., к.ю.н., доценту кафедри права. 

Участь в обговорені взяли: проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи 

Левківська Г.П., завідувач аспірантури, д.і.н., доцент Чугаєнко Ю.О., завідувач кафедри права, 

к.ю.н., доцент Демедюк Т.С.  

 

3. УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати присвоїти вчене звання доцента кафедри права Загрішевій Н.В., к.ю.н., 

доценту кафедри права 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Доцента кафедри права, к.ю.н. Загрішеву Надію Володимирівну, яка представила на 

розгляд для рекомендації до друку збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Глобальні виклики суспільства: правові та економічні аспекти», яка відбулася 28 

квітня  2021 року в он-лайн режимі на базі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію доцента кафедри права Загрішевої Надії Володимирівни взяти до відома 

та рекомендувати до друку збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Глобальні виклики суспільства: правові та економічні аспекти», яка відбулася 28 квітня  2021 

року в он-лайн режимі на базі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

4.2. Електронну версію збірника матеріалів збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Глобальні виклики суспільства: правові та економічні аспекти» 

вистави на сайті університету для публічного доступу. 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Завідувача кафедри фінансів, к.е.н., доцента Безпаленко Ольгу Володимирівну про 

результати роботи кафедри фінансів в 2020-2021 навчальному році. Безпаленко О.В. відмітила 

наукові здобутку викладачів кафедри та студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Участь в обговорені взяли: проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи 

Левківська Г.П. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію завідувача кафедри фінансів Безпаленко О.В. взяти до відома. 

5.2. Роботу кафедри фінансів вважати задовільною. 

Результати голосування: «за» – 14; «проти» – немає, «утримались» – немає. 



6. СЛУХАЛИ:  

6.1. Завідувача випускової кафедри менеджменту та маркетингу к.е.н., доцента 

Плотнікову Л.І. про затвердження Програми підсумкової атестації здобувачів першого рівня 

вищої освіти «Бакалавр» Спеціальність 073 «Менеджмент»; Програми підсумкової атестації 

здобувачів першого рівня вищої освіти «Бакалавр» Спеціальність 073 «Маркетинг». 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.2. Затвердити Програму підсумкової атестації здобувачів першого рівня вищої освіти 

«Бакалавр» Спеціальність 073 «Менеджмент»; Програму підсумкової атестації здобувачів 

першого рівня вищої освіти «Бакалавр» Спеціальність 073 «Маркетинг». 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

7. СЛУХАЛИ: 

7.1. Ректора ВНЗ «Київський університет ринкових вдносин», к.е.н., доцента Черевань 

Ірину Вікторівну про відзначення співробітників університету грамотами з нагоди Дня науки в 

Україні та 30-ти річчя заснування Університету. 

6. УХВАЛИЛИ: 

7.1. За досягнення у професійній діяльності, особистий внесок у підготовку 

кваліфікованих спеціалістів з нагоди Дня наук в Україні та 30 річчя заснування університету 

нагородити грамотами: 

1. Проректора з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцента Бородіну Олену 

Михайлівну. 

2. Проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи Левківську Галину Петрівну. 

3. Завідувача кафедри фінансів, к.е.н., доцента Безпаленко Ольгу Володимирівну. 

4. Завідувача кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н, доцента Плотнікову Лідію 

Іванівну. 

5. Завідувача кафедри права, к.ю.н., доцента Демедюк Тетяну Сергіївну. 

6. Завідувача аспірантури, д.і.н., доцента Чугаєнка Юрія Олексійовича. 

7. Доцента кафедри права, к.ю.н. Загрішеву Надію Володимирівну. 

8. Доцента кафедри менеджменту та маркетингу, к.п.н., доцента Черевко Валентину 

Петрівну. 

9. Декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Жанну Вікторівну. 

10. Викладача кафедри економіки та соціально-гуманітарних дисциплін Сініцину 

Людмилу Трохимівну. 

11. Доцента кафедри права, к.ю.н., доцента Петрова Володимира Васильовича. 

12. Доцента кафедри фінансів, к.е.н., доцента Сову Олену Юріївну. 

13. Викладача кафедри економіки та соціально-гуманітарних дисциплін Римаренка Ігоря 

Васильовича. 

14. Доцента кафедри права, к.ю.н., доцента Сергєєва Ігоря Сергійовича. 

15. Доцента кафедри права, к.ю.н., доцента Сухацького Романа Петровича. 

16. Викладача кафедри економіки та соціально-гуманітарних дисциплін, к.е.н., доцента 

Матвієнка Романа Олександровича. 

17. Доцента кафедри права, к.ю.н., доцента Королькова Олексія Валерійовича. 

 

 Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     О. Бородіна 
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Н.І., Безпаленко О.В., Демедюк Т.С., Плотнікова Л.І., Чугаєнко Ю.О., Мичак Н.О., Черевко 

В.П., Ланіна О.В., Сініцина Л.Т., Подсєвалова Н.Г.  

Запрошені: заступник директора коледжу – Мусієнко О.П., заступник декана факультету – 

Кондрашевська В.Г., інженер з комп’ютерних систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки роботи університету у 2020-2021 навчальному році (доповідачі: 

Черевань І.В. – к.е.н., доцент, ректор). 

2. Про результати атестації аспірантів на кафедрі та затвердження їх звітів виконання 

індивідуальних планів (доповідачі: Чугаєнко Ю.О. – д.істор.н., доцент, завідувач аспірантури). 

3. Про результати підсумкової атестації здобувачів освітніх рівнів бакалавр та молодший 

спеціаліст (доповідачі: Семерей Ж.В. – декан факультету бізнес-адміністрування та права, 

Борко Н.І. – директор коледжу). 

4. Про стан готовності приймальної комісії до вступної компанії в 2021 році (доповідачі: 

Ланіна О.В. – технічний секретар приймальної комісії). 

5. Про підсумки навчально-виховної роботи в університеті та коледжі (доповідачі: 

Левківська Г.П. – проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи). 

6. Різне: 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Ректора університету к.е.н., доцента Черевань Ірину Вікторівну, яка проінформувала 

про результати діяльності ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» за 2020-2021 

навчальний рік за основними напрямами: 

- освітній процес; 

- навчально-методична робота; 

- наукова робота; 

- підвищення кваліфікації; 

- формування контингенту студентів; 

- освітньо-виховний процес. 

Ректор зазначила, що освітній процес протягом навчального року в коледжі і 

університеті був побудований на основі інтегрованого підходу, поєднуючи методи 



традиційного та дистанційного навчання. Графіки навчального плану за всіма рівнями освіти 

та формами навчання було дотримано, збоїв в освітньому процесі не виникало. 

Навчально-методична робота велася активно, але потребує активізації та осучаснення 

згідно оновлених ліцензійних та акредитаційних вимог.  

Науково-дослідна робота університету біла відзначена здобутками наукової роботи 

викладачів, аспірантів та студентів. Протягом навчального року було проведено дві наукові 

всеукраїнські конференції та науковий круглий стіл, за результатами яких видано збірники 

наукових праць. 

Відділ підвищення кваліфікації, крім вже існуючих програм підвищення кваліфікації розробив 

та впровадив новий напрямок підвищення кваліфікації для державних службовців за програмою 

«Публічне управління та адміністрування». 

Формування контингенту студентів Університету здійснюється згідно з ліцензійним 

обсягом здійснення освітньої діяльності за рівнями та освітніми програмами. Але, на жаль, 

ліцензований обсяг на 1-ий та 2-ий курси як коледжу, так і університету забезпечені 

студентами тільки на 15%. Тому, ректор наголосила, що всім підрозділам університету 

максимально активізувати роботу щодо набору студентів на навчання. 

Участь в обговорені взяли: проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент 

Бородіна О.М., завідувачі випускових кафедр, проректор з гуманітарної освіти та виховної 

роботи Левківська Г.П., декан факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію ректора взяти до відома. 

1.2. Завідувачами випускових кафедр переглянути та оновити освітньо-професійні 

програми за рівнями освіти та за освітніми програмами на наступний 2021-2022 навчальний 

рік. Відповідно й оновити навчально-методичні матеріали на кафедрах та подати на 

затвердження науково-методичної комісії університету. 

1.3. Всім структурним підрозділам університету активно здійснювати рекламно-

агітаційну, профорієнтаційну роботу щодо набору студентів на навчання в коледж та 

університет. По завершенню вступної кампанії 2021 року прозвітувати на вченій раді про 

результати своєї профорієнтаційної роботи. 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1.1. Завідувача аспірантури д.і.н., доцента Чугаєнка Юрія Олексійовича, який доповів 

про результати атестації аспірантів на кафедрі менеджменту та маркетингу. Завідувач 

аспірантури Чугаєнко Ю.О. відмітив, що всі аспіранти крім аспіранта 3-го року навчання 

Божка М.О. виконали індивідуальний план. 

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н., доцент 

Плотнікова Л.І. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити звіти наступних аспірантів та перевести  

- на другий рік навчання: 

Нечипоренка Артема Васильовича 

Свергуна Антона Павловича 

Семенова Дмитра Вадимовича 



Побер Ілону Ігорівну 

Хоху Климента Олександровича 

Шолудька Максима Павловича 

 

- на третій рік навчання: 

Кириленка Максима Олеговича 

Краснєвського Віталія Борисовича 

Левківського Івана Богдановича 

Набаранчука Микиту Павловича 

Оксенюк Маргариту Миколаївну 

Орла Дмитра Сергійовича 

Щербатенка Ігоря Володимировича 

 

- на четвертий рік навчання: 

Левченко Аліну Віталіївну 

Кльоц Богдана Леонідовича 

Уваровського Руслана Дмитровича 

 

2.2. За результатами атестації аспірантів четвертого року навчання на кафедрі про хід 

виконання науково-дослідницької роботи (виданих та опублікованих наукових праць, 

готовністю дисертаційної роботи) рекомендувати відрахувати з аспірантури у зв’язку із 

закінченням термінів навчання з можливістю подальшого захисту наукової роботи наступних 

аспірантів: 

Задорожну Аліну Вікторівну 

Задорожного Станіслава Станіславовича 

Лисенка Романа Володимировича 

Морозова Євгена Юрійовича 

Сироту Елі Олександровича 

Солодка Олександра Олександдровича 

 

2.3. За невиконання індивідуального плану та умов контракту відрахувати з аспірантури 

Божка Михайла Олександровича.: 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Жанну Вікторівну, яка 

проінформувала, що за протоколами засідань екзаменаційних комісій підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти успішно склали підсумкову атестацію: 

першого (бакалаврського) рівня 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 52 осіб; 

073 «Менеджмент» - 21 осіб; 

075 «Маркетинг» - 25 осіб; 

081 «Право» - 82 осіб. 

 другого (магістерського) рівня  

073 «Менеджмент» - 3 осіб; 

281 «Публічне управління та адміністрування» - 3 осіб; 



081 «Право» - 4 осіб. 

3.2. Директора коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Борко Наталію 

Ігорівну, яка проінформувала, що за протоколами засідань екзаменаційних комісій 

підсумкової атестації здобувачів кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст підсумкову 

атестацію успішно склали: 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 1 особа; 

073 «Менеджмент» - 14 осіб; 

075 «Маркетинг» - 9 осіб; 

081 «Право» - 6 осіб. 

Участь в обговорені взяли: ректор, к.е.н., доцент Черевань І.В., завідувачі випускових 

кафедр к.е.н., доцент Безпаленко О.В., к.е.н., доцент Плотнікова Л.І., к.ю.н., доцент Демедюк 

Т.С. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Жанни 

Вікторівни взяти до відома. 

3.2. За результатами виконання навчального плану та підсумкової атестації у формі 

комплексного державного екзамену рекомендувати видати дипломи бакалавра з відзнакою 

наступним випускникам: Череваню В.В. (спеціальність 081 «Право») Гриценко І.М. 

(спеціальність 081 «Право»), Артеменюк Ю.Ю. (спеціальність 081 «Право»), Кубко В.В. 

(спеціальність 081 «Право»), Подсєваловій Н.Г. (спеціальність 081 «Право»). 

3.3. Інформацію директора коледжу Борко Наталії Ігорівни взяти до відома. Головам 

циклових випускових комісій звернути увагу на зауваження голів атестаційних комісій та 

розробити пропозиції для їх усунення. 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Технічного секретаря приймальної комісії Ланіну Оксану Віталіївну про порядок та 

графік роботи приймальної комісії в період вступної кампанії. Ланіна О.В. зауважила, що за 

розпорядженням ректора в період вступної кампанії приймальна комісія має працювати і в 

суботу в режимі чергування співробітників університету. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію технічного секретаря приймальної комісії Ланіної Оксани Віталіївни 

взяти до відома. Всім співробітникам університету підключитися до роботи в приймальній 

комісії згідно встановленого графіку. 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Левківську Галину Петрівну проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи, 

яка прозвітувала про проведені за навчальний рік соціально-виховні, гуманітарні та 

патріотичні заходи за участі студентів і викладачів. Студенти та викладачі коледжу і 

університету залучалися до загальноуніверситетських, районних і міських заходів. Всі заходи 

були спрямовані на формування позитивного іміджу університету та формування у 

студентської молоді патріотично-свідомої особистості та соціально-відповідального 

громадянина.  



Участь в обговорені взяли: ректор, к.е.н., доцент Черевань І.В., директор коледжу Борко 

Н.І., декан факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Навчально-виховну роботу в університеті вважати задовільною.  

Науково-педагогічним працівникам активніше включатися до соціально-виховних 

заходів, які організовуються в університеті та коледжі. 

Результати голосування: «за» – 15; «проти» – немає, «утримались» – немає. 

 

 

 Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     О. Бородіна 


