
ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«31» серпня 2021 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., Демедюк Т.С., Безпаленко О.В., Черевко В.П., Бородіна О.М., Сініцина Л.Т., 

Ланіна О.В., Мичак Н.О.  

Запрошені: заступник декана факультету бізнес-адміністрування та права – 

Кондрашевська В.Г., помічник ректора – Олексенко В.А., завідувач відділу підвищення 

кваліфікації – Сподарець М.В., Іванов Микола В’ячеславович – студент 3 курсу коледжу 

спеціальності 081 Право; Пархоменко Олександр Сергійович – Студент 3 курсу спеціальності                         

073 Менеджмент. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вибори до складу Вченої ради на 2021-2022 навчальний рік (доповідачі:   

Черевань І.В. – ректор університету). 

2. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2021-2022 навчальний рік (доповідачі: 

Загрішева Н.В. – учений секретар, доцент кафедри права, к.ю.н.).  

3. Про затвердження графіків навчального процесу в ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» та в Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» для 

студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей на 2021-2022 навчальний рік 

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

директор коледжу). 

4. Про перегляд та затвердження освітньо-професійних програм: 

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

Право; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 

Право.  

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

5. Про затвердження плану науково-дослідної та науково-методичної роботи на 2021-

2022 навчальний рік (доповідачі: Бородіна О.М. – проректор з науво-педагогічної роботи). 



6. Про затвердження плану навчально-виховної роботи на І семестр 2021-2022 

навчального року (доповідачі: Левківська Г.П. – проректор з гуманітарної освіти та виховної 

роботи). 

7. Про затвердження Освітньо-професійних програм підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти в Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (доповідачі: 

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

8. Різне.  

8.1. Про встановлення вартості додаткових освітніх послуг на 2021-2022 навчальний рік 

(доповідачі: Акуліч Н.І. –головний бухгалтер). 

8.2. Про зміну назви випускової кафедри менеджменту та маркетингу (доповідачі: 

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

 

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 

на 2021-2022 навчальний рік. 

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. Демедюк Тетяна Сергіївна – 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 – директор коледжу (технічний секретар приймальної 

комісії); 

13. Мичак Наталія Олександрівна – доцент кафедри фінансів, к.е.н.; 

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

кандидат педагогічних наук; 

15. Кравченко Анна Станіславівна – професор кафедри фінансів, доктор економічних 

наук, доцент; 

16. Іванов Микола В’ячеславович – студент 3 курсу коледжу спеціальності 081 Право; 



17. Пархоменко Олександр Сергійович – Студент 3 курсу спеціальності                         

073 Менеджмент. 

 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити склад Вченої ради університету на 2021-2022 навчалний рік. 

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Ученого секретаря, к.ю.н. Загрішеву Н.В., яка представила на розгляд та обговорення 

прорект плану роботи Вченої ради університету на 2021-2022 навчальний рік.   

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

педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М., завідувачі кафедр фінансів к.е.н., доцент 

Безпеленко О.В., права к.ю.н., доцент Демедюк Т.С., завідувач аспірантурою д.і.н., доцент 

Чугаєнко Ю.О., декан факультету бізнес-адміністрування та права Семрей Ж.В., директор 

Коледжу Ланіна О.В. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити план роботи Вченої ради університету на 2021-2022 навчальний рік з 

внесенням пропозицій керівників структурних підрозділів університету та коледжу.  

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В., яка представила 

на розгляд та затвердження графік навчального процесу в ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» на 2021-2022 навчальний рік згідно навчальних планів денної та заочної 

форм навчання рівнів вищої освіти бакалавр та магістр спеціальностей: 081 Право, 075 

Маркетинг, 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне 

управління та адміністрування . 

3.2. Директора коледжу Ланіну О.В., яка представила на розгляд та затвердження графік 

навчального процесу в Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» на 2021-

2022 навчальний рік згідно навчальних планів денної та заочної форм навчання рівнів освіти 

молодший спеціаліст та фаховий молодший бакалавр спеціальностей: 081 Право, 075 

Маркетинг, 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити графіки навчального процесу в ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» та в Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» для студентів денної 

та заочної форм навчання всіх спеціальностей на 2021-2022 навчальний рік 

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну О.М.. щодо перегляду змісту та 

затвердження освітньо-професійних програм:  



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

Право; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 

Право.  

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент Демедюк Т.С., 

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

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити та ввести в дію наказом ректора з 01 вересня 2021 року освітньо-

професійні програми:  

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

Право; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 

Право.  

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Проректора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцента Бородіну О.М., яка 

представила на розгляд та затвердження план науково-дослідної та науково-методичної 

роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент Демедюк Т.С., завідувач 

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

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити план науково-дослідної та науково-методичної роботи на 2020-2021 

навчальний рік. 

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи Левківську Г.П., яка 

представила на обговорення проект плану навчально-виховної роботи на І семестр 2021-2022 

навчальний рік.  



Проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П. наголосила, що всі 

кафедри мають до 16 вересня обговорити на засіданнях кафедр та затвердити план заходів 

навчально-виховної роботи.  

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

Ж.В., директор коледжу Ланіна О.В. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити план навчально-виховної роботи на І семестр 2021-2022 навчальний рік 

за необхідності його корегування та внесення змін. 

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

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

представила на розгляд та затвердження, розроблені робочими групами циклових комісій 

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» освітньо-професійні програми 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань: 07 управління та 

адміністрування, спеіальностей: 

075 Маркетинг 

073 Менеджмент 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити та ввестив дію наказаом ректора: 

- Освітньо-професійну прграму Маркетинг підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти галузі знань 07 управління та адміністрування, спеіальності 075 Маркетинг; 

- Освітньо-професійну прграму Менеджмент підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти галузі знань 07 управління та адміністрування, спеіальності 073 Менеджмент; 

- Освітньо-професійну прграму Фінанси, банківська справа та страхування підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 07 управління та адміністрування, 

спеіальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- Освітньо-професійну прграму Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 07 управління та 

адміністрування, спеіальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає.  

 

8. СЛУХАЛИ: 

8.1. Головного бухгалтера Акуліч Н.І., яка ознайомила з калькуляцією розрахунків 

вартості додаткових освітніх послуг на 2021-2022 навчальний рік. 

8.2. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну О.М., яка внесла пропозицію 

про зміну назви випускової кафедри менеджменту та маркетингу на кафедру менеджменту, 

публічного адміністрування та маркетингу відповідно до випускових спеціальностей, які 

обслуговує кафедра. 

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Затвердити представлені тарифи вартості додаткових освітніх послуг на 2021-2022 

навчальний рік. 



Ціни додаткових освітніх послуг додаються і є невід’мною частиною протоколу. 

8.2. Прийняти пропозицію проректора з науково-педагогічної роботи та перейменувати 

випускову кафедру менеджменту та маркетингу на кафедру менеджменту, публічного 

адміністрування та маркетингу.  

Результати голосування: «за» - 13; «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                                 І.Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н.Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«30» вересня 2021 р. протокол №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., Демедюк Т.С., Безпаленко О.В., Плотнікова Л.І., Черевко В.П., 

Кравченко А.С., Сініцина Л.Т., Ланіна О.В., Мичак Н.О., Іванов М.В., Пархоменко О.С.  

Запрошені: заступник декана факультету – Кондрашевська В.Г., помічник ректора – 

Олексенко В.А., інженер з комп’ютерних систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати прийому студентів денної та заочної форм навчання на перший 

(бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти (доповідачі: Черевань І.В. – 

к.е.н., доцент, ректор). 

2. Про затвердження індивідуальної освітньо-наукової програми аспіранта (доповідачі: 

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

3. Про перегляд та затвердження навчальних планів підготовки: 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 073 Менеджмент; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 075 Маркетинг; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 

Право; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

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

4. Про затвердження Положення: 



1) про Коледж ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова редакція); 

2) про Аспірантуру ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова редакція); 

3) про організацію освітнього процесу в Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин»; 

4) про систему внутрішнього забезпечення якості та моніторинг освітньої діяльності у 

Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

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

5. Про стан методичного забезпечення кафедр (доповідачі: Плотнікова Л.І. – к.е.н., 

доцент, завідувач кафедри менеджменту, публічного адміністрування та маркетингу, 

Безпаленко О.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Демедюк Т.С. – к.ю.н., доцент, 

завідувач кафедри права). 

6. Різне: 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

про результати прийому студентів денної та заочної форм навчання на перший 

(бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти в період вступної кампанії 2021 

року. Ректор за результатами набору обґрунтувала напрями розвитку університету в 2021-2022 

н.р.  

Ректор наголосила, що для поліпшення фінансового стану університету необхідно 

впроваджувати та розвивати додаткові освітні послуги в рамках діючої ліцензії та 

ліцензуванню інших видів освітньої діяльності. 

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

Бородіна О.М., проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію ректора взяти до відома. 

1.2. Керівникам структурних підрозділів, завідувачами кафедр обґрунтувати пропозиції 

щодо впровадження та розвитку додаткових освітніх послуг на базі університету. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Завідувача аспірантури д.і.н., доцента Чугаєнка Юрія Олексійовича, який представив 

на затвердження відкориговану згідно Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261) 

«Індивідуальну освітньо-наукову програму аспіранта». 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію завідувача аспірантури взяти до відома та затвердити «Індивідуальну 

освітньо-наукову програму аспіранта» для аспірантів що вступили на навчання до аспірантури 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 2021 році. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 



3.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну О.М.. щодо перегляду змісту та 

затвердження навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік підготовки:  

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 073 Менеджмент; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 075 Маркетинг; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 

Право; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент Демедюк Т.С., 

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

публічного адміністрування та маркетингу, к.е.н., доцент Плотнікова Л.І.).  

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік підготовки:  

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 073 Менеджмент; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 075 Маркетинг; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 

Право; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг; 

- першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

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

 

4. СЛУХАЛИ: 



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

Михайлівну, яка представила на затвердження: 

1) Положення про Коледж ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова 

редакція), відкориговане згідно Методичних рекомендацій щодо розроблення установчих 

документів закладів фахової передвищої освіти (затверджено Наказом Міністерства освіти і 

науки України 28.12.2019 року № 1645); 

2) Положення про Аспірантуру ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова 

редакція); 

3) Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин»; 

4) Положення про систему внутрішнього забезпечення якості та моніторинг освітньої 

діяльності у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

 

Участь в обговорені взяли: директор Коледжу Ланіна О.В., завідувач аспірантури д.і.н., 

доцент Чугаєнко Ю.О. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Відповідно до переліку нормативного забезпечення внутрішньої системи 

менеджменту якості освітньої та наукової діяльності затвердити: 

1) Положення про Коледж ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова 

редакція); 

2) Положення про Аспірантуру ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (нова 

редакція); 

3) Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин»; 

4) Положення про систему внутрішнього забезпечення якості та моніторинг освітньої 

діяльності у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Завідувача кафедри менеджменту, публічного адміністрування та маркетингу к.е.н., 

доцента Плотнікову Л.І., завідувача кафедри фінансів к.е.н., доцента Безпаленко Ольгу 

Володимирівну, завідувача кафедри права к.ю.н., доцента Демедюк Тетяну Сергіївну, які 

прозвітували щодо навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за 

кафедрами та наукової, навчальних та виробничих практик, підсумкової атестації бакалаврів і 

магістрів. 

Всі завідувачі кафедр зауважили, що навчально-методична робота на кафедрах ведеться 

згідно планів науково-методичної роботи кафедр, але потребує активізації та перегляду вже 

наявних методичних розробок особливо щодо складової практичної підготовки студентів.  

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

Бородіна О.М., проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П., декан 

факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Навчально-методичну роботу кафедр: менеджменту, публічного адміністрування та 

маркетингу; фінансів, права вважати задовільною.  



5.2. Завідувачам кафедр взяти під особистий контроль своєчасного виконання 

викладачами кафедр методичної роботи. Всі дисципліни, що закріплені за кафедрами мають 

до 11 листопада бути забезпечені робочими навчальними програмами та силабусами. 

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

 

 

 Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н. Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«28» жовтня 2021 р. протокол №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., Демедюк Т.С., Безпаленко О.В., Плотнікова Л.І., Черевко В.П., 

Кравченко А.С., Сініцина Л.Т., Ланіна О.В., Мичак Н.О., Іванов М.В., Пархоменко О.С.  

Запрошені: заступник декана факультету – Кондрашевська В.Г., інженер з комп’ютерних 

систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про тимчасовий перехід на дистанційну форму навчання (доповідач: Черевань І.В. – 

к.е.н., доцент, ректор). 

2. Про рекомендацію до друку колективної монографії «Економіка та право: глобальна 

трансформація» (доповідач: Безпаленко О.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів). 

3. Про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Механізми адаптації та 

протистояння економіки європейських країн викликам ХХІ століття» (доповідач:         

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

4. Про зміну графіка навчального процесу для магістрів 2-го року навчання (доповідач:         

Семерей Ж.В. – декан факультету бізнес-адміністрування та права). 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

про запровадження дистанційного навчання з 01 листопада до 15 листопада для студентів 

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» та ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 в країні та 

врахувавши рекомендації Міністерства освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і 

науки України від 21.10.2021 №1/9-558). 

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

Бородіна О.М., декан факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В., директор 

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Ланіна О.В. 

 

 

 

 



1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію ректора взяти до відома. Всім учасникам освітнього процесу 

дотримуватися Наказу ректора від 28 жовтня 2021р. № 37 «Про запровадження дистанційного 

навчання у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»». 

1.2. Директору Коледжу Ланіній О.В. та декану факультету бізнес-адміністрування та 

права Семерей Ж.В. взяти під особистий контроль проведення занять викладачами та 

відвідування студентами занять в дистанційному режимі.   

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

представила на розгляд для рекомендації до друку колективну монографію «Економіка та 

право: глобальна трансформація». 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

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

Володимирівни взяти до відома та рекомендувати до друку колективну монографію 

«Економіка та право: глобальна трансформація» під загальною редакцією к.е.н., доцента 

Безпаленко О.В. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну Олену Михайлівну щодо 

співучасті та організації міжнародної науково-практичної конференції «Механізми адаптації 

та протистояння економіки європейських країн викликам ХХІ століття» разом з партнерами 

університету українськими та зарубіжними закладами вищої освіти, яка буде проведена 12 

грудня в онлайн режимі. 

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

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

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Науково-педагогічним працівникам та аспірантам університету взяти участь з 

доповідями у міжнародній науково-практичній конференції «Механізми адаптації та 

протистояння економіки європейських країн викликам ХХІ століття». 

3.2. Інженеру з комп’ютерних систем Чигринському В.П. забезпечити технічну 

підтримку проведення конференції в онлайн режимі.   

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

винесла на обговорення зміни до графіку навчального процесу для магістрів 2-го року 

навчання. Декан наголосила, що відповідно до наказу ректора від 28 жовтня 2021р. № 37 Про 

запровадження дистанційного навчання у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», 

оптимально підсумкову атестацію (у формі публічного захисту випускних кваліфікаційних 

робіт) для магістрів 2-го року навчання провести з 03 листопада по 11 листопада в онлайн 

режимі. 



Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри менеджменту, публічного адміністрування 

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

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію Семерей Жанни Вікторівни взяти до відома.  

4.2. Погодити та затвердити зміни до графіку навчального процесу для магістрів 2-го 

року навчання у зв’язку з виробничою необхідністю та ускладненням епідеміологічної 

ситуації, спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Зміни до графіку навчального процесу для магістрів 2-го року 

навчання додаються до протоколу і є невід’ємною частиною протоколу. 

4.2. Завідувачам випускових кафедр організувати роботу екзаменаційних комісій з 

атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти. 

4.3. Декану факультету бізнес-адміністрування та права сповістити магістрів 2-го року 

навчання про зміну графіку навчального процесу. 

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

 

 

 

 Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н. Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«28» грудня 2021 р. протокол №4 

 

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., Демедюк Т.С., Плотнікова Л.І., Черевко В.П., Кравченко А.С., 

Сініцина Л.Т., Ланіна О.В., Мичак Н.О., Іванов М.В., Пархоменко О.С.  

Запрошені: заступник декана факультету – Кондрашевська В.Г., інженер з комп’ютерних 

систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

відносин» в 2022 році та Правил прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» в 2022 році (доповідачі: Семерей Ж.В. – декан факультету бізнес-адміністрування 

та права, Ланіна О.В. – директор Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»). 

2. Про результати 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» (доповідачі: завідувачі випускових кафедр). 

3. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та призначення наукових керівників 

аспірантів (доповідачі: Чугаєнко Ю.О. – завідувач аспірантури). 

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

5. Про затвердження вартості навчання для студентів вступу 2022-2023 н.р., які 

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

бухгалтер ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»). 

6. Про результати моніторингу зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної 

форми навчання факультету бізнес-адміністрування та права (доповідачі: Семерей Ж.В. – 

декан факультету бізнес-адміністрування та права). 

7. Про результати моніторингу зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної 

форми навчання Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (доповідачі: 

Ланіна О.В. – директор Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»). 

8. Різне. 

 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

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

Правил прийому до ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 2022 році та Правил 

прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 2022 році. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

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

2022 році та Правила прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 

2022 році. 

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

в 2022 році та Правила прийому до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

в 2022 році на сайті університету до 31 грудня 2021 року. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. 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» - 4 осіб; 

073 «Менеджмент» - 16 осіб; 

281 «Публічне управління та адміністрування» - 20 осіб; 

081 «Право» - 12 осіб. 

Недопущених студентів за фінансову заборгованість – 2 особи. 

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

Бородіна О.М. 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

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

Вікторівни взяти до відома. 

2.2. Завідувачам випускових кафедр з метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня освіти в подальшій роботі врахувати зауваження голів 

екзаменаційних комісій та організації підсумкових атестацій керуватися постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.07.2019 р. № 684.. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Завідувача аспірантури д.і.н., доцента Чугаєнка Юрія Олексійовича, який представив 

на обговорення призначення наукових керівників аспірантам 2021 року набору та 

затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття ІІІ освітньо-наукового рівня вищої 

освіти доктора філософії (PhD) спеціальністю 051 «»Економіка. Чугаєнко Ю.О. представив 

обґрунтування обраних тем аспірантів.  

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

Бородіна О.М., к.ю.н., доцент Загрішева Н.В.  

 



2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Призначити: 

Гавриленку Павлу Едуардовичу науковим керівником д.е.н., доцента Кравченко А.С. 

Рогозі Нікіті Сергійовичу науковим керівником к.е.н., доцента Плотнікову Л.І. 

Іщуку Андрію Богдановичу науковим керівником к.е.н., доцента Безпаленко О.В. 

Лазарчик Оксані Богданівні науковим керівником к.ю.н., доцента Загрішеву Н.В. 

Обіход Тетяні Вікторівні науковим керівником к.е.н., доцента Бородіну О.М. 

Срібному Андрію Євгеновичу науковим керівником к.е.н., доцента Безпаленко О.В. 

Стрепетову Владиславу Сергійовичу науковим керівником д.і.н., к.е.н., доцента           

Чугаєнка Ю.О. 

2.2. Обрані аспірантами теми наукових досліджень відповідають освітньо-науковій 

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

051 «Економіка». Затвердити напрями дисертаційних досліджень з можливістю подальшого їх 

уточнення в процесі виконання: 

Гавриленку Павлу Едуардовичу «Євроінтеграція логістичної інфраструктури України в 

умовах діджиталізації». 

Рогозі Нікіті Сергійовичу «Цикли і кризи соціально-економічного розвитку в світі і 

Україні та шляхи її подолання». 

Іщуку Андрію Богдановичу «Організаційно-фінансові методи управління виробничими 

потоками на підприємствах агропромислового комплексу України». 

Лазарчик Оксані Богданівні «Влада України як предмет дослідження гендерної 

економіки». 

Обіход Тетяні Вікторівні «Формування оптимальної моделі соціально-економічного 

розвитку України». 

Срібному Андрію Євгеновичу науковим керівником «Цифровізація економіки 

підприємств України як запорука успішної конкуренції». 

Стрепетову Владиславу Сергійовичу «Організаційно-економічний механізм 

забезпечення конкуренції промислової галузі в умовах цифрової економіки».            

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

 

4. СЛУХАЛИ 

4.1. Головного бухгалтера Акуліч Надію Ігорівну, яка прозвітувала про результати 

фінансового стану університету за 2021 рік. Надія Ігорівна доповіла, що університет не має 

кредиторської заборгованості ні по заробітній платі, ні по іншим обов’язковим платежам та 

податкам. Головний бухгалтер зауважила, що для збереження позитивного фінансового стану 

університету співробітникам Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» та 

факультету бізнес-адміністрування та права необхідно до початку наступного семестру 

здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни студентів згідно умов договору 

про навчання. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

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

4.2. До процесу налагодження фінансової дисципліни студентів підключити також 

співробітників кафедр. 

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

 



5. СЛУХАЛИ: 

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

тарифи вартості навчання для студентів вступу 2022-2023 н.р., які навчатимуться за кошти 

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

навчання здійснено з урахуванням коефіцієнту інфляції та 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. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити представлені тарифи вартості навчання для студентів вступу             

2022-2023 н.р., які навчатимуться за кошти фізичних або юридичних осіб.  

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

частиною протоколу. 

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

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

представила результати внутрішнього моніторингу якості освіти студентів за підсумками 

зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання. Декан зауважила, що 

із 82 студентів 1-4-го курсів до сесії було не допущено 8 студентів (за не виконання 

навчального плану), на сесію не з’явилося 5 осіб, з них з без поважних причин – 3 особи; 

абсолютна успішність склала 97,9 %, якісна успішність 69,6 %, мають заборгованість з 

окремих дисциплін – 17 студентів. 

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., проектор з гуманітарної освіти та 

виховної роботи Левківська Г.П. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

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

до відома. Якість засвоєних студентами знань за І семестр 2021/2022 на.р. вважати 

задовільною. Завідувачам кафедр звернути увагу на якісні методи викладання дисциплін, з 

яких найбільше студентів отримали мінімальну успішність.  

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

 

7. СЛУХАЛИ: 

7.1. Директора Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Ланіну Оксану 

Віталіївну, яка представила результати внутрішнього моніторингу якості освіти студентів за 

підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання. Директор 

Коледжу зауважила, що із 113 студентів 1-4-го курсів до сесії було не допущено 10 студентів 

(за не виконання навчального плану), на сесію не з’явилося 6 осіб, з них з без поважних 

причин – 3 особи; абсолютна успішність склала 99 %, якісна успішність 73 %, мають 

заборгованість з окремих дисциплін – 12 студентів. 



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., проектор з гуманітарної освіти та 

виховної роботи Левківська Г.П. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

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

Ланіної О.В. взяти до відома. Якість засвоєних студентами Коледжу знань за І семестр 

2021/2022 на.р. вважати задовільною. Головам циклових комісій звернути увагу на якісні 

методи викладання дисциплін, з яких найбільше студентів отримали мінімальну успішність.  

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

 

 

 Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н. Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«27» січня 2022 р. протокол №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., Бородіна О.М., Левківська Г.П., Чугаєнко Ю.О., 

Безпаленко О.В., Демедюк Т.С., Плотнікова Л.І., Черевко В.П., Кравченко А.С., Сініцина Л.Т., 

Ланіна О.В., Мичак Н.О., Іванов М.В., Пархоменко О.С.  

Запрошені: заступник декана факультету – Кондрашевська В.Г., інженер з комп’ютерних 

систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зміну графіка навчального процесу для здобувачів освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст денної форми навчання 3-го курсу спеціальностей 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність; 073 Менеджмент; 4-го курсу спеціальності 081 Право (доповідач: Ланіна О.В. – 

директор Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин»). 

2. Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти у Вищому навчальному закладі 

«Київський університет ринкових відносин (нова редакція) (доповідач: Бородіна О.М. – 

проректор з науково-педагогічної роботи). 

3. Про затвердження складу екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 

на 2022 рік (доповідачі: завідувачі випускових кафедр). 

4. Про стан підготовки освітнього процесу до ІІ семестру 2021-2022 н.р. (доповідач: 

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

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Директора Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових 

відносин» Ланіну Оксану Віталіївну, яка винесла на обговорення зміни до графіку 

навчального процесу для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

денної форми навчання 3-го курсу спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 073 

Менеджмент; 4-го курсу спеціальності 081 Право в частині практичної підготовки. Директор 

Коледжу обґрунтувала перенесення виробничої практики студентів випускних курсів Коледжу 

з травня на лютий тим, що це дасть можливість зменшити навантаження на аудиторний фонд з 



метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та дотриманням протиепідемічних заходів.  

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. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію Ланіної Оксани Віталіївни взяти до відома. 

1.2. Погодити та затвердити зміни до графіку навчального процесу для здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст денної форми навчання 3-го курсу 

спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 075 Маркетинг; 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 073 Менеджмент; 4-го курсу спеціальності 

081 Право. 

1.3. Головам випускових циклових комісій підготувати всі необхідні методичні 

матеріали до організації та проведення виробничої практики. 

1.4. Директору Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових 

відносин» Ланіній О.В. сповістити здобувачів 3-го курсу спеціальностей 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність; 073 Менеджмент та 4-го курсу спеціальності 081 Право про зміну графіку 

навчального процесу, скласти графік консультацій до організації та проходження виробничої 

практики. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

Михайлівну, яка представила на затвердження Положення про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти у Вищому 

навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин (нова редакція). 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Відповідно до переліку нормативного забезпечення внутрішньої системи 

менеджменту якості освітньої та наукової діяльності затвердити Положення про порядок 

створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти у 

Вищому навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин (нова редакція). 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Завідувачів випускових кафедр: 

к.е.н., доцента Безпаленко Ольгу Володимирівну – завідувачку кафедри фінансів; 

к.е.н., доцента Плотнікову Лідію Іванівну – завідувачку кафедри менеджменту, 

публічного адміністрування та маркетингу; 

к.ю.н., доцента Демедюк Тетяну Сергіївну – завідувачку кафедри права. 

Завідувачі випускових кафедр представили на обговорення та затвердження 

екзаменаційні комісії з атестації здобувачів вищої освіти на 2022 рік у складі голови, його 

заступника та членів комісії. До складу екзаменаційних комісій включено кандидатури 

науково-педагогічних працівників університету, які мають науковий ступінь та кваліфікацію 

за відповідним фахом. Головами екзаменаційних комісій запрошено осіб з числа провідних 



фахівців галузі, представників працівники науково-дослідних інститутів та інших закладів 

вищої освіти.     

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., к.ю.н., доцент Загрішева Н.В.  

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити наказом ректора представлений персональний склад екзаменаційних 

комісій (голів комісій, їх заступників, членів комісії та секретарів) з атестації здобувачів вищої 

освіти на 2022 рік. 

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

 

4. СЛУХАЛИ 

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

Михайлівну, яка проінформувала про стан готовності освітнього процесу до ІІ семестру 2021-

2022 н.р.  

Проректор наголосила на організації зборів в академічних групах Коледжу та факультету 

з метою вирішення важливих нагальних питань: ліквідації академічної та фінансової 

заборгованості студентами за І семестр, проінформувати студентів Коледжу щодо реєстрації 

на основну сесію ЗНО та студентів 4-х курсів освітнього рівня бакалавр щодо реєстрації на 

ЄВІ та ЄФВВ.  

 

4. УХВАЛИЛИ: 

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

Олени Михайлівни взяти до відома. 

4.2. Декану факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В., директору 

Коледжу Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» Ланіній 

О.В. організувати на початку ІІ семестру збори в академічних групах для обговорення 

важливих питань, що стосуються якості освіти здобувачів. 

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

 

 

 

 

 Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н. Загрішева 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«12» травня 2022 р. протокол №6 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

проведено в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій на платформі Google Meet 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

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

Демедюк Т.С., Черевко В.П., Кравченко А.С., Ланіна О.В., Мичак Н.О., Іванов М.В., 

Пархоменко О.С.  

Запрошені: заступник декана факультету – Кондрашевська В.Г., інженер з комп’ютерних 

систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію заліково-екзаменаційної сесії для студентів денної та заочної форм 

навчання факультету бізнес-адміністрування та для студентів Коледжу ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин (доповідач: Бородіна О.М. – проректор з науково-педагогічної 

роботи). 

2. Про врахування змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року 

№ 392 (доповідач: Ланіна О.В. – директор коледжу, технічний секретар приймальної комісії). 

3. Про врахування змін до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 

2022 року № 364 (доповідач: Ланіна О.В. – директор коледжу, технічний секретар 

приймальної комісії). 

4. 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, Ланіна О.В. – директор коледжу). 

5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Проректора з науково-педагогічної роботи Бородіну Олену Михайлівну щодо 

підготовки та організації весняної заліково-екзаменаційної сесії. Бородіна О.М. зауважила, що 

організаційні заходи щодо проведення заліково-екзаменаційної сесії для студентів денної та 

заочної форми навчання здійснено з врахуванням умов воєнного стану в країні.  

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

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



Декан факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. внесла пропозицію 

допустити до складання заліково-екзаменаційної сесії всіх студентів, що не мають фінансової 

заборгованості, викладачам при оцінюванні знань студентів врахувати особливі умови 

навчання, що були надані наказом ректора для здобувачів вищої освіти, що перебувають в 

лавах ЗСУ та тероборони. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію Бородіної Олени Михайлівни взяти до відома. 

1.2. З метою забезпечення безпечних умов перебування студентів та викладачів на період 

дії воєнного стану в країні організувати проведення весняної заліково-екзаменаційної сесію 

для студентів денної та заочної форм навчання в дистанційному режимі.  

1.3. Декану факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. та директору 

коледжу Ланіній О.В. скласти розклад заліків та екзаменів, що виносяться на весняну 

заліково-екзаменаційну сесію та завчасно ознайомити з розкладом студентів і викладачів. 

1.3. Викладачам в триденний термін декану факультету та директору коледжу надіслати 

відомості щодо результатів знань студентів.  

1.4. Декану факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. та директору 

коледжу Ланіній О.В. подати проекти наказів про допуск студентів до складання заліково-

екзаменаційної сесії, враховуючи їх академічну, фінансову заборгованість та індивідуальні 

заяви.   

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Технічного секретаря приймальної комісії Ланіну Оксану Віталіївну, яка 

проінформувала про зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 

392. 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Врахувати зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 

392 та внести відповідні корегування до Правил прийому до ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» в 2022 році, затверджених ректором університету від 28 грудня 2021 року.  

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Технічного секретаря приймальної комісії Ланіну Оксану Віталіївну, яка 

проінформувала про зміни до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 

2022 року № 364. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Врахувати зміни до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 

2022 року № 364 та внести відповідні корегування до Правила прийому до Коледжу ВНЗ 



«Київський університет ринкових відносин» в 2022 році, затверджених ректором університету 

від 28 грудня 2021 року. 

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

4. СЛУХАЛИ 

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

стан готовності факультету та випускових кафедр до підсумкової атестації. Декан 

проінформувала про затверджений графік і розклад підсумкової атестації для студентів денної 

та заочної форм навчання. Вона також наголосила, що допуск до складання підсумкові 

атестації матимуть тільки ті студенти, які успішно виконали навчальний план та не мають 

фінансової заборгованості.  

4.2. Директора Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Ланіну Оксану 

Віталіївну, яка проінформувала про стан готовності студентів денної та заочної форм 

навчання випускних третіх курсів освітніх програм: 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» і четвертого курсу освітньої програми 081 «Право».  

Участь в обговорені взяли: ректор, к.е.н., доцент Черевань І.В, завідувач випускової 

кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпаленко О.В., завідувач випускової кафедри права к.ю.н., 

доцент Демедюк Т.С. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

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

до відома. Завідувачам випускових кафедр взяти під особистий контроль організацію в 

дистанційному режимі 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 і фінансової заборгованості та 

можливість студентів бути присутніми на підсумковій атестації в дистанційному режимі..  

4.2. Інформацію директора коледжу Ланіної О.В. взяти до відома. Головам циклових 

випускних комісій взяти під особистий контроль організацію в дистанційному режимі роботи 

екзаменаційних комісії з перевірки рівня фахової підготовки здобувачів освіти та 

присудження їм ступеня освіти «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр».  

Директору коледжу взяти під контроль вчасне погашення студентами випускних курсів 

академічної і фінансової заборгованості та можливість студентів бути присутніми на 

підсумковій атестації в дистанційному режимі. 

4.3. Декану факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. та директору 

коледжу Ланіній О.В. до початку підсумкової атестації подати проекти наказів про допуск 

студентів до підсумкової атестації. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Проектора з науково-педагогічної роботи Бородіну О.М., яка представила на розгляд 

та затвердження Положення про науково-експериментальну роботу аспірантів щодо 

обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження у Вищому навчальному закладі 

«Київський університет ринкових відносин». 

 

 



5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити Положення про науково-експериментальну роботу аспірантів щодо 

обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження у Вищому навчальному закладі 

«Київський університет ринкових відносин» 

 

 

 

 Голова Вченої ради                                                                                             Ірина ЧЕРЕВАНЬ 

  

Учений секретар                                                                                                   Надія ЗАГРІШЕВА 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«23» червня 2022 р. протокол №7 

 

м. Київ 

 

засідання Вченої ради 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

проведено в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій на платформі Google Meet 

 

Голова Вченої ради – Черевань І.В. 

Учений секретар – Загрішева Н.В. 

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

Безпаленко О.В., Демедюк Т.С., Плотнікова Л.І., Черевко В.П., Кравченко А.С., Ланіна О.В., 

Мичак Н.О., Іванов М.В., Пархоменко О.С.  

Запрошені: заступник декана факультету – Кондрашевська В.Г., зав. відділу підвищення 

кваліфікації – Сподарець М.В., інженер з комп’ютерних систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки роботи університету у 2021-2022 навчальному році (доповідач: Черевань 

І.В. – к.е.н., доцент, ректор). 

2. Про результати атестації аспірантів та затвердження їх звітів виконання 

індивідуальних планів (доповідач: Бородіна О.М. – к.е.н., доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи). 

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

спеціаліст та фаховий молодший бакалавр (доповідачі: Семерей Ж.В. – декан факультету 

бізнес-адміністрування та права, Ланіна О.В. – директор коледжу). 

4. Про стан готовності приймальної комісії до вступної компанії в 2022 році (доповідачі: 

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

5. Про присвоєння вченого звання професора кафедри фінансів доктору економічних 

наук Кравченко А.С. (доповідачі: Бородіна О.М. – к.е.н., доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи). 

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

навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин» у 2022-2023 навчальному 

році. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

про результати діяльності ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» за 2021-2022 

навчальний рік за основними напрямами: 

- освітній процес; 

- навчально-методична робота; 

- наукова робота; 



- підвищення кваліфікації; 

- формування контингенту студентів. 

Ректор наголосила, що цей навчальний рік, як і для більшості закладів освіти, був 

побудований в умовах постійних змін та викликів, особливо другий семестр. Освітній процес 

протягом першого семестру навчального року в коледжі і університеті був побудований на 

основі інтегрованого підходу, поєднуючи методи традиційного та дистанційного навчання з 

метою дотримання карантинних вимог, спричинених короновірусною епідемією.  

В другому семестрі в березні місяці вимушено було призупинено освітню діяльність в 

університеті в зав’язку з початком військових дій та введенням воєнного стану в країні. З 1 

квітня було відновлено освітній процес в дистанційному режимі. Графіки навчального плану 

за всіма рівнями освіти та формами навчання було дотримано, збоїв в освітньому процесі не 

виникало. На зв’язок вийшли всі студенти. П’ять студентів перебувають в лавах ЗСУ, два з 

них не мали можливість вийти в онлайн режим навчання, тому їм надано академічну 

відпустку. Семестрову та підсумкову атестацію здобувачів фахової передвищої та вищої 

освіти було організовано в дистанційному режимі.  

Не зважаючи на всі труднощі, що виникали навчально-методична робота в університеті 

велася активно. Засідання науково-методичної комісії відбувалося за затвердженим планом як 

очному так і дистанційному форматах. 

Проведено роботу щодо переоформлення акредитаційних сертифікатів на підготовку 

фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей: 

081 Право 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

Пройдено акредитаційну експертизу та отримано умовну акредитацію на підготовку 

фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей: 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  

Науково-дослідна робота університету була відзначена здобутками наукової роботи 

викладачів, аспірантів та студентів. Протягом навчального року кафедрами університету було 

організовано та проведено чотири тематичних круглих столи. Видано міжнародну колективну 

монографію «Економіка та право: глобальна трансформація» під загальною редакцією к.е.н., доц. 

Безпаленко О.В. 

На 2022 рік відділ підвищення кваліфікації подав 17 програмам підвищення кваліфікації та 

виграв державний конкурс на навчання зареєстрованих безробітних громадян.  

Формування контингенту студентів в університеті та коледжі здійснюється згідно 

ліцензійного обсягу за рівнями освіти та освітніми програмами. Ректор зауважила, що 

ліцензований обсяг на 1-ий курс першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

освіти забезпечені студентами тільки на 15%, тому потребує перегляду стратегія щодо 

рекламно-агітаційної роботи 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 розробити та подати на затвердження ректору план 

заходів щодо набору студентів на навчання в 2022 році. 

1.3.Викладачам оновити методичні та навчальні матеріали з дисциплін максимально 

адаптуючи їх до дистанційного навчання та самостійного освоєння матеріалу.  

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

Михайлівну, яка проінформувала про результати заслуханих на науково-методичній раді 

університету звітів аспірантів.  

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

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. За результатами звітів атестувати та перевести на наступний рік навчання аспірантів: 

1-го курсу на 2-гий курс: 

1. Лазорчик Оксану Богданівну 

2. Обіход Тетяну Вікторівну 

3. Срібного Андрія Євгеновича 

4. Гавриленка Павла Едуардовича 

5. Рогозу Нікіту Сергійовича 

 

2-го курсу на 3-тій курс: 

1. Хоху Клімента Олександровича 

2. Побер Ілону Ігорівну 

3. Семенова Дмитра Вадимовича 

4. Нечипоренка Артема Васильовича 

5. Свергуна Антона Павловича 

 

3-го курсу на 4-тий курс: 

1. Побера Ігора Миколайовича 

2. Кольцова Руслана Віталійовича 

3. Патлая Руслана Михайловича 

4. Левківського Івана Богдановича 

5. Набаранчука Микиту Павловича 

6.Орла Дмитра Сергійовича 

7. Щербатенка Ігоря Володимировича 

8. Краснєвського Віталія Борисовича 

 

2.2. За результатами атестації аспірантів четвертого року навчання 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: 

Кльоц Богдана Леонідовича 

Уваровського Руслана Дмитровича 

 

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

 

 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

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

доповіла про результати підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів освіти денної та заочної форм навчання. Декан 

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 - 34 особи; 

073 Менеджмент - 34 особи; 

075 Маркетинг - 10 осіб; 

081 Право – 85 осіб. 

 другого (магістерського) рівня  

281 Публічне управління та адміністрування - 3 особи; 

081 Право - 4 особи. 

3.2. Директора коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Ланіну Оксану 

Віталіївну, 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 - 2 особи; 

073 Менеджмент - 4 особи; 

075 Маркетинг - 3 особи; 

081 Право - 9 осіб; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 3 особи. 

Фаховий молодший бакалавр підсумкову атестацію успішно склали: 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 2 особи; 

073 «Менеджмент» - 9 осіб; 

075 «Маркетинг» - 3 особи. 

Участь в обговорені взяли: ректор, к.е.н., доцент Черевань І.В., завідувач випускової 

кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпаленко О.В., проректор з науково-педагогічної роботи 

к.е.н., доцент Бородіна О.М. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

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

Вікторівни взяти до відома. Завідувачам випускових кафедр звернути увагу на зауваження 

голів атестаційних комісій та розробити пропозиції для їх усунення. 

3.2. Інформацію директора коледжу Ланіної Оксани віталіївни взяти до відома. Головам 

циклових випускових комісій звернути увагу на зауваження голів атестаційних комісій та 

розробити пропозиції для їх усунення. 

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

 

4. СЛУХАЛИ 

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

графік вступної кампанії в 2022 року та організацію роботи приймальної комісії в період 

вступної кампанії.  

 

 



4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію технічного секретаря приймальної комісії Ланіної Оксани Віталіївни 

взяти до відома. Всім співробітникам університету долучитися до рекламно-агітаційної роботи 

щодо залучення абітурієнтів до вступу в університет і коледж. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

Михайлівну, яка представила атестаційну справу на присвоєння вченого звання професора 

кафедри фінансів д.е.н. Кравченко А.С. 

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

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

кафедри фінансів, к.е.н., доцент Безпаленко О.В.  

 

5. УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати присвоїти вчене звання професора кафедри фінансів д.е.н. Кравченко 

А.С. 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Головного бухгалтера Акуліч Надію Ігорівну, яка представила на затвердження 

оновлене Положення про пільги в оплаті за навчання у Вищому навчальному закладі 

«Київський університет ринкових відносин» у 2022-2023 навчальному році. Головний 

бухгалтер проінформувала про категорії громадян, яким може надаватися знижка. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію Акуліч Н.І. взяти до відома. Затвердити Положення про пільги в оплаті 

за навчання у Вищому навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин» у 

2022-2023 навчальному році. 

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

 

 Голова Вченої ради                                                                                             Ірина ЧЕРЕВАНЬ 

  

Учений секретар                                                                                                   Надія ЗАГРІШЕВА 


