
ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«31» серпня 2022 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., Бородіна О.М. Левківська Г.П., 

Семерей Ж.В., Кулік А.В., Безпаленко О.В., Черевко В.П., Ланіна О.В., Кравченко А.С., 

Сєргєєв І.С., Пархоменко О.С., Іванов М.В.  

Запрошені: заступник декана факультету бізнес-адміністрування та права – 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вибори до складу Вченої ради на 2022-2023 навчальний рік (доповідач:   

Черевань І.В. – ректор університету). 

2. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2022-2023 навчальний рік 

(доповідач: Загрішева Н.В. – учений секретар, зав. кафедри права, к.ю.н., доцент).  

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 2022-2023 навчальний 

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

Ланіна О.В. – директор коледжу). 

4. Про перегляд та затвердження навчальних планів: 

- 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; 

- 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 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

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

адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг; 

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

- 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 073 Менеджмент; 

- 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. 

(доповідачі: Загрішева Н.В. – завідувач кафедри права, Безпаленко О.В. – завідувач 

кафедри фінансів, Кулік А.В. – завідувач кафедри менеджменту, публічного 

адміністрування та маркетингу). 

5. Про перегляд та затвердження освітньо-професійних програм: 

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

081 Право; 

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

081 Право.  

(доповідач: Загрішева Н.В. – завідувач кафедри права). 

6. Про затвердження плану науково-дослідної та науково-методичної роботи на 

2022-2023 навчальний рік (доповідачі: Бородіна О.М. – проректор з науково-педагогічної 

роботи). 

7. Про затвердження плану навчально-виховної роботи на І семестр 2022-2023 

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

виховної роботи). 

8. Про затвердження тем дисертаційних досліджень, призначення наукових 

керівників та затвердження індивідуальних планів аспірантам першого року навчання 

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

9. Про організацію освітнього процесу в 2022-2023 н.р. в умовах воєнного стану 

(доповідач: Черевань І.В. – ректор університету). 

10. Про результати прийому студентів до Коледжу ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» у 2022 році (доповідачі: Ланіна О.В. – директор коледжу). 

11. Про затвердження внутрішніх документів якості освітнього процесу підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (доповідачі: Бородіна О.М. – проректор з науково-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 оновленого складу Вченої ради 

університету на 2022-2023 навчальний рік. 

Таким чином, склад Вченої ради налічує 15 осіб (75%) - штатні науково-педагогічні, 

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, завідувач кафедри права, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

4. Акуліч Надія Ігорівна – головний бухгалтер; 

5. Левківська Галина Петрівна – проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи; 

6. Безпаленко Ольга Володимирівна – завідувач кафедри фінансів, кандидат 

економічних наук, доцент; 

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



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

наук, професор; 

9. Сєргєєв Ігор Сергійович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, 

доцент; 

10. Ланіна Оксана Віталіївна – директор коледжу (технічний секретар приймальної 

комісії); 

11. Зіміна Анна Іванівна – завідувач аспірантури, кандидат економічних наук, 

доцент;  

12. Черевко Валентина Петрівна – доцент кафедри менеджменту, публічного 

адміністрування та маркетингу, кандидат педагогічних наук, доцент; 

13. Римаренко Ігор Васильович – старший викладач кафедри економіки та соціально-

гуманітарних дисциплін; 

14. Сподарець Марина Володимирівна – завідувач відділу підвищення кваліфікації; 

15. Іванов Микола В’ячеславович – студент 4 курсу коледжу спеціальності 081 

Право; 

16. Пархоменко Олександр Сергійович – Студент 4 курсу спеціальності                               

073 Менеджмент. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити склад Вченої ради університету на 2022-2023 навчальний рік. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

та обговорення проєкт плану роботи Вченої ради університету на 2022-2023 навчальний 

рік.   

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

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

Безпаленко О.В., декан факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В., 

директор Коледжу Ланіна О.В. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити план роботи Вченої ради університету на 2022-2023 навчальний рік з 

внесенням пропозицій керівників структурних підрозділів університету та коледжу.  

Результати голосування: «за» - 14; «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 2022-2023 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 2022-2023 навчальний рік згідно навчальних планів денної та заочної форм навчання 

фахової передвищої освіти 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 2022-2023 навчальний 

рік 

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

 

4. СЛУХАЛИ:  

4.1. Завідувача кафедри права, к.ю.н., доцента Загрішеву Н.В., щодо перегляду 

аудиторної кількості кредитів з дисциплін блоку спеціальної (фахової) підготовки та 

затвердження навчальних планів: 

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

081 Право; 

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

081 Право; 

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

4.2. Завідувача кафедри фінансів, к.е.н., доцента Безпаленко О.В., щодо перегляду 

аудиторної кількості кредитів з дисциплін блоку спеціальної (фахової) підготовки та 

затвердження навчальних планів: 

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

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

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

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

4.3. Завідувача кафедри менеджменту, публічного адміністрування та маркетингу 

Кулік А.В. щодо перегляду аудиторної кількості кредитів з дисциплін блоку спеціальної 

(фахової) підготовки та затвердження навчальних планів: 

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

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- 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 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

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

адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг; 

- фахового молодшого бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальності 073 Менеджмент; 

- 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. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити навчальні плани для вступників 2022 року:  



- 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; 

- 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 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

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

адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг; 

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

- 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 073 Менеджмент; 

- 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. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Завідувача кафедри права, к.ю.н., доцента Загрішеву Н.В. щодо перегляду змісту 

та затвердження освітньо-професійних програм:  

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

081 Право; 

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

081 Право, 

розроблених згідно стандартів вищої освіти.  

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити та ввести в дію наказом ректора з 01 вересня 2022 року освітньо-

професійні програми:  

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

081 Право; 

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

081 Право.  

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. 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 2021-2022 навчальний рік. 



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

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

д.е.н., професор Кравченко А.С. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити план науково-дослідної та науково-методичної роботи на 2022-2023 

навчальний рік. 

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

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

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

2023 навчального року.  

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

більшість запланованих заходів передбачають спільну участь студентів коледжу та 

університету, а також школярів загальноосвітніх закладів.   

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

Семерей Ж.В., директор коледжу Ланіна О.В. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити план навчально-виховної роботи на І семестр 2022-2023 навчального 

року за необхідності його корегування та внесення змін. 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

представила на обговорення призначення наукових керівників аспірантам 2022 року 

набору та затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття ІІІ освітньо-наукового 

рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) спеціальності 051 «Економіка». Бородіна О.М. 

представила обґрунтування обраних тем аспірантів.  

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпаленко 

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

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Призначити: 

Богуті Олександру Сергійовичу науковим керівником к.е.н., доцента Бородіну О.М. 

Бородіну Богдану Михайловичу науковим керівником к.е.н., доцента Черевань І.В. 

Живоловичу Андрію Андрійовичу науковим керівником к.е.н. Кулік А.В. 

Щербею Ігорю Мирославовичу науковим керівником к.е.н. Кулік А.В. 

Тріфонову Сергію Олеговичу науковим керівником к.е.н. Кулік А.В. 

Вітченку Євгенію Григоровичу науковим керівником к.е.н., доцента Безпаленко О.В. 

Непочесному Володимиру Володимировичу науковим керівником к.е.н., доцента 

Безпаленко О.В. 

Бекірову Ісмету Мансуровичу науковим керівником к.е.н., доцента Безпаленко О.В. 

Мазуру Вадиму Олександровичу науковим керівником д.е.н., професора Кравченко 

А.С. 



Кравченку Юрію Юрійовичу науковим керівником д.е.н., професора Кравченко А.С. 

Строгому Валерію Федоровичу науковим керівником д.е.н., професора Кравченко 

А.С. 

8.2. 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: 

Богуті Олександру Сергійовичу «Організаційно-економічні засади системного 

планування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств». 

Бородіну Богдану Михайловичу «Імперативи соціально-економічної трансформації 

територій України в післявоєнний період». 

Живоловичу Андрію Андрійовичу «Організаційно-економічні механізми 

стимулювання інноваційної діяльності ІТ сектору економіки України». 

Щербею Ігорю Мирославовичу «Інвестиційно-інноваційні стимули розвитку воєнно-

промислового комплексу України». 

Тріфонову Сергію Олеговичу «Регулювання підприємницького розвитку територій 

України». 

Вітченку Євгенію Григоровичу «Організація транспортної логістики в умовах 

економічної трансформації.» 

Непочесному Володимиру Володимировичу «Трансформація економічних 

регуляторів в воєнний період». 

Бекірову Ісмету Мансуровичу «Ефективність впровадження інформаційних 

технологій в умовах структурних зрушень». 

Мазуру Вадиму Олександровичу «Регулювання ринкової економіки в умовах 

воєнних загроз». 

Кравченку Юрію Юрійовичу «Перспективи розбудови новітніх фінансово-

економічних кластерів у векторі розвитку економіки України у поствоєнний період». 

Строгому Валерію Федоровичу «Регуляторний механізм функціонування та 

розвитку аграрного сектору економіки України у воєнний та післявоєнний періоди». 

 

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

 

9. СЛУХАЛИ: 

9.1. Ректора університету, к.е.н., доцента Черевань І.В., яка проінформувала про стан 

підготовки укриття в будівлі університету та щодо дій учасників освітнього процесу ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Ректор заважала, що навіть в умовах воєнного стану якість надання освітніх послуг має 

залишатися на високому рівні і всі здобувачі повинні засвоїти на належному рівні 

відповідні програмні результати.    

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

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

директор коледжу Ланіна О.В., проректор з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцент 

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

 

9. УХВАЛИЛИ: 



9.1. Прийняти інформацію ректора до відома. Декану факультету бізнес-

адміністрування та права, директору коледжу провести анкетування серед студентів з 

метою моніторингу способів проведення лекційних та семінарських занять: аудиторно 

(очно), онлайн, дистанційно, складання індивідуальних графіків навчання та консультацій. 

За результатами моніторингу до 2 вересня подати пропозиції ректору університету щодо 

форм та методів організації освітнього процесу для студентів денної форми навчання в І 

семестрі 2022-2023 н.р. 

9.2. Завідувачам кафедр провести засідання кафедр, на яких розглянути питання, 

щоб в двох тижневий термін викладачі зі своїх дисциплін підготували пакети методичного 

та інформаційного забезпечення для студентів всіх форм навчання. 

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

 

10. СЛУХАЛИ: 

10.1. Директора Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Ланіну 

О.В., яка навела статистичні дані результатів прийому студентів до Коледжу ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» у 2022 році. Директор коледжу повідомила, 

що на І-ший курс фахової передвищої освіти на основі базової загально-освітньої 

програми вступило 40 чоловік, на ІІІ-тій курс на основі повної загально-освітньої 

програми – 11 чоловік, що становить 34 % від дозволеного ліцензійного обсягу прийому 

студентів на навчання. 

Участь в обговорені взяли: ректор університету Черевань І.В., проректор з 

гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П., професор кафедри фінансів д.е.н., 

професор Кравченко А.С. 

 

10. УХВАЛИЛИ: 

10.1. Інформацію директора коледжу взяти до відома. 

10.2. Всім структурним підрозділам університету активізувати профорієнтаційну 

роботу щодо додаткового набору студентів в Коледж ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» та ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». Звіт про 

результати проведеної профорієнтаційної роботи щомісяця подавати ректору. 

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

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

представила на розгляд та обговорення комплекс документів, що забезпечують систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»: 

- Концепція освітньої діяльності фахової предвищої освіти у Коледжі ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин»; 

- Положення про організацію практик здобувачів фахової передвищої освіти 

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»; 

- Положення про формування, затвердження та оновлення освітньо-професійних 

програм фахової передвищої освіти у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин»; 

- Положення про куратора академічної групи Коледжу ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин»; 



- Положення про реалізацію права на академічну мобільність учасниками освітнього 

процесу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»; 

- Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком в Коледжі ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин»; 

- Правила внутрішнього розпорядку Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин». 

Участь в обговорені взяли: ректор університету Черевань І.В., проректор з 

гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П., директор Коледжу Ланіна О.В. 

 

11. УХВАЛИЛИ: 

11.1. Затвердити та ввести в дію наказами ректора: 

- Концепцію освітньої діяльності фахової предвищої освіти у Коледжі ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин»; 

- Положення про організацію практик здобувачів фахової передвищої освіти 

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»; 

- Положення про формування, затвердження та оновлення освітньо-професійних 

програм фахової передвищої освіти у Коледжі ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин»; 

- Положення про куратора академічної групи Коледжу ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин»; 

- Положення про реалізацію права на академічну мобільність учасниками освітнього 

процесу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»; 

- Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком в Коледжі ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин»; 

- Правила внутрішнього розпорядку Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин». 

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

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                       Ірина ЧЕРЕВАНЬ 

  

Учений секретар                                                                                            Надія ЗАГРІШЕВА 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«03» жовтня 2022 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., 

Семерей Ж.В., Безпаленко О.В., Черевко В.П., Кравченко А.С., Сєргєєв І.С., Зіміна А.І.,  

Римаренко І.В., Сподарець М.В., Пархоменко О.С., Іванов М.В.  

Запрошені: завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування – 

Кулік А.В., заступник декана факультету бізнес-адміністрування та права – 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати прийому студентів денної форми навчання на перший 

(бакалаврський) та другий (магістерський) рівень вищої освіти (доповідач: Семерей Ж.В. 

–декан факультету бізнес-адміністрування та права). 

2. Про напрями роботи затверджених планів кафедр на 2022-2023 н.р. (доповідачі: 

Безпаленко О.В. – завідувач кафедри фінансів; Загрішева Н.В. – завідувач кафедри права; 

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

3. Про затвердження тем дисертаційних досліджень, призначення наукових 

керівників та затвердження індивідуальних планів аспірантам поновленим на повторний 

курс навчання (доповідач: Зіміна А.І. – завідувач аспірантури).  

4. Про підготовку та організацію наукових заходів до «Тижня права» (доповідач: 

Загрішева Н.В. – завідувач кафедри права). 

5. Про стан профорієнтаційної роботи (доповідачі: Левківська Г.П. – проректор з 

гуманітарної освіти та виховної роботи). 

6. Про організацію підготовчих курсів до ЗНО у 2023 році (доповідач: Сподарець 

М.В. – завідувач відділу підвищення кваліфікації).  

7. Різне:  

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В. щодо 

результатів набору здобувачів на перший (бакалаврський)  та другий (магістерський) рівні 

освіти. Декан проінформувала: 

- на 1-ший курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступили 27 осіб; 

- на 2-гий курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступили 8 осіб; 

- на 3-тій курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вступили 86 осіб; 

- на 4-тий курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти поновлено 3 особи; 

- на 1-ший курс другого (магістерського) рівня вищої освіти вступили 53 особи; 

- на 1-ший курс фахової передвищої освіти вступили 43 студенти; 



- на 2-гий курс фахової передвищої освіти вступили 2 студенти; 

- на 3-тій курс фахової передвищої освіти вступили 29 студентів; 

- на 4-тий курс фахової передвищої освіти вступили 11 студентів. 

На кінець 2021-2022 н.р. контингент здобувачів Університету та Коледжу сумарно 

складав 303 студенти, на початок 2022-2023 навчального року кількість здобувачів 

складає 620 студентів. 

Таким чином, приріст контингенту здобувачів склав 51 %. 

Участь в обговорені взяли: ректор к.е.н., доцент Черевань І.В., 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 Семерей Ж.В. (відповідального секретаря приймальної комісії) 

взяти до відома.  

Роботу приймальної комісії щодо набору в 2022 році вважати задовільною. 

1.2. Так як вступна компанія в Університеті продовжується і закінчується 30 

листопада, продовжити розробляти агітаційні та рекламні заходи щодо набору студентів 

до Університету та Коледжу. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Завідувача кафедри фінансів, к.е.н., доцента Безпаленко О.В., яка представила 

план роботи кафедри та коротку інформаційну довідку про кафедру. Завідувач кафедри 

фінансів акцентувала увагу на наступних видах кафедральної роботи в 2022-2023 

навчальному році: 

- план засідань кафедри посеместрово;  

- проведення методичних семінарів; 

- проведення наукових семінарів і конференцій, а саме: круглого столу «Фінансовий 

простір в умовах цифрових імперативів-2, всеукраїнської наукової конференції 

«Глобальні виклики суспільства: трансформація фінансово-економічної системи», 

наукових гуртків; 

- методична робота: підготовка і оновлення навчально-методичних комплексів з 

дисциплін, які викладаються кафедрою, навчально-методичного забезпечення дисциплін 

кафедр, перегляд тематики дипломних (магістерських), курсових робіт, оновлення та 

складання екзаменаційних білетів з дисциплін кафедри; 

- наукова робота: підготовка та друк статей до фахових видань, друк статей в 

монографіях, закордонних виданнях, консультаційна допомога в написанні тез на 

конференції для магістрантів та інших студентів; підготовка та проведення круглих столів 

та конференцій; 

- організаційна робота; 

- підвищення професійного рівня науково-педагогічних (педагогічних) працівників.  

2.2. Завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, 

к.е.н. Кулік А.В. яка надала інформаційну довідку про кафедру та проінформувала про 

план роботи кафедри на 2022-2023 навчальний рік, а саме: 

- план засідань кафедри посеместрово; 

- проведення круглих столів та конференцій (всеукраїнська наукова конференція 

«Глобальні виклики суспільства: трансформація фінансово-економічної системи»); 



-методична робота: розробка та оновлення НМКД, що закріплені за кафедрою, 

перегляд тематики курсових та магістерських робіт, оновлення екзаменаційних білетів 

дисциплін 

- наукова робота: підготовка та друк статей викладачів кафедри у фахових виданнях 

та виданнях, що входять до наукоментричних баз даних (на 1 календарний рік); написання 

тез та консультаційна допомога у написанні тез студентам; 

- підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників; 

-підвищення рівня володіння іноземною мовою; 

-організаційна робота. 

2.3. Завідувача кафедри права, к.ю.н. Загрішеву Н.В., яка представила на розгляд та 

обговорення план роботи кафедри на 2022-2023 навчальний рік. Завідувач кафедри 

сконцентрувала увагу на методичній роботі кафедри та видах наукової роботи: 

- науково-практичні заходи: до Тижня права Круглий стіл «Проблеми публічного та 

приватного права»; науковий семінар до дня заснування ООН «Захист прав людини в 

Україні та світі»; до дня Адвокатури України: Круглий стіл "Адвокат як учасник судового 

процесу"; до дня інтелектуальної власності – дискусійна платформа; 

- участь викладачів та студентів кафедри у постійно діючому франко-українському 

проєкті «Екологічна безпека навколишнього середовища та її правове регулювання»; 

- організація та участь у всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та викладачів ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» на тему: 

«Правові проблеми інтеграції України до Європейського співтовариства». 

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

педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М., проректор з гуманітарної освіти та 

виховної роботи Левківська Г.П. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію завідувачів кафедр взяти до відома. 

2.2. Працівникам університету та науково-педагогічним працівникам долучитися до 

видів робіт та напрямів діяльності кафедр з метою їх ефективної та результативної 

реалізації і підвищення іміджевої складової Університету.  

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Завідувача аспірантури, к.е.н., доцента Зіміну А.І., яка представила на 

обговорення обґрунтування тем дисертаційних досліджень та призначення наукових 

керівників аспірантам поновленим на повторний курс навчання на здобуття ІІІ освітньо-

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

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпаленко 

О.В., завідувач кафедри права к.ю.н., доцент Загрішева Н.В., д.е.н., професор Кравченко 

А.С. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Призначити: 

Гайдучку Олегу Олександровичу науковим керівником к.е.н., доцента Бородіну О.М. 

Толкачову Максиму Вікторовичу науковим керівником к.е.н., доцента Кулік А.В. 

Хорєву Віктору Сергійовичу науковим керівником к.е.н. Зіміну А.І. 



3.2. 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: 

Гайдучку Олегу Олександровичу «Організаційно-економічне забезпечення адаптації 

підприємств в умовах воєнних загроз». 

Толкачову Максиму Вікторовичу «Організаційно-економічні аспекти та перспективи 

розвитку промислового комплексу України в умовах війни». 

Хорєву Віктору Сергійовичу «Вплив інформаційно-комунікаційних факторів на 

економічне зростання України». 

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

 

4. СЛУХАЛИ:  

4.1. Завідувача кафедри права Загрішеву Н.В., щодо підготовки та організації 

наукових заходів до «Тижня права», проведення яких заплановано на 03-07 жовтня. 

Завідувач кафедри ознайомила членів Вченої ради зі змістом та програмою круглого столу 

«Проблеми публічного і приватного права» та запросила приєднатися до участі 

викладачів, аспірантів та студентів. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію завідувача кафедри права, к.ю.н., доцента Загрішевої взяти до 

відома. 

4.2. Викладачам поширити інформацію та анонс про заходи до «Тижня права» серед 

студентів університету та коледжу, а також колег з освітніх  і наукових установ партнерів. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Проректора з гуманітарної освіти та науково-виховної роботи Левківську Г.П., 

яка представила звіти соціально-освітніх та гуманітарних заходів, в яких брали активну 

участь студенти університету та коледжу. Проректор зауважила, що участь студентів ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» сприяють забезпеченню високого рівня 

іміджу та конкурентоспроможності університету, разом з тим такі публічні заходи носять 

агітаційний та профорієнтаційний характер, що сприяє залученню абітурієнтів на 

навчання до університету та коледжу. 

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

педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М., декан факультету бізнес-

адміністрування та права Семерей Ж.В., завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент Загрішева 

Н.В. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Підтримати ініціативу проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи 

щодо сприяння участі студентів університету та коледжу в громадських, соціальних та 

наукових заходах міста і країни. 

5.2. Завідувачам кафедр долучитися до підбору заходів, в яких студенти 

університету та коледжу візьмуть участь, а також розробити пропозиції щодо форм участі 



студентів у загальноміських і всеукраїнських громадських, соціальних та наукових 

заходах.   

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Завідувача відділу підвищення кваліфікації Сподарець М.В., яка представила розклад 

та калькуляцію підготовчих он-лайн курсів до ЗНО у 2023 році. Завідувач відділу 

підвищення кваліфікації проінформувала, що заняття на підготовчих курсах 

розпочинаються з 17 жовтня 2022 року і продовжуватимуться до 17 травня 2023 року. 

Підготовчі курси до ЗНО включають чотири шкільні предмети: українську мову та 

літературу, математику історію України, англійську мову. За розрахунком кошторису 

вартість одного предмету складає 600 грн на місяць. 

Участь в обговорені взяли: головний бухгалтер Акуліч Н.І., проректор з науково-

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

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Прийняти інформацію завідувача відділу підвищення кваліфікації Сподарець 

М.В. до відома. 

6.2. Інженеру з комп’ютерних систем Чигринському В.П. розмістити інформацію 

про підготовчі курси до ЗНО в 2023 на офіційному сайті та фейс-буці університету. 

6.3. Всім працівникам університету долучитися до рекламно-інформаційної роботи 

щодо набору слухачів на он-лайн курси до ЗНО у 2023 році. 

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

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

розгляд та затвердження: 

- Положення про організацію практик здобувачів вищої освіти ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» (нова редакція); 

- Типове Положення про кафедру ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(нова редакція). 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити та ввести в дію наказом ректора: 

- Положення про організацію практик здобувачів вищої освіти ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» (нова редакція); 

- Типове Положення про кафедру ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

(нова редакція). 

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

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                       Ірина ЧЕРЕВАНЬ 

  

Учений секретар                                                                                            Надія ЗАГРІШЕВА 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«27» жовтня 2022 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., 

Семерей Ж.В., Ланіна О.В., Безпаленко О.В., Черевко В.П., Кравченко А.С., Сєргєєв І.С., 

Зіміна А.І.,  Римаренко І.В., Сподарець М.В., Пархоменко О.С., Іванов М.В.  

Запрошені: завідувач кафедри менеджменту, публічного адміністрування та маркетингу – 

Кулік А.В., заступник декана факультету бізнес-адміністрування та права – 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження складу екзаменаційних комісій з перевірки рівня фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти та присудження їм ступеня вищої освіти на 2022-2023 

навчальний рік (доповідачі: завідувачі випускових кафедр). 

2. Про поточний стан патріотично-виховної роботи в університету та коледжі 

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

3. Про затвердження Положення про силабус навчальної дисципліни (доповідач: 

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

4. Про затвердження Порядку про оформлення та видачу довідок у Вищому 

навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин» (доповідач: Бородіна 

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

5. Про стан профорієнтаційної роботи (доповідачі: Загрішева Н.В. – завідувач 

кафедри права). 

6. Про підготовку до опалювального сезону (доповідач: Черевань І.В. – ректор 

університету).  

7. Різне:  

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Завідувачів випускових кафедр: 

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

к.е.н. Кулік Анну Володимирівну – завідувачку кафедри менеджменту, публічного 

адміністрування та маркетингу; 

к.ю.н., доцента Загрішеву Надію Володимирівну – завідувачку кафедри права. 

Завідувачі випускових кафедр представили на обговорення та затвердження склад 

екзаменаційних комісій з перевірки рівня фахової підготовки здобувачів вищої освіти та 

присудження їм ступеня вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік. До складу 

екзаменаційних комісій включено: голову комісії, його заступника та членів комісії. 



Завідувачі кафедри підтвердили у своїх поданнях відповідний науковий ступінь та 

кваліфікацію за фахом членів екзаменаційних комісій. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити наказом ректора представлений персональний склад екзаменаційних 

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

здобувачів вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

прозвітувала про заходи, що були організовані студентами до Дня захисників та 

захисниць вітчизни. Студенти разом з колективом університету започаткували 

волонтерську акцію «Передай тепло своїх рук», зібравши подарунки для воїнів ЗСУ, в які 

вклали пам’ятні стрічки-обереги, що були сплетені самими ж студентами, листівки зі 

словами підтримки і добрими побажаннями.  

Проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи доповіла про подальші 

патріотичні заходи, що плануються проводитися до Міжнародного дня студента, 

Міжнародного дня прав людини, відзначення Дня Збройних сил України.  

 

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

педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М., декан факультету бізнес-

адміністрування та права Семерей Ж.В., директор колежу Ланіна О.В. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію Левкіської Г.П. взяти до відома. 

2.2. Стан навчально-виховної роботи в університету та коледжі вважати задовільним. 

2.3. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам сприяти розвитку творчій 

патріотичній ініціативі студентів.  

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

розгляд та затвердження Положення про силабус навчальної дисципліни.   

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Безпаленко 

О.В., завідувач кафедри права к.ю.н., доцент Загрішева Н.В., д.е.н., професор Кравченко 

А.С. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити та ввести в дію наказом ректора Положення про силабус навчальної 

дисципліни. 

3.2. Завідувачам кафедри довести зміст Положення про силабус навчальної 

дисципліни до викладачів. Всі викладачі до 1 грудня 2022 року мають представити 

силабуси з дисциплін, які вони викладають в поточному навчальному році. При написанні 

силабусів з дисциплін викладачі мають керуватися даним Положенням. 

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



4. СЛУХАЛИ:  

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

розгляд та затвердження Порядок про оформлення та видачу довідок у Вищому 

навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин». 

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

Семерей Ж.В., директор коледжу Ланіна О.В. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити та ввести в дію наказом ректора Порядок про оформлення та видачу 

довідок у Вищому навчальному закладі «Київський університет ринкових відносин». 

4.2. Відповідальним особам структурних підрозділів, що готують відповідні довідки 

керуватися даним порядком 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Проректора з гуманітарної освіти та науково-виховної роботи Левківську Г.П., 

яка представила звіти соціально-освітніх та гуманітарних заходів, в яких брали активну 

участь студенти університету та коледжу. Проректор зауважила, що участь студентів ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» забезпечу високий рівень іміджу та 

конкурентоспроможності університету, разом з тим такі публічні заходи носять 

агітаційний та профорієнтаційний характер, що сприяє залученню абітурієнтів на 

навчання до університету та коледжу. 

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

педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М., декан факультету бізнес-

адміністрування та права Семерей Ж.В., завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент Загрішева 

Н.В. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Підтримати ініціативу проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи 

щодо сприяння участі студентів університету та коледжу в громадських, соціальних та 

наукових заходах міста і країни. 

5.2. Завідувачам кафедр долучитися до підбору заходів, в яких студенти 

університету та коледжу візьмуть участь, а також розробити пропозиції щодо форм участі 

студентів у загальноміських і всеукраїнських громадських, соціальних та наукових 

заходах.   

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Завідувача кафедри права, к.ю.н., доцента Загрішеву Н.В., яка проінформувала 

про заходи, що були організовані викладачами та студентами кафедри права в рамках 

профорієнтаційної роботи. Завідувач кафедри представила звіт про відвідування 

студентами 1-4 курсів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, 

де відбувався  захід для юних правників до дня юриста. З нагоди 77-річниці заснування 

Організації об’єднаних націй 24 жовтня 2022 року викладачі кафедри права та студенти 

спеціальності 081 «Право» провели в онлайн форматі Міжнародний круглий стіл на тему: 

«Проблеми міжнародного захисту прав людини». Участь у круглому столі взяли провідні 



фахові науковці та практики з України та зарубіжжя. До Тижня права проводився круглий 

стіл на тему: «Проблеми приватного і публічного права», в якому взяли участь не тільки 

викладачі та студенти університету, а й інших закладів вищої освіти. 

Надія Володимирівна Загрішева наголосила, що такі публічні заходи позитивно 

впливають на поширення позитивної інформації про університет та якість науково-

освітньої роботи. 

6.2. Завідувача кафедри права, к.ю.н., доцента Загрішеву Н.В. представила план 

співпраці кафедри права із закладами освіти м. Києва та м. Чернігова. 

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., проректор з гуманітарної 

освіти та виховної роботи Левківська Г.П., декан факультету бізнес-адміністрування та 

права Семерей Ж.В. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Прийняти інформацію завідувача кафедри права к.ю.н., доцента Загрішеву Н.В. 

до відома. 

6.2. Всім працівникам університету долучитися до розповсюдження рекламно-

агітаційної інформації про університет на власних сторінках фейсбук та інших 

електронно-інформаційних веб-месенджерів. 

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

 

7. СЛУХАЛИ: 

7.1. Ректора університету к.е.н., доцента Черевань І.В., яка проінформувала про 

вимоги до заощадливого використання електроенергії в приміщенні університету у 

зв’язку з критичною ситуацією, що склалася в енергетичній інфраструктурі м. Києва.  

Ректор зауважила, що в зимовий період приміщення університету може бути не 

підключено до центрального опалення. В такій ситуації, з метою дотримання Правил 

охорони праці температурного режиму в приміщенні, освітній процес буде проходити в 

дистанційному форматі. 

. 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Прийняти інформацію ректора до відома.  

7.2 Проректору з адміністративно-господарської частини здійснювати щоденний 

контроль за енергозаощадливою експлуатацією приміщення університету.  

7.3. Декану факультету бізнес-адміністрування та права, директору коледжу 

організувати освітній процес з 1 грудня 2022 року по 1 березня 2023 року в дистанційному 

форматі у зв’язку з виробничою необхідністю. 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

8.1. Проектора з науково-педагогічної роботи Бородіну О.М., яка представила зміст 

Інструкції з організації та забезпечення освітнього процесу в дистанційному форматі у 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

Участь в обговорені взяли: завідувач кафедри права, к.е.н., доцент Безпаленко О.В., декан 

факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В., завідувач кафедри права, 

к.ю.н., доцент Загрішева Н.В., інженер з комп’ютерних систем  Чигринський В.П. 



8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Дотримуватися при дистанційному форматі навчання представлену проректор з 

науково-педагогічної роботи Інструкцію з організації та забезпечення освітнього процесу 

в дистанційному форматі у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 

8.2. Завідувачам кафедр довести інструкцію до викладачів кафедр. 

8.3. Декану факультету бізнес-адміністрування та права, директору коледжу та 

завідувачу аспірантури довести інструкцію до здобувачів освіти. 

8.4. Інженеру з комп’ютерних систем Чигринському В.П. розмістити Інструкції з 

організації та забезпечення освітнього процесу в дистанційному форматі у ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» на офіційному сайті університету. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                       Ірина ЧЕРЕВАНЬ 

  

Учений секретар                                                                                            Надія ЗАГРІШЕВА 

  



ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

«01» грудня 2022 р. №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., Семерей Ж.В., Ланіна 

О.В., Безпаленко О.В., Черевко В.П., Кравченко А.С., Сєргєєв І.С., Зіміна А.І.,  Римаренко 

І.В., Шолудько М.В., Пархоменко О.С., Іванов М.В.  

Запрошені: завідувач кафедри менеджменту, публічного адміністрування та маркетингу – 

Кулік А.В., заступник декана факультету бізнес-адміністрування та права – 

Кондрашевська В.Г., методист факультету бізнес-адміністрування та права – Тараненко 

О.І., інженер з комп’ютерних систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію до 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: Кулік А.В. – завідувачка кафедри менеджменту, публічного 

адміністрування та маркетингу; Безпаленко О.В. – завідувачка кафедри фінансів; 

Загрішева Н.В. – завідувачка кафедри права). 

2. Про організацію семестрового контролю для студентів денної форми навчання в 

університеті та коледжі (доповідачі: Семерей Ж.В. – декан факультету бізнес-

адміністрування та права; Ланіна О.В. – директор Коледжу).  

3. Про результати вступної кампанії в 2022 році (доповідач: Черевань І.В. – ректор 

Університету). 

4. Про затвердження електронного Збірника матеріалів круглого столу «Шляхи 

трансформації фінансово-економічної системи в умовах невизначеності» (Київ, ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин», 23 листопада 2022 рік) (доповідач: 

Безпаленко О.В. – завідувачка кафедри фінансів). 

5. Різне:  

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1. Завідувачів випускових кафедр: 

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

к.е.н. Кулік Анну Володимирівну – завідувачку кафедри менеджменту, публічного 

адміністрування та маркетингу; 

Згідно освітніх програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

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

«Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» підсумкова атестація 

здобувачів проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 



В умовах кризи енергозабезпечення та інформаційного забезпечення, а також дотримання 

правил безпеки в умовах воєнного стану, завідувачі кафедр запропонували змішаний 

формат захисту дипломних магістерських робіт. Відповідно, завідувачки випускових 

кафедр Безпаленко О.В. та Кулік А.В. представили на обговорення та затвердження 

Порядок підсумкової атестації у формі захисту дипломної магістерської роботи з 

використанням дистанційних технологій навчання. 

1.2 Завідувачка випускової кафедри права Загрішева Н.В. проінформувала, що 

атестація здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Але Наказом Міністерства освіти і 

науки України в умовах воєнного стану визначено, що єдиний державний кваліфікаційний 

іспит скасовується і атестація проводиться у формі, визначеній закладом вищої освіти. 

Відповідно, випусковою кафедрою права розроблено атестаційний іспит для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Завідувачка випускової кафедри права Загрішева Н.В. представила на обговорення 

та затвердження Порядок проведення випускового екзамену з використанням 

дистанційних технологій навчання. 

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

педагогічної роботи к.е.н., доцент Бородіна О.М., декан факультету бізнес-

адміністрування та права Семерей Ж.В. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Підтримати ініціативу завідувачів випускових кафедр щодо змішаного формату 

проведення підсумкової атестації вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти 

спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 281 

«Публічне управління та адміністрування», 081 «Право». 

1.2. Ввести в дію наказом ректора розроблений комплексний Порядок семестрової та 

підсумкової атестації з використанням дистанційних технологій навчання у ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин», який передбачає процедури захисту 

дипломної магістерської роботи, проведення випускового екзамену, семестровий контроль 

результатів навчання здобувачів освіти з використанням дистанційних технологій 

навчання. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Декана факультету бізнес-адміністрування та права Семерей Ж.В., яка надала 

інформацію щодо стану поточної успішності студентів факультету, їх фінансової 

заборгованості. Декан повідомила, що семестровий контроль планується здійснювати у 

змішаному форматі у зв’язку з непередбачуваними воєнними загрозами. Вона наголосила, 

що допуск до складання заліково-екзаменаційної сесії матимуть тільки ті студенти, що 

пройшли модульний контроль та не мають фінансової заборгованості.  

2.2. Директора Коледжу Ланіну О.В., яка повідомила, що студенти Коледжу 

продовжують навчання в змішаному форматі, заліково-екзаменаційну сесію також 

заплановано проводити в змішаному форматі. Допуск до складання заліково-



екзаменаційної сесії матимуть тільки ті студенти, що пройшли модульний контроль та не 

мають фінансової заборгованості. 

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

права к.ю.н., доцент Загрішева Н.В., проректор з науково-педагогічної роботи к.е.н., 

доцент Бородіна О.М. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

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

директора Коледжу Ланіної О.В. взяти до відома. 

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

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

екзаменаційну сесію та завчасно ознайомити з розкладом студентів і викладачів. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Ректора Університету Черевань І.В., яка узагальнила результати вступної 

кампанії в 2022 році. 

Ректор проінформувала, що вступна кампанія в 2022 році тривала з 01 липня по 30 

листопада. В період вступної кампанії: 

- до Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» було прийнято 88 

осіб; 

- на денну форму навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 86 осіб; 

- на заочну форму навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 48 осіб. 

Разом 134 (з них, спеціальність право 56 чоловік). 

-на денну форму навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти – 52 особи. 

- на заочну форму навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти – 16 осіб. 

Разом 78 (з них, спеціальність право 5 чоловік). 

Протягом 2022 року ліцензований обсяг на спеціальність 081 Право першого і 

другого рівнів вищої освіти повністю використано. 

 

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

Семерей Ж.В., директор коледжу Ланіна О.В. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Прийняти інформацію ректора до відома.  

3.2. Проректору науково-педагогічної роботи розробити проєкт наказу про склад 

приймальної комісії для ВНЗ «Київський університет ринкових відноси».  

3.3. Директору Коледжу розробити проєкт наказу про склад приймальної комісії для 

Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відноси». 

3.4. Декану факультету бізнес-адміністрування та права підготувати інформацію 

щодо вакантних ліцензованих місць на 2023 рік по спеціальностям та рівням вищої освіти. 

3.5. Технічному секретарю приймальної комісії розробити проєкт плану вступної 

кампанії в 2023 році.  

 

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

 



4. СЛУХАЛИ: 

4.1. Завідувачку кафедри фінансів к.е.н., доцента Безпаленко О.В., яка представила 

на розгляд та затвердження електронний Збірник матеріалів круглого столу «Шляхи 

трансформації фінансово-економічної системи в умовах невизначеності» (Київ, ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин», 23 листопада 2022 рік). 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити електронний Збірник матеріалів круглого столу «Шляхи 

трансформації фінансово-економічної системи в умовах невизначеності» (Київ, ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин», 23 листопада 2022 рік). 

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

 

 

Голова Вченої ради                                                                                       Ірина ЧЕРЕВАНЬ 

  

Учений секретар                                                                                            Надія ЗАГРІШЕВА 
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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., Семерей Ж.В., Ланіна 

О.В., Безпаленко О.В., Черевко В.П., Кравченко А.С., Сєргєєв І.С., Зіміна А.І.,  Римаренко 

І.В., Шолудько М.В., Пархоменко О.С., Іванов М.В.  

Запрошені: завідувач кафедри менеджменту, публічного адміністрування та маркетингу – 

Кулік А.В., заступник декана факультету бізнес-адміністрування та права – 

Кондрашевська В.Г., методист факультету бізнес-адміністрування та права – Тараненко 

О.І., інженер з комп’ютерних систем – Чигринський В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження: 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг;  

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність; 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування;   

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

08 Право, спеціальності 081 Право 

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

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; Семерей Ж.В. – декан факультету 

бізнес-адміністрування та права). 

3. Про профорієнтаційну роботу зі студентами випускних курсів ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» та Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (доповідачі: Черевань І.В. – ректор ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин»). 



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

5. Про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (доповідачі: Черевань 

І.В. – ректор ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»). 

6. Про результати самооцінювання освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти Маркетинг та освітньо-професійної програми фахової передвищої 

освіти Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (доповідачі: Ланіна О.В. – 

директор Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»). 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

Михайлівну, яка представила на розгляд та затвердження: 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг;  

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність; 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування;   

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

08 Право, спеціальності 081 Право. 

Участь в обговорені взяли: голови випускових циклових комісій Коледжу ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин». 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити: 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг;  

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент; 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність; 

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування;   

- Програму підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 

08 Право, спеціальності 081 Право. 

1.2. Головам випускових циклових комісій ознайомити здобувачів фахової 

пердвищої освіти випускних курсів з порядком підсумкової атестації. 

1.3. Директору Коледжу забезпечити публічний доступ здобувачів фахової 

передвищої освіти до змісту програм підсумкової атестації. 

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



 

2. СЛУХАЛИ: 

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

яка прозвітувала, що 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» - 12 осіб; 

073 «Менеджмент» - 12 осіб; 

281 «Публічне управління та адміністрування» - 18 осіб; 

081 «Право» - 8 осіб. 

Недопущених студентів за фінансову заборгованість – 1 особа. 

Не з’явилась на підсумкову атестацію – 1 особа. 

2.2. Декан проінформувала, що підсумкова атестація відбувалася у змішаному 

форматі за допомогою дистанційних форм навчання згідно Порядку семестрової та 

підсумкової атестації з використанням дистанційних технологій навчання у ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин». 

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

Бородіна О.М., завідувачі випускових кафедр. 

 

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. 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Ректора університету к.е.н., доцента Черевань Ірину Вікторівну, яка визначила 

перспективні напрями набору здобувачів до ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» та Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» в 2023 році. 

Ректор наголосила, що випускники фахової передвищої освіти Коледжу ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» – це потенційні студенти першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», а випускники першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» – 

студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин». 

Ректор зауважила на серйозній та ефективній профорієнтаційній роботі з 

випускниками Коледжу та Університету.  

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

Бородіна О.М., завідувачка кафедри права к.ю.н., доцент Загрішева Н.В., проректор з 

гуманітарної освіти та виховної роботи Левківська Г.П.  

 

3. УХВАЛИЛИ: 



3.1. Розробити організаційні заходи профорієнтаційної роботи з випускниками ВНЗ 

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

ринкових відносин».  

3.2. Визначити відповідальних за роботу зі студентами випускних курсів Коледжу 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» – директора Коледжу Ланіну О.В.; 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – декана факультету бізнес-адміністрування 

та права Семерй Ж.В.; другого (магістерського) рівня вищої освіти – проректора з 

науково-педагогічної роботи Бородіну О.М. 

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 2022 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 адміністрації Коледжу ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин», факультету бізнес-адміністрування та права, а також аспірантури 

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. Проінформувати всіх студентів про їх поточний стан оплати за навчання в 2022-

2023 навчальному році. 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

прозвітувала про покращення рівня матеріально-технічного забезпечення освітнього 

процесу в 2022 році та напрями розвитку в майбутньому 2023 році. Зокрема, за 2022 рік 

було придбано 3 нових мультимедійних проектори, 3 нові ноутбуки, 5 нових відеокамер 

до комп’ютерів, 3 нові конверторні кондиціонери зроблено капітальний ремонт вхідних 

східців до приміщення, косметичний ремонт всіх аудиторій та коридорних приміщень, 

капітальний ремонт системи каналізації та водопостачання, відремонтовано та 

облаштовано укриття для учасників  освітнього процесу при настанні надзвичайної 

ситуації. 

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

Семерей Ж.В., директор Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

Ланіна О.В. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію ректора Університету к.е.н., доцента Черевань І.В. взяти до відома. 

5.2. Колективу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» та Коледжу ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» сприяти розвитку матеріально-технічної бази 

Університету, що покращить якість освітнього процесу, залучаючи при цьому партнерів, 

зовнішніх стейкхолдерів та роботодавців.  



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

 

6. СЛУХАЛИ: 

6.1. Директора Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» Ланіну 

Оксану Віталіївну, яка представила результати самооцінювання освітньо-професійної 

програми фахової передвищої освіти Маркетинг та освітньо-професійної програми 

фахової передвищої освіти Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Директор Коледжу зауважила, що за результатом проведеного самоаналізу освітньо-

професійної програми фахової передвищої освіти Маркетинг та освітньо-професійної 

програми фахової передвищої освіти Підприємництво, торгівля та біржова діяльність в 

Коледжі Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» в 

цілому відповідає критеріям оцінювання якості, які висуваються до акредитації освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів фахової передвищої 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., голови випускових 

циклових комісій. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. За результатом проведеного самоаналізу освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти Маркетинг та освітньо-професійної програми фахової передвищої 

освіти Підприємництво, торгівля та біржова діяльність в Коледжі Вищого навчального 

закладу «Київський університет ринкових відносин» подати до Державної служби якості 

освіти України для акредитації зазначені вище освітньо-професійні програми фахової 

передвищої освіти. 

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

 

 

 Голова Вченої ради                                                                                                 І. Черевань 

  

Учений секретар                                                                                                     Н. Загрішева 


