
Звіт ректора ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»  

кандидата економічних наук Онищука В.О. про підсумки 2019/2020 

навчального року. 

 

Дозвольте, згідно із ст.34, п. 5 Закону України «Про вищу освіту» і ст. 

4.3.4. Статуту ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» представити 

звіт про результати роботи у 2019/2020 році. У роботі ректор керувався 

законодавством України про освіту, наукову та науково-технічну діяльність, 

нормативно-правовими актами МОН України, статутом університету та його 

нормативними документами. Основні зусилля були спрямовані на виконання 

місії університету, забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою 

за бакалаврськими та магістерськими програмами, високоефективної 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльніості університету, 

виконання умов колективного договору, запобігання проявам корупційних 

правопорушень. В умовах пандемії Covid 19 виконанано великий обсяг 

роботи із переформатування навчального процесу, наукової роботи, 

прискореного переходу на технології дистанційного та змішаного навчання, 

запобігання поширенню короновірусніх захворювань серед студентів і 

працівників університету 

Приватний вищий навчальний заклад «Нікопольський економічний 

університет» — це сучасний навчально-науковий комплекс з розвиненою 

матеріально-технічною базою і соціальною інфраструктурою, єдиний 

самостійний вищий навчальний заклад в Нікопольському регіоні, 

ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки України. 

Сьогодні університет готує фахівців з таких напрямів підготовки: 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Структура, освітньо-наукова діяльність та виховний процес а також 

матеріально-технічна база Університету відповідають положенням Закону 

України «Про вищу освіту» та ліцензійними умовами. 

У 2019/2020 навчальному році освітній процес в Університеті був 

організований відповідно до Закону України «Про вищу освіту», відповідних 

постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки 

України, стандартів і рекомендацій забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти, інших нормативних актів. 

Згідно з Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Університет здійснює 

підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами на першому 

(бакалаврcькому) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за денною 

та заочною формами навчання. 



Загальна кількість освітніх програм підготовки бакалаврів – 4. 

Ліцензований обсяг за освітньою програмою «Менеджмент» - 50, 

ліцензований обсяг за освітньою програмою «Облік і оподаткування» - 50 , 

ліцензований обсяг за освітньою програмою «Маркетинг» - 120, 

ліцензований обсяг за освітньою програмою «Фінанси, банківська стправа та 

страхування» - 25.  Акредитовані осітні програми - «Менеджмент», «Облік і 

оподаткування». 

Таблиця 1.  

Спеціальності та освітні програми підготовки бакалаврів 

№ 

з/п  

Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної 

програми 

1 073 Менеджмент Менеджмент 

2 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

3 075 Маркетинг Маркетинг 

4 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Загальна кількість освітньо-професійних програм, за якими 

здійснюється підготовка магістрів, - 2 із загальним ліцензованим обсягом 

прийому 100 осіб денної та заочної форм навчання. Акредитовані. 

Таблиця 2. Спеціальності та освітньо-професійні програми 

підготовки магістрів 

№ 

з/п 

Шифр та назва спеціальності Назва освітньо-професійної 

програми 

  1 073 Менеджмент Менеджмент 

  2 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

 

У грудні 2019 Університет пройшов акредитацію освітньо-професійної 

програми спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другий освітній 

(магістерський) рівень. 

Станом на 01 жовтня 2020 року в Університеті навчається 95 студентів, 

із них 42 на денній, 53  – на заочній формах навчаннях. Освітній процес 

забезпечували 2 доктор наук, 11 кандидатів наук, із них мають вченні звання 

професора 2 осіб, та 5 доцентів. 

Щоб і надалі сприяти розвитку освіти і науки, формуванню високої 

духовності молодих громадян України, сприяти потужній освітній інтеграції 



у Європу і світ, Університет повинен активно продовжувати працювати над 

якісними змінами в підготовці фахівців, конкурентноспроможних на ринку 

праці. Спираючись на досвід провідних ЗВО світу, основними завданнями 

найперше має бути підвищення якості надання освітніх послуг. 

В Університеті проведено певну роботу в цьому напряму. Розроблена  

Програма забезпечення якості вищої освіти. З метою перевірки якості 

надання освітніх послуг запроваджено ректорські контрольні 

роботи  (покликанні визначати залишкові знання та рівень засвоєння 

студентами навчального матеріалу) та незалежне тестове оцінювання 

знань (визначати об’єктивний рівень знань студентами навчального 

матеріалу). 

У 2019/2020 навчальному році для проведення ректорських 

контрольних робіт були залучені студенти 2- 4 курсів денної та заочної 

форми навчання в складі 7 груп  загальною кількістю 43 особи. Середній 

показник  успішності склав 92.3 % ( відповідає акредитаційним вимогам, а 

середній показник якості склав 65.2% (відповідає акредитаційним вимогам). 

Для проведення незалежного тестового оцінювання знань залучались 

35 студентів денної форми навчання із 7 академічних груп. Успішність 

склала – 73.9 %, а якість – 56.2%, що відповідає акредитацій ним вимогам. 

Результати цих контрольних заходів доводились до відома  завідувачив 

кафедр для відповідного реагування на навчальний процес з метою 

подальшого покращення результатів. 

Відповідно до вимог нормативних актів державного рівня посилено 

увагу до дотримання доброчесності педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти. Для вирішення цієї проблеми в 

Університеті вжито ряд організаційних та практичних заходів.   Проте  це 

питання повинно знаходитись на постійному контролі, щоб створений 

механізм чітко працював і ми досягли бажаної мети. 

Для збільшення контингенту студентів активно та впродовж 

навчального року ведеться багатопланова діяльність: проводяться «Дні 

відкритих дверей», здійснюються профорієнтаційна робота по залученню 

випускників шкіл, бесіди з абітурієнтами та їх батьками, виготовляються та 

розповсюджуються рекламні буклети, замовляється реклама в засобах 

масової інформації, розміщується інформація на сайті та сучасних інтернет 

платформах. 

Науково-дослідна робота Університету відображає пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки в Україні, а саме: фундаментальні 

дослідження найважливіших проблем економічних, суспільних і 

гуманітарних наук. Провідні напрями наукової роботи: формування і 

підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; виконання 

планової науково-дослідної роботи; підготовка викладачами наукових 



публікацій за результатам проведених досліджень та розробка науково-

методичного забезпечення навчального процесу; науково-дослідна робота 

студентів; проведення всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних 

і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі 

університету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза 

університетом; наукова співпраця з провідними науково-дослідними 

установами НАН України, НАПН України, вищими навчальними закладами 

України. 

Науково-дослідна робота проводилась згідно плану затвердженого на 

засіданні Вченої ради протокол №1 від 29.08.2019р. За звітний період 

науковці та фахівці Університету організували та провели 7 наукових та 

науково-практичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих 

столів та інших наукових заходів. Кожна кафедра працювала над 

затвердженою науково-дослідницькою темою. А саме: інноваційні тенденції 

в маркетингу: маркетинг інновацій, інновації в маркетингу, інноваційні 

системи, маркетингове супроводження стартапів; перспективи і проблеми 

розвитку економічних систем в умовах глобалізації;перспективи і проблеми 

розвитку обліку і оподаткування в умовах глобалізації; основні напрямки 

фінансової політики в умовах економічних перетворень.  

 Метою виховання в Університеті є формування та розвиток 

високоосвіченої, гармонійно розвиненої, національно-свідомої, патріотично 

налаштованої, високоморальної особистості, зорієнтованої на здоровий 

спосіб життя, фізичний та духовний розвиток. Задля досягнення цієї мети в 

університеті створена розгалужена система виховної та позааудиторної 

роботи, яка охоплює багатоманітність напрямків: громадянсько-патріотичне 

та національне виховання; духовно-моральне та естетичне виховання; 

формування принципів академічної доброчесності; формування здорового 

способу життя, подолання негативних явищ у молодіжному середовищі; 

формування корпоративної культури викладачів та студентів НЕУ,  

дотримання і розвиток академічних традицій; правове виховання; екологічне 

виховання, спрямоване на формування ціннісного ставлення до 

навколишнього середовища; формування професійної самосвідомості 

студентів; профорієнтаційна робота тощо. Організаційно виховну та 

позааудиторну роботу здійснюють завідувачі кафедр, куратори академічних 

груп, органи студентського самоврядування, практичний психолог тощо.  У 

2020 році виховна робота здійснювалася в умовах карантинних заходів та 

обмежень, що вплинуло на форми виховної роботи (зокрема низку заходів 

доводилось проводити виключно онлайн). 

Протягом звітного періоду в Університеті стверджувалися принципи 

законослухняності, доброчесності та соціальної відповідальності, що 

дозволило його колективу зберегти стабільність і злагодженість в роботі, 



продемонструвати згуртованість та принциповість при виконанні статутних 

завдань. 


