ЗВІТ РЕКТОРА
ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
УПРАВЛІННЯ»
ЄРОХІНА СЕРГІЯ АРКАДІЙОВИЧА
за 2018 – 2019 навчальний рік

У 2018 – 2019 навчальному році колектив ВНЗ «Національна академія
управління» наполегливо працював над імплементацією положень Закону
України «Про вищу освіту».
За звітний період ВНЗ «Національна академія управління» проводила
активну діяльність та заходи з підвищення рівня якості навчання, розробки
індивідуальних диференційованих навчальних планів і програм, підвищення
ефективності роботи викладачів і науковців, удосконалення освітнього та
виховного процесу, співпраці з навчальними закладами різних рівнів,
науковими установами та підприємствами, розширення та зміцнення
міжнародної

наукової

кооперації,

поліпшення

матеріально-технічної

навчальної бази, використання інформаційних та інтерактивних технологій.
Наша Академія, як і в попередні роки організовувала та проводила велику
кількість

всеукраїнських

та

міжнародних

наукових

конференцій

(«Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей» в рамках суспільнонаукового проекту «Духовні цінності українського суспільства у світлі
співпраці суспільствознавства і богослов’я»; «Адаптація законодавства і
права України до законодавства і права європейського союзу»; «Актуальні
проблеми економіки 2018-2019»; «Україна в умовах ескалації сучасних
викликів і загроз»), культурно-просвітницьких заходів для інтелектуального
та особистісного розвитку студентської молоді.
У 2018-2019 навчальному році нашу Академію закінчило 80 бакалаврів,
та 52 магістри з економіки, права, комп’ютерних наук та інформаційних
технологій.. Не маю сумнівів у тому, що всі вони знайдуть своє місце в
бізнесі,

адмініструванні,

державному

управлінні

за

отриманою

спеціальністю. Прийом до ВНЗ «Національна академія управління» у 2019
році проводився згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів
України 2019 року, Правилами прийому до ВНЗ «Національна академія
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управління» та відповідно до Положення про приймальну комісію ВНЗ
«Національна академія управління».
В Спеціалізованій раді по захисту кандидатських дисертацій К.26.889.02
захищено 9 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних
наук, у тому числі 2 дисертації штатними викладачами академії.
В Спеціалізованій раді по захисту кандидатських і докторських
дисертацій Д.26.889.01 захищено 6 кандидатських та 6 докторських
дисертацій, у тому числі 5 штатних викладачів академії.
Вчене звання професора отримав 1 штатний викладач, вчене звання
доцента отримав 1 викладач.
- економіка, доктори: Білоскурський, Паризький, Кучин, Волошенко,
Проскуріна, Сержанов, Овчар, Васюренко,
- економіка, кандидати: Антонова, Іванов, Іванишина, Неботов,
Володіна, Сібекіна, Сугак, Рубежанська, Максим’юк, Дмитрієва, Алішов,
Гончар
- право, кандидати: Сказко, Мороз, Ольховенко, Гмирін, Лопащук,
Олійник, Дутчак, Акулова, Семенюк,
Кількість штатних викладачів, які мають публікації у Scopus / WoS
загалом = 13 осіб
Scopus = 10 осіб (Штулер -12 шт., Єрмошенко- 3шт., Єрохін- 2 шт.,
Костинець 1 шт., Костюк – 1 шт., Лопатін – 10 шт., Неговська – 2 шт.,
Паризький – 1 шт., Савенков - 4 шт., Штань – 1 шт.)
WoS = 3 особи (Штулер -4 шт., Костинець 2 шт.; Антонова – здається 3
шт, але треба уточнити )
Науковці Академії працювали над науковими темами:
• Адаптація законодавства і права України до законодавства і права
Європейського Союзу (державний реєстраційний номер 0114U006593)
• Державне регулювання економічної діяльності в соціокультурному
секторі (державний реєстраційний номер 0118U003925)
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• Інноваційно-інвестиційні чинники сталого соціально-економічного
розвитку (державний реєстраційний номер 0116U003934)
Штатні викладачі Академії підготували та надрукували 131 наукову
статтю, в тому числі – 11 у виданнях, що входять до баз Scopus та Web of
Science. Видано 7 наукових монографій.
Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному
і матеріальному вимірах: матеріали XVI науково-практичної конференції. –
К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – 144 с.
Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління.
– К.: «Національна академія управління», 2018. – 560 с.
Кучин С. Теорія державного регулювання економічним розвитком сфери
культури: Монографія. – К.: «Національна академія управління», 2018. – 244
с.
Мельник О.Г. Механізми розвитку національної інноваційної системи:
Монографія. – К.: Національна академія управління, 2018. – 416 с.
Карпенко М.І. Злочини проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини): теоретичні та прикладні аспекти: Монографія /
М.І. Карпенко / За заг. Ред. В.К. Матвійчука. – К.: «Національна академія
управління», 2018. – 420 с.
Проскуріна М.О. Організаційно-економічний механізм культурної
індустрії України: Монографія / М.О. Проскуріна. – К.: Національна
академія управління, 2018. – 222 с.
Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та
подаланні наслідків Чорнобильської катастрофи» : [матеріали XVIІ
міжнародного наукового семінару] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М.
Єрмошенка, д.е.н., доц. І.Ю. Штулер. – К.: Національна академія управління,
2018. – 87 с.
Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society
[Thesis of the 7th International Scientific Seminar] by I.Y. Shtuler, D.V. Solokha,
A.A. Oleshko, Z.B. Zhyvko etc. – Kyiv-Venice-Verona: IAIS-NAM, 2018. – 158
p.
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Духовна безпека України погляд суспільствознавства і богослов’я:
Матеріали XVII науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна
академія управління», 2018. – 152 с.
Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління.
– К.: Національна академія управління, 2019. – 198 с.
Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society
[Thesis of the 7th International Scientific Seminar] by I.Y. Shtuler, D.V. Solokha,
A.A. Oleshko, Z.B. Zhyvko etc. – Kyiv-Venice-Verona: IAIS-NAM, 2018. – 158
p.
Духовна безпека України погляд суспільствознавства і богослов’я:
Матеріали XVII науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна
академія управління», 2018. – 152 с.
Збірник наукових праць магістрантів Національної академії управління.
– К.: Національна академія управління, 2019. – 198 с.
Колектив Академії виступив організатором 3 Всеукраїнських наукових
конференцій.
Щомісячно виходять свої наукові видання Академії – журнали
«Актуальні проблеми економіки» та «Юридична деонтологія»
Разом з тим, 2018 рік був досить складним − інфляція та значне
підвищення цін на енергоносії негативно відзначилися на фінансовому
балансі

Академії.

Але

заробітна

плата,

розрахунки

з

бюджетом

здійснювалися своєчасно і в повному обсязі. На жаль, кількісні результати
набору виявилися меншими, ніж очікувалися. Погіршенню сприяло
зростання суспільно-політичних ризиків на рівні держави, негативні
тенденції у розвитку економіки, несприятлива демографічна ситуація, що
виявляється у зменшенні кількості випускників середньої школи, посилення
недоброчесної конкуренції на ринку освітніх послуг.
Шановні колеги! Упродовж 2018 року колектив ВНЗ «Національна
академія управління» сумлінно та наполегливо працював над завданнями
освітньої та наукової сфери. Наступного року ми маємо продовжити роботу
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