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Вступ 
 

ВНЗ «Національна академія управління» цього 2022 року буде відзначати 

30-ту річницю з дня заснування. Академія була заснована у 1992 році, в перший 

рік існування незалежної держави України. Заснування закладу було викликано 

потребами підготовки фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки. 

Ринкова пострадянська трансформація адміністративно-командної економіки 

викликала надзвичайний попит на фахівців нової формації, здатних працювати в 

нових умовах. З самого початку діяльності навчального закладу місія Академії 

була окреслена як сприяння ринковим, демократичним перетворенням в нашій 

країні.  

Академія була створена не на пустому місці, майже в повному складі до 

Вищого навчального закладу перейшов колектив Київського інституту 

політичного і соціального управління – десятки висококваліфікованих фахівців – 

докторів наук, професорів, доцентів, адміністративно-управлінського персоналу. 

Першим ректором Академії був обраний д.е.н., професор Кириченко Олександр 

Анатолійович. Перший випуск студентів відбувся в 1995 році. 

Найкращим джерелом інформації щодо цих вимог є ринок праці, тому 

Академія продовжує зміцнювати зв’язки з компаніями-роботодавцями, особливо 

тих, що належать до сучасних наукомістких галузей, та активно впроваджувати 

сучасні інноваційні рішення. З перших днів своєї діяльності освітні програми 

Академії були орієнтовані на задоволення потреб бізнес структур і органів 

державного управління у фахівцях найвищої кваліфікації, озброєних знанням 

законів ринкової економіки та сучасних методів роботи.  

Найважливішими партнерами Академії стали такі бізнес структури як:  

 АТ «Українська біржа»; 
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 АТ «Українська фінансова група». 

Об’єднання підприємств: 

 «Конгрес ділових кіл України»; 

 «Спілка підприємств та орендаторів України». 

За 30 років своєї діяльності в Національній академії управління підготовлено 

більше 10 000 фахівців – бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів наук, 

докторів наук, які плідно працюють на відповідальних посадах в органах 

державного управління та в приватному бізнесі. Серед випускників Академії – 

народні депутати, міністри, відомі політичні та громадські діячі. Наразі до 

керівного складу Академії входять: ректор Академії, доктор економічних наук, 

професор, Почесний доктор Брюссельського Вільного університету 

підприємницьких наук і технологій  Єрохін Сергій Аркадійович;  проректор з 

наукової роботи, доктор економічних наук, професор, Штулер Ірина Юріївна; 

проректор зі стратегічного розвитку та міжнародних зв’язків, доктор 

економічних наук, Паризький Ігор Володимирович. 

 ВНЗ «Національна академія управління» і у 2021 році активно працювала, 

зберігаючи свої найкращі традиції – орієнтацію на потреби бізнесу, поєднання 

науки та навчання, залучення до освітнього процесу найкращих світових 

практик.  

 2021 рік був непростим найбільшою проблемою для колективу було 

непередбачуване поширення пандемії COVID-19. Начальний процес напряму 

залежав від ситуації в країні, тому ситуація змінювалась декілька разів та 

вимагала швидких та дієвих рішень для підтримання навчального процесу, а 

також наукових робіт. Для запобігання захворювання важкою хворобою серед 

студентів та робітників Академії навчання та робота були у дистанційному 
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режимі, так само як і проведення НАЗЯВО акредитаційної експертизи з великої 

кількості освітніх програм. 

 Колектив Академії та ректор особисто наполегливо працювали у 2021 році 

відповідно до викликів часу. 

 

1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними 

програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із 

стандартами вищої освіти 
Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» наділений 

статусом вищого навчального закладу та працює на основі автономії та 

самоврядування. Свою освітню діяльність Академія реалізує відповідно до вимог 

Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами та 

доповненнями), "Про вищу освіту" від 01.07. 2014 р. № 1556-VII та іншими 

законами, розпорядчими актами Міністерства освіти і науки України (далі – 

МОН України), додатковими повноваженнями, отриманими ним у зв'язку з 

акредитацією.  

У 2021 році колективом академії було забезпечено підготовку здобувачів 

вищої освіти рівнів Бакалавр, Магістр відповідно до державних стандартів якості 

освіти, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, кандидатів наук та їх 

атестацію. 

ВНЗ «Національна академія управління» здійснює підготовку фахівців 

відповідно до ліцензованих у встановленому порядку спеціальностей та галузей 

знань. 
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Рис. 1-4 
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Рис. 2 
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Рис. 3. 
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Рис. 4  

 

 

У 2021 році колективом Академії підтверджено та забезпечено підготовку 

фахівців відповідно до запитів держави, суспільства і особистості на рівні 

державних вимог з урахуванням потреб регіонального та загальнонаціонального 

ринку праці. 

Всього у 2021 році диплом Бакалавра отримали 16 осіб, диплом Магістра 

отримали 50 осіб. 

Впродовж 2021 року науково-педагогічним колективом Академії 

проведено умовну акредитацію чотирьох освітніх програм рівня «магістр» та 

двох освітніх програм рівня «бакалавр». 



  10 

 

На жаль, треба зазначити, що під час акредитаційних процедур, що 

проводились у дистанційному режимі, співробітники академії, студенти, 

стейкхолдери зустрічались із випадками упередженості та відсутності бажання 

почути наші аргументи. Разом з тим, ректору Академії Єрохіну С.А та всьому 

колективу, безумовно, треба враховувати результати проведення акредитаційних 

процедур у 2020 та 2021 роках, виправили всі проблемні моменти, зробити так, 

щоб освітні програми Академії успішно проходили наступні Акредитації. 

 

2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації 

працівників університету 
 

Одним із значущих елементів внутрішньої системи забезпечення якості в 

Університеті є безперервне підвищення професійних та особистісних 

компетенцій науково-педагогічного, педагогічного та управлінського персоналу. 

У 2021 році забезпечувалась робота по підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації працівників Академії. Усі працівники ВНЗ підвищують свою 

кваліфікацію не рідше ніж один раз на п’ять років. Основними формами 

підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу у проходженні 

курсу підвищення певної кваліфікації, здобутті наукового ступеня, 

перепідготовки і отриманні диплома другої вищої освіти. 

Особливістю процесу підвищення кваліфікації викладачів Академії у 2021 

році було значне розширення географії зарубіжних навчальних закладів. Плідно 

співпрацювала Академія у 2021 році з питань підвищення кваліфікації викладачів 

із Тов «Інститут сучасних освітніх технологій», Ужгородським національним 

університетом. 
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Треба відзначити, що в Академії відпрацьована система рейтингового і 

морального стимулювання праці науково-педагогічних працівників на основі 

врахування досягнень і за останній рік і за останні п’ять років одночасно. 

 

3. Організація набору до Академії 
 

У своїй роботі приймальна комісія керувалася наступними 

нормативними документами: 

 Умовами прийому до ЗВО України у 2021 році; 

 Правилами прийому до Академії у 2021 році; 

 наказами, розпорядженнями та листами МОН України. 

Треба відзначити, що всього до приймальної комісії надійшло 315 заяв на 

вступ на рівень бакалавра та магістра. Це – непоганий показник. Разом з 

тим, контракти на навчання оформили приблизно 10% потенційних 

студентів Академії.  

 Треба констатувати наявність  викликів, пов’язаних з набором в 

Національну академію управління на тлі загального зменшення кількості 

абітурієнтів та відтоком абітурієнтів закордон, перш за все у Польщу. 

 Разом з тим, колектив Академії має значний потенціал для 

підвищення конкурентоспроможності освітніх програм, підвищення 

профорієнтаційної роботи, широкого залучення для цього випускників 

Академії, представників бізнес-середовища.  
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4. Дотримання ліцензійних умов 

проведення освітньої діяльності 
 

Академія забезпечує кадрові нормативи щодо провадження освітньої 

діяльності. Групи забезпечення спеціальностей відповідають необхідним 

вимогам, гаранти освітніх програм – досвідчені викладачі із значним практичним 

досвідом.  

Рівень матеріально-технічного забезпечення в Академії відповідає 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Його стан, 

санітарно-технічне та пожежне забезпечення дозволяють проводити навчально-

виховний процес на дистанційному рівні. Разом з тим, організація навчального 

процесу в Академії з використанням технологій дистанційного навчання та 

підвищення якості підготовки фахівців була впроваджена в цей період.. Зміни у 

формі, методах навчання студентів, вплинули на педагогічну підготовки у ВНЗ, 

в умовах розповсюдженого застосування дистанційних форм навчання 

актуальним є удосконалення комп’ютерної бази, інформаційних мереж, 

придбання нових ліцензованих комп’ютерних програм. Зокрема таких платформ 

як Zoom та Google Meets. За допомогою яких проводились заняття, зі змогою 

проводити записи навчального процесу із подальшим архівуванням. Окрім цього 

із використанням цих програм були проведені підсумкові іспити сесійних груп. 

У 2021 навчальному році на кафедрі проводилась системна робота за 

такими напрямками: 

 підготовка професорсько-викладацького складу до розробки дистанційних 

курсів та супроводу дистанційного навчання;  

 підготовка методичних матеріалів для впровадження та поширення 

дистанційного навчання в Академії;  
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 дистанційна підготовка студентів; 

 оновлення нормативних документів, що регламентують організацію 

дистанційного навчання в Академії;  

 супровід освітнього процесу на період карантину 

  

5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 
 

У 2020 році науково-дослідницька робота в Академії здійснювалась за такими 

напрямками: 

1. Забезпечення системи підтримки наукових шкіл Академії у галузях 

економіки, інноваційних технологій, права, розробка зареєстрованих у 

встановленому порядку трьох наукових тем; 

2. Забезпечення широкого впровадження результатів наукових досліджень у 

практичній діяльності органів державного управління, бізнес структур; 

3. Розвиток аспірантури та докторантури за рахунок зв’язку з практикою та 

проведенням актуальних напрямків досліджень під керівництвом 

провідних науковців Академії; 

4. Збільшення міжнародних публікацій науково-педагогічних працівників 

Академії в міжнародних наукових базах Web of science та Scopus. 

У 2021 році було засновано Академією новий науковий журнал «Міграція і 

право»  –  міждисциплінарний науково-практичний журнал про міграційне право 

та пов’язані з міграцією явища, у тому числі соціологічні, політичні, державного 

управління.  Головний редактор – Кирилюк Ю. Б., д.ю.н. 

Забезпечувалось видання наступних наукових журналів: 
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 «Актуальні проблеми економіки» з головним редактором Штулер І.Ю., 

д.е.н., проф.; 

 «Юридична наука» з головним редактором Паризьким І.В., к.ю.н., д.е.н. 

У 2021 році проводилися наукові конференції, круглі столи, в тому числі 

дистанційно, загальною кількістю – 14 заходів. Працювали наукові гуртки, 

студентські гуртки. Успішно працювала спеціалізована вчена рада із 

захисту докторських і кандидатських дисертацій. Було захищено 9 

докторських та 6 кандидатських дисертацій. 

6. Міжнародна діяльність 
 

Національна академія управління ставить на меті підготовку спеціалістів 

міжнародного рівня, тому це неможливо без безпосереднього 

співробітництва. Орієнтування та співпраця із іноземними вищими 

навчальними закладами допомагають студентам опановувати спеціальності, 

які є актуальними та затребуваними не тільки в Україні, а й закордоном.   

Одним із основних напрямків діяльності Академії є розвиток міжнародного 

співробітництва, в тому числі за програмами подвійного диплому, підготовка 

студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. З 

2021 року розпочались спільні роботи з відомим польським університетом 

WBS. Програма передбачає навчання за спеціальностями бакалавра або 

магістратури WSB University та навчання за будь-якою зі спеціальностей 

бакалавра або магістратури ЗВО "Національна академія управління" 

одночасно. По програмі подвійного диплому було підготовано 5 здобувачів. 
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Закордонні викладачі та науковці долучались до розробки та ліцензування 

освітніх програм. Всього Академією укладено догорови про спільну 

співпрацю з шістьма закордонними університетами та науковими центрами. 

7. Фінансово-економічне становище Академії та ефективність 

використання майна 
 

Загальні негативні тенденції на ринку освітніх послуг, складнощі організації 

роботи в ковідний період, недостатня профорієнтаційна робота, призвели до 

зменшення надходжень грошових коштів у 2021 році, порівняно із 2020 роком.  

Таб. 1 

Звіт за 2021 рік 

про використання та надходження коштів 

ПрАТ ВНЗ «Національна академія управління» 

 

№ Показники Усього грн. 

1.0 Надходження, 

 в тому числі 

 

1.1 Дохід від реалізації навчальних 

програм 

1 183 000 

1.2 Інші операційні доходи 988 000 

1.3 Разом 2 171 000 

2.0 Витрати, 

в тому числі 

 

2.1 Матеріальні затрати 20 000 

2.2 Витрати на оплату праці 822 000 

2.3 Відрахування на соціальні 

заходи 

414 000 

2.4 Амортизація 3 000 

2.5 Інші операційні витрати 840 000 
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2.6 Разом 2 149 000 

 

 Треба відзначити, що у Академії крім потокової кредиторської 

заборгованості є значна дебіторська заборгованість у розмірі близько 2 млн. грн. 

Це – несплата наших здобувачів освіти за попередні періоди. У новому році 

необхідно оптимізувати роботи по її погашенню. 

 Разом з тим, основним джерелом покращення фінансово-економічного 

стану  Академії є більш активна робота по залученню здобувачів в Академію, 

проведення госпрахункових наукових досліджень, залучення вітчизняних 

спонсорів та коштів міжнародних партнерів. У кошторисі на 2022 рік 

передбачено збільшення дохідної частини Академії на 20%, що дозволить 

гармонізувати доходи та витрати академії. 

Таб.2 

Кошторис на 2022 рік 

ПрАТ ВНЗ «Національна академія управління» 

№ Показники Усього грн. 

1.0 Надходження, 

 в тому числі 

 

1.1 Дохід від реалізації навчальних 

програм 

1 700 000 

1.2 Інші операційні доходи 950 000 

1.3 Разом 2 650 000 

2.0 Витрати, 

в тому числі 

 

2.1 Матеріальні затрати 20 000 

2.2 Витрати на оплату праці 1 200 000 

2.3 Відрахування на соціальні 

заходи 

510 000 

2.4 Амортизація 3 000 

2.5 Інші операційні витрати 890 000 

2.6 Разом 2 623 000 
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Висновки та основні завдання на 2022 рік 
 

У 2022 році ректору та колективу треба наполегливо працювати для 

підвищення сильних сторін Академії та мінімізації негативного впливу ринкової 

ситуації та окремих аспектів державного адміністрування в сфері освіти. Це 

повинно привести, в тому числі, до кардинального покращення фінансово-

економічного становища Академії, підвищення її конкурентоспроможності в 

сучасних умовах.  

Серед поставлених цілей є продовження удосконалення освітніх програм 

завдяки тісній взаємодії з ринком праці, фаховою спільнотою, випускниками та 

здобувачами освіти, а також з урахуванням світових тенденцій розвитку вищої 

освіти. Необхідна активна маркетингова робота, перш за все в соціальних 

мережах. І остання, але не за значенням ціль – це міжнародна співпраця. У 2022 

році треба активніше працювати із закордонними партнерами. Досвід, набутий 

колективом Академії під час проведення акредитаційних процедур повинен 

слугувати опорою для всебічного вдосконалення та розвитку Академії в рік її 

заснування. 
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