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Life-long learning — вислів, який ніколи не втратить 
своєї актуальності. Відомо, що особлива увага в ді-
яльності вищої школи приділяється післядиплом-

ній освіті. Саме вона є найбільш гнучкою складовою про-
цесу фахового становлення людини, яка безпосередньо 
обслуговує швидкоплинні зміни, що відбуваються в сис-
темі виробництва і громадського устрою. Післядипломна 
освіта є постійно діючою ланкою в національній системі 
безперервної освіти, це спеціалізоване вдосконалення 
освіти та професійної підготовки особи шляхом погли-
блення, розширення та оновлення її професійних знань, 
умінь та навичок або отримання іншої професії, спеці-
альності на основі здобутого раніше освітнього рівня та 
практичного досвіду. Враховуючи постійно зростаючий 
попит на перепідготовку та підвищення кваліфікації спе-
ціалістів, особливо у таких сферах як економіка, управ-
ління, фінансова та банківська системи, у 2000 р. на базі 
факультету післядипломної освіти було створено новий 
структурний підрозділ КНТЕУ — Інститут вищої квалі-
фікації (ІВК), який у серпні 2001 р. очолила К. С. Шкля-
рук. Завдяки ретельному моніторингу попиту на ринку 
освітніх послуг ті, хто починали та розвивали цю спра-

ву під керівництвом ректора університету А. А. Мазара-
кі — Н. М. Ушакова, Н. В. Притульська, К. С. Шклярук й 
визначили основні напрями діяльності інституту: підви-
щення кваліфікації державних службовців, перепідго-
товка фахівців для сфери малого та середнього бізнесу, 
бізнес-освіта, реалізація магістерських програм та про-
грам короткострокових семінарів. Саме завдяки цим да-
лекоглядним лідерам, їх відданості і вірі ІВК знаходиться 
сьогодні на високому рівні довіри серед партнерів та за-
мовників. Це підтверджують більше 22 тис. слухачів, які 
пройшли навчання в ІВК за різноманітними програмами. 
Колектив і надалі прагне працювати разом, забезпечую-
чи Україну висококваліфікованими кадрами, а  її грома-
дян можливістю безперервно підвищувати свою кваліфі-
кацію та потенціал задля прогресивного розвитку нашої 
країни.

У 2001–2002 рр. Інститут вищої кваліфікації взяв 
участь у конкурсі і отримав право на реалізацію прези-
дентської Програми перепідготовки управлінських ка-
дрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива». 
Програма передбачала організацію широкомасштабної 
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підпри-

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
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ємництва, формування нової генерації молодих управ-
лінців, здатних створити якісні ринкові засади економіки 
України, надання їм можливості набути сучасні еконо-
мічні знання та практичні навички роботи в умовах рин-
кової економіки. В цей період було отримано ліцензію на 
підвищення кваліфікації за напрямом «Державне управ-
ління». 

Наступного року діяльність інституту поповнилася 
співпрацею з новими замовниками: Держказначейством, 
ПФУ, Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, Держфінпослуг України та Держкомзв’язку Укра-
їни, КРУ м. Києва за програмами підвищення кваліфіка-
ції. Розпочала роботу вчена рада ІВК КНТЕУ. У  рамках 
подальшого розвитку інститут долучився до Проекту 
Європейського Союзу «Підтримка Української ініціати-
ви» за Програмою перепідготовки управлінських кадрів 
для сфери підприємництва. Ініціатива Президента Украї-
ни, підготувати тисячі молодих управлінців, які змогли б 
брати активну участь у розбудові української економіки 
та у її ефективній інтеграції у світову економічну систе-
му, знайшла відгук у європейських держав, зокрема в Ні-
меччині, яка запропонувала після навчання в Україні ор-
ганізовувати стажування на своїх підприємствах.

Програма робить внесок: у  стійкий розвиток і  роз-
ширення двосторонніх економічних взаємин Німеччини 

з Україною шляхом підготовки управлінських кадрів — 
представників українських підприємств — у Німеччині, 
в освоєння нових ринків шляхом встановлення ділових 
відносин  — особливо з  малими і  середніми підприєм-
ствами, у підвищення конкурентоспроможності україн-
ських підприємств та їх готовності до економічної спів-
праці шляхом підвищення управлінської кваліфікації.

Запроваджено співробітництво з Асоціацією біз-
нес-освіти РАБО. У рамках співпраці інститут та уні-
верситет здобули досвід щодо розробки та реалізації 
програм МВА, поділилися власним досвідом щодо підго-
товки управлінських кадрів на міжнародних конферен-
ціях в Італії (Катанія), Португалії (Мадейра), Республіці 
Кіпр (Лімассол), Індонезії (Сінгапур), Йорданії (Акаба), 
Німеччині (Берлін).

У рамках реалізації Програми близько 80 викладачів 
КНТЕУ мали змогу пройти навчання та стажування за 
прогресивними технологіями навчання дорослих.

Також у  2003–2004 навчальному році було створено 
сайт ІВК КНТЕУ.

У 2005 р. отримано ліцензію з напряму «Державні за-
купівлі». Одним із перших в  Україні інститут розробив 
і  розпочав реалізацію престижної програми для топ-ме-
неджерів «Магістр бізнес-адміністрування». Також від-
булося підписання Меморандуму про взаєморозуміння 

Професійну діяльність розпочала 
в Українському науково-дослідному інсти-
туті торгівлі та громадського харчуван-
ня Міністерства торгівлі СРСР, де водно-
час захистила кандидатську дисертацію. 
Згодом працювала на відповідальних поса-
дах в Міністерстві економіки України.

З 2001 р. Катерина Семенівна очолює 
Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ, є 
координатором Програми перепідготовки 
управлінських кадрів для сфери підпри-
ємництва «Українська ініціатива», яку 
в  2001 р. запровадило Міністерство еко-
номічного розвитку і  торгівлі України за 
підтримки Німецького товариства GIZ.

У 2005 р. започаткувала (разом з кафе-
драми університету) Національну програму 
«Магістр бізнес-адміністрування» (МВА), 
яка стала основою для подальшої розробки 
і впровадження спеціалізованих і міжнарод-
них програм МВА. Є керівником корпора-
тивної програми МВА «Управління розвит-
ком бізнесу», що розроблена та реалізується 
для працівників компанії McDonald’s.

Спільно з викладачами кафедр нею започатковано та 
реалізовано низку міжнародних проектів і програм: укра-
їнсько-німецьку програму «Європейський менеджмент — 
СеМВА», спільну з ESCP-EAP (м. Берлін, Німеччина), низку 
семінарів-тренінгів, конференцій для представників біз-
несу в рамках Проекту «Регіональне навчання та розви-
ток консультативних можливостей в  Україні», спільно 

з  Університетом МакГілл (м. Монреаль, 
Канада), українсько-німецьку програму 
«Європейський менеджмент — СеМВА», 
спільну з ESCP-EAP (м. Берлін, Німеччина), 
програму ІМВА «Міжнародне бізнес-адмі-
ністрування», спільну з  Університетом 
ім. Г. Марконі (м. Рим, Італія).

За роки роботи К. С. Шклярук налагодже-
на співпраця з близько 60-ма міністерствами 
та центральними органами виконавчої влади 
з метою навчання та підвищення кваліфіка-
ції державних службовців за різними професій-
ними програмами та програмами коротко-
строкових семінарів (з державного управління 
і  державної служби, формування внутріш-
ньо-регіональної політики, застосування 
інтелектуальних технологій, менеджменту, 
управління кадрами, державних закупівель, 
євроінтеграції, мовної підготовки тощо).

Запроваджено більше 30 програм другої 
вищої освіти, які користуються попитом.

Автор понад 90 наукових праць. Прохо-
дила стажування за кордоном: Товариство 
Карла Дуйсберга (м. Берлін, Німеччина), 

Університет Маямі (м. Оксфорд, США), Торговельно-про-
мислова палата C.C.I. Sud Alsace Mulhouse (Франція).

Нагороджена багатьма медалями, знаком «Відмінник 
освіти України» МОН України, відзнаками Міністерства 
економічного розвитку і  торгівлі України, Національного 
агентства України з  питань державної служби, Пенсійного 
фонду України, Київського міського голови, КНТЕУ та ін.

Шклярук  
Катерина Семенівна

Директор Інституту вищої ква-
ліфікації Київського національ-
ного торговельно- економічного 
університету, кандидат еконо-

мічних наук, старший науковий 
співробітник.

Випускниця економічного 
факультету КНТЕУ (1975 р.)
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з Університетом МакГілл (м. Монреаль, Канада) в рамках 
проекту «Регіональне навчання та розвиток консульта-
тивних можливостей в  Україні», створено Український 
консорціум університетів, до якого також увійшов ІВК. 
Проект надав можливість здійснювати навчання та кон-
сультування малого та середнього бізнесу, а  також нав-
чання викладачів та розвиток навчальних програм, що 
сприяло інтенсифікації розвитку малого та середнього 
підприємництва в Україні.

Головним управлінням державної служби України ІВК 
внесено до переліку ВНЗ для здійснення підготовки та пе-
репідготовки спеціалістів у сфері європейської інтеграції. 
За ініціативи інституту до реалізації програми «Україн-
ська ініціатива» залучено філії КНТЕУ — ВТЕІ та ЧТЕІ.

Продовженням успішної діяльності ІВК в 2005 р. ста-
ло підписання Угоди про співпрацю у  сфері освіти та 
досліджень між КНТЕУ та ESCP Europe, Європейською 
школою менеджменту (м.  Берлін, Німеччина) і  впрова-
дження програми МВА «Європейський менеджмент  — 
СеМВА». Мета цієї інтегрованої інтернаціональної про-

грами — підвищення кваліфікації молодого покоління 
управлінської еліти шляхом отримання глибоких знань 
щодо ринково-економічних процесів та підприємниць-
кої практики в  Україні та Європі; формування систем-
ного мислення та набуття комплексу спеціальних знань 
та вмінь з  управління функціональними підсистемами 
та елементами внутрішнього середовища підприємства; 
розвиток стратегічних і практичних управлінських нави-
чок та міжкультурної компетенції.

Упродовж 2006–2007 рр. зросла кількість нових замов-
ників освітніх послуг інституту. Ними стали Національна 
комісія з питань регулювання зв’язку України та Держав-
на інспекція з  контролю за цінами. Пройдено державну 
акредитацію програм «Магістр бізнес-адміністрування». 
Відбувся перший випуск слухачів програм МВА та «Євро-
пейський менеджмент — СеМВА». Враховуючи зростаючі 
обсяги контингенту інституту (до 3 тис. слухачів на рік), 
для більш ефективного кадрового та навчально-методич-
ного забезпечення навчального процесу було створено 
кафедру економіки, менеджменту та маркетингу ІВК.

Цей навчальний рік ознаменувала тісна співпраця 
з представниками програмного бюро товариства InWеnt 
в  Україні та Канадською експертно-сервісною організа-
цією в Україні (КЕСО) і кафедрою товарознавства та екс-
пертизи непродовольчих товарів КНТЕУ. За ініціативи 
голови Пробірної служби Міністерства фінансів України 
розроблено та впроваджено магістерську програму «Екс-
пертиза та оцінка ювелірних товарів».

У 2008 р. в  ІВК було запроваджено щорічне прове-
дення Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та пер-
спективи розвитку інноваційної діяльності в  Україні», 
створено сектор навчально-методичної роботи. Інститут 
включено до списку ВНЗ щодо участі у спільних з Голов-
держслужбою України проектах з питань євроінтеграції 
та мовної підготовки державних службовців. У співпраці 
з  Університетом Лондон Метрополітен проведено семі-
нари для державних службовців «Торговельні відносини 
України з ЄС».

Участь у конкурсі на право впровадження 
президентської Програми перепідготовки 
управлінських кадрів для сфери підприємни-
цтва «Українська ініціатива» та її реалізація

Запроваджено співробітництво з Асоціацією 
бізнес-освіти (РАБО)

Підписано Угоду про співпрацю у сфері осві-
ти та досліджень між КНТЕУ та ESCP Europe, 
Європейською школою менеджменту (м. Бер-
лін, Німеччина) і впроваджено програму 
МВА «Європейський менеджмент – СеМВА»

Тісна співпраця з представниками програм-
ного бюро товариства InWеnt в Україні та Ка-
надською експертно-сервісною організацією 
в Україні (КЕСО)

Підписується угода з російським Інститу-
том економіки та фінансів «Синергія», з іта-
лійським Міжнародним інститутом моди,  
дизайну та  маркетингу (Polimoda) та кон-
церном «Воронін» про реалізацію спільної 
програми «Міжнародний маркетинг моди»

Співпраця зі Школою вищого корпусу Нац-
держслужби України щодо реалізації Про-
фесійної програми підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб міс-
цевого самоврядування І–ІV категорій посад 
у сфері європейської інтеграції та євроатлан-
тичного співробітництва України

Спільно з Асоціацією професійних управля-
ючих нерухомістю, Спілкою фахівців з неру-
хомого майна України розроблено та впро-
ваджено Професійну програму підвищення 
кваліфікації менеджерів ринку нерухомості

Випускники-магістри спеціальності «Банківська справа», 2008 р.
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Наступний рік був ознаменований проведенням під-
сумкової міжнародної науково-практичної конференції 
«Співпраця університетів і  бізнесу: навчання та розви-
ток консультативних можливостей в  Україні» спільно 
з Університетом МакГілл (м. Монреаль, Канада). У рам-
ках співробітництва з  ESCP Europe впроваджено ан-
гломовний навчальний модуль «Економічна теорія для 
менеджерів» та семінар «Бізнес в Україні» для топ-мене-
джерів з Європи. За період реалізації проекту навчання 
пройшли близько 60 осіб  — представників провідних 
компаній різних сфер бізнесу (промисловість, банківська 
сфера, консалтинг тощо) з  країн Європейського Союзу 
(Швеції, Німеччини, Франції, Словенії, Італії, України, 
Словаччини, Болгарії, Польщі, Голландії й Португалії) та 
США. Розроблено першу корпоративну професійну про-
граму для компанії «Ашан Україна Гіпермаркет».

У 2010 р. Міністерством економіки України ІВК вклю-
чено до реєстру ВНЗ, які мають право проводити навчан-
ня за програмою «Державні закупівлі». Проведено круг-
лий стіл «Державні закупівлі в Україні і світі — сучасний 
стан та перспективи розвитку». З  питань підвищення 
кваліфікації залучено нових замовників: Адміністрацію 
Президента України, Верховну Раду України та Міністер-

ство фінансів України. Підписана угода з Інститутом еко-
номіки та фінансів «Синергія», з італійським Міжнарод-
ним інститутом моди, дизайну та маркетингу (Polimoda) 
та концерном «Воронін» про реалізацію спільної програ-
ми «Міжнародний маркетинг моди».

З нагоди 10-річного ювілею Інституту вищої кваліфі-
кації проведено міжнародну науково-практичну конфе-
ренцію «Освіта впродовж життя». Розпочато співпрацю 
з  Апаратом Верховної Ради України щодо проведення  
короткострокових семінарів.

У 2011 р. Інститутом вищої кваліфікації здобуто пра-
во участі у  реалізації програм підвищення кваліфікації 
державних службовців у сфері європейської, євроатлан-
тичної інтеграції України та мовної підготовки (2011–
2015). Реалізовано інноваційний проект «Розроблення та 
впровадження елементів дистанційного навчання в  ІВК 
КНТЕУ». Запроваджено нову програму МВА «General 
management», а також уперше взято участь у незалежному 
рейтинговому дослідженні журналу «Рейтинг ТОП-100. 
Лидеры бизнеса Украины», як результат — лідируючі по-
зиції та Сертифікат надійного партнера для бізнесу.

У 2012 р. Міністерство юстиції України включило ІВК  
до переліку ВНЗ на право здійснення навчання арбітраж-

них керуючих. Спільно 
з Товариством GIZ прове-
дено семінар для виклада-
чів за програмою «Управ-
ління підприємством і 
ЗЕД». Проведено ювілей-
ний V Міжнародний біз-
нес-форум «Проблеми та 
перспективи розвитку ін-
новаційної діяльності в 
Україні».

Період 2012–2013  рр. 
пройшов у активній співп-
раці зі Школою вищого 
корпусу Нацдержслужби 
України щодо реалізації 
Професійної програми 
підвищення кваліфікації 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 

V Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи  
розвитку інноваційної діяльності в Україні» Семінар «Бізнес в Україні» для топ-менеджерів з Європи

Випуск слухачів в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ  
за період 2000–2015 рр. (понад 22 тис. осіб)
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Особливо плідним на програми, проекти та події був 
2015 р.: поновлено співпрацю з Апаратом Верховної Ради 

України щодо реалізації про-
фесійної програми підвищен-
ня кваліфікації за напрямом 
«Державне управління»; укла-
дено договори з  Київським 
міським центром зайнятості 
щодо реалізації 10-ти програм 
для безробітних громадян. 
Спільно з  Асоціацією про-
фесійних управляючих неру-
хомістю, Спілкою фахівців 
з  нерухомого майна України 
розроблено та впроваджено 
Професійну програму підви-
щення кваліфікації менедже-
рів ринку нерухомості; за під-
сумками участі у  конкурсних 
відборах Школи вищого кор-
пусу державної служби Націо-
нального агентства України 

з питань державної служби ІВК виборов право на під-
вищення кваліфікації державних службовців з  мовної 
підготовки та за модулем «Адаптація державної служби 
України до стандартів Європейського Союзу» Тренінго-

самоврядування І–ІV категорій посад у сфері європейської 
інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, 
за якою навчались близько 
270 державних службовців із 
понад 40 міністерств, інших 
центральних органів держав-
ної влади. Проведено круглий 
стіл «Побудова успішного біз-
несу», учасниками якого стали 
випускники і студенти МВА та 
представники бізнес-спілок.

У 2014 р. К. С. Шклярук пе-
реобрано директором інсти-
туту на 5 років. Впроваджено 
корпоративну програму МВА 
«Управління розвитком біз-
несу» для McDonald’s Ukraine. 
Розпочато співпрацю з  Мініс-
терством оборони України, за-
початковано нові магістерські 
програми для сфери бізнесу. 
Колектив інституту взяв участь 
у підготовці проекту Закону України «Про післядипломну 
освіту». Розпочалася співпраця зі Школою вищого корпусу 
Нацдержслужби України в рамках проекту розвитку лідер-
ського потенціалу.

Програми МВА

МВА — General management розроблена 
відповідно до сучасних тенденцій в біз-
нес-освіті. Дозволяє систематизувати про-
фесійний досвід, набути сучасний управ-
лінський інструментарій на основі досвіду 
успішних українських і міжнародних ком-
паній, ознайомитися з основними напряма-
ми сучасного менеджменту 

Випускники спеціальності «Менеджмент на ринку товарів  
та послуг», 2007 р. 

Тренінг для працівників Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України

МВА — Торговельний менеджмент — це 
ексклюзивна програма, для реалізації якої 
університет має значний потенціал: і нау-
кові школи з багаторічними традиціями, і 
висококваліфікований викладацький склад, 
і співпраця з провідними торговельними 
мережами і компаніями України

McDonald’s — програма МВА  
«Управління розвитком бізнесу»

АШАН Україна Гіпермаркет — «Програма 
підготовки бригадирів» (модулі: Менедж-
мент, Управління персоналом, Конфліктоло-
гія, Організаційна поведінка (комунікації на 
підприємстві), навички ведення презентації)

Випуск програми CeMBA, м. Берлін, 2008 р.

Досвід ІВК КНТЕУ у розробці і реалізації корпоративних програм
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Випуск слухачів програм МВА, 2015 р.

вої програми з питань вивчення нового законодавства; 
укладено договір з Університетом ім. Г. Марконі щодо ре-
алізації спільної програми подвійного диплому Interna-
tional Master’s in Business Administration» (IМВА); вперше 
в  Україні відкрито нову програму МВА-Бренд-менедж-
мент; за результатами дослідження, проведеного газетою 
«БИЗНЕС» інститут отримав статус «Найкращої універ-
ситетської бізнес-школи».

Нині ключовими напрямами діяльності ІВК КНТЕУ 
є: програми МВА (Master of business administration): 
Бізнес-адміністрування, Бренд-менеджмент, Фінансовий 
менеджмент, Торговельний менеджмент, International 
Master’s in Business Administration (IМВА); програми під-
готовки бакалаврів, магістрів на основі здобутого раніше 

освітнього рівня та професійного досвіду за основними 
спеціальностями, які реалізуються в  університеті; про-
фесійні програми підвищення кваліфікації, семінари, 
тренінги для представників сфери бізнесу та державних 
службовців; організація та проведення міжнародних 
конференцій, круглих столів та бізнес-форумів, надання 
консалтингових послуг.

У ХХІ ст. освіта дорослих набуває надзвичайно важ-
ливого значення. І головним завданням Інституту вищої 
кваліфікації як протягом 15 років діяльності, так і в май-
бутньому залишатиметься забезпечення відповідності 
змісту і якості освіти дорослих потребам і викликам су-
часного суспільства і особистості, адже освіта — це рушій 
розвитку інноваційного суспільства та економіки знань.
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Створення центру відбулося у вересні 2014 р., відпо-
відно до постанови вченої ради КНТЕУ від 28 серп-
ня 2014 р. та наказу ректора від 29  серпня 2014 р. 

№ 2111. Він став навчально-консультаційним підрозділом 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету. Діяльність Центру європейської освіти націлена 
на реалізацію принципу академічної мобільності та ство-
рення для студентів можливості подвійного дипломування.

Метою підрозділу є підготовка студентів та випускни-
ків КНТЕУ для вступу до вищих навчальних закладів Єв-
ропи — партнерів КНТЕУ на освітні ступені «бакалавр» 
та «магістр» у рамках програм подвійного дипломування.

Робота Центру спрямована на виконання ключових 
зав дань, відповідно до мети заснування: здійснення мовної 
(англійська / французька) підготовки студентів, випуск-
ників, а  також працівників КНТЕУ до рівнів володіння 
мовою В1 / В2 за стандартами Європейського Союзу, які є 
необхідними для вступу у вищі навчальні заклади Європи; 
надання інформаційно-консультаційних послуг щодо нав-
чання у вищих навчальних закладах Європи — партнерах 
КНТЕУ в рамках програм подвійного дипломування, а та-
кож подальший супровід студентів при записі та поданні 
документів на вступ до цих вищих навчальних закладів.

Центр європейської освіти надає можливість студен-
там та випускникам КНТЕУ навчатися у  європейських 
вищих навчальних закладах на рівних правах з  грома-
дянами країн-членів ЄС як французькою, так і  англій-
ською мовами, за широким спектром напрямів підго-
товки та спеціальностей, а  також можливість отримати 
європейський диплом бакалавра лише за 1 рік, а диплом 
магістра — за 2 роки. Очолює Центр європейської освіти 
випускниця КНТЕУ та Університету д’Овернь (Франція), 
доцент Т. П. Дупляк.

Центр європейської освіти є наступником Французь-
ко-Українського інституту управління, який ефективно 
функціонував більше 13 років. У  роботі центр реалізує 
свої функції та цілі на основі договорів КНТЕУ з декіль-
кома, насамперед французькими, вищими нав чальними 
закладами, серед яких: Університет д’Овернь (м. Клер-
мон-Ферран), Вища паризька школа комерції ESCP Europe, 

Вища школа менеджменту 
«Ауденсія Нант», Універси-
тет ім.  П’єр Мендес Франс 
(м.  Гре нобль), Університет 
Парі-Ест Кретей (м. Париж). 
Також Центр європейської 
освіти співпрацює з  Уні-
верситетом Центрального 
Ланкаширу, м. Престон (Ве-
лика Британія), Університе-
том ім. Гульєльмо Марконі, 
м. Рим (Італія) та ін.

Центром координуєть-
ся дистанційна програма 
подвійного дипломуван-
ня «Бакалавр з  економіки 
та управління» Університе-
ту ім. П’єр Мендес Франс 
(м. Гренобль, Франція), найкращі студенти якої направля-
ються на навчання у Францію у другому семестрі. У ком-
петенції підрозділу — студентський обмін між КНТЕУ та 
Вищою школою менеджменту «Ауденсія Нант» (Франція).

Завдяки діяльності Центру студенти КНТЕУ мають 
змогу брати участь у «Зимовій школі з економіки» Уні-
верситету ім. Гульельмо Марконі (м. Рим, Італія), «Літ-
ній школі з  вивчення англійської мови» Університету 
Центрального Ланкаширу (м. Престон, Великобританія) 
та ін.

Одним із завдань Центру європейської освіти є мо-
ніторинг європейського освітянського ринку, вивчення 
та узагальнення закордонного та вітчизняного досвіду 
подвійного дипломування, а також збір інформації щодо 
особливостей навчання за кордоном.

Центром здійснюється аналітико-експертний супро-
від розробки проектів програми Європейского Союзу 
Еразмус+: «Розвиток потенціалу вищої освіти», «Жан 
Моне», «Кредитна мобільність» та ін. До його функцій 
входить надання консультацій та рекомендацій щодо 
підготовки та заповнення необхідної документації для 
розробки та подачі проекту.

ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ

Т.П. Дупляк
Директор центру,  

кандидат економічних наук, 
доцент

Викладач французької мови доцент Л. С. Лемешко  
та студенти центру

Студентки КНТЕУ на навчанні у Вищій школі менеджменту 
«Ауденсія Нант» (м. Нант, Франція), 2015/16 н.р. 
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Науково-дослідний фінансовий інститут КНТЕУ 
було засновано відповідно до наказу ректора уні-
верситету № 1783 від 1 червня 2010 р. Поява Ін-

ституту була викликана необхідністю забезпечення роз-
витку наукової діяльності КНТЕУ з наближенням його 
до параметрів дослідницького ВНЗ. Також передумовами 
його створення були закони України «Про вищу освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», Програма 
стратегічного розвитку університету до 2020 р., Концеп-
ція перспективного розвитку наукової та інноваційної 
діяльності університету.

З червня 2010 р. Інститут очолював доктор економіч-
них наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни І. Я. Чугунов. З лютого 2015 р. посаду директора обіймає 
доктор економічних наук, професор І. В. Запатріна.

Структурними підрозділами Інституту є відділи дер-
жавних фінансів та бюджетної системи. Науковий склад 
сформовано з досвідчених фахівців, серед яких 4 док-
тори економічних наук. Діяльність науковців Інституту 
відзначена почесними грамотами та подяками Кабінету 
Міністрів України, Міністерства фінансів України, Дер-
жавної фінансової інспекції України, Київської міської 
державної адміністрації.

Діяльність спрямована на: здійснення фундаменталь-
них та прикладних досліджень з метою підвищення рівня 
наукового забезпечення фінансово-бюджетної політики, 
системи управління державними фінансами; забезпечен-
ня інтеграції наукових досліджень і навчального проце-
су, підвищення наукоємності дисциплін відповідного 
профільного спрямування, актуалізація тематики ма-
гістерських, дисертаційних робіт, ефективного викори-
стання наукового потенціалу викладачів та працівників 
Університету; розвиток фінансової науки, формування 
наукових шкіл, підготовка наукових кадрів; проведення 
науково-практичних конференцій, семінарів; підготовка 
відповідних монографій, наукових праць, надання нау-
ково-консультативних послуг. Важливе місце належить 
співробітництву з державними інститутами, у тому чис-
лі Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, 
Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів 
України, Міністерством економічного розвитку і торгів-
лі України, Державною казначейською службою України, 
Державною фінансовою інспекцією України, місцевими 
державними адміністраціями з питань фінансово-бю-
джетного регулювання соціально-економічного розвит-
ку України.

Одним із пріоритетних завдань інституту є забезпе-
чення діяльності спеціалізованої вченої ради із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кан-
дидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08  — 
гроші, фінанси і кредит. У квітні 2011 р. наказом Вищої 
атестаційної комісії України № 301 створено спеціалі-
зовану вчену раду Д 26.055.03 із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) еконо-

мічних наук за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і 
кредит. Головою ради призначено І. Я. Чугунова.

Наказом МОН України № 455 від 15 квітня 2014 р. 
пролонговано спеціалізовану вчену раду Д 26.055.03 на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) еконо-
мічних наук за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і 
кредит строком на три роки. За період 2010–2015 рр. за-
хищено 52 дисертаційні роботи.

На базі Науково-дослідного фінансового інституту під 
керівництвом професора І. Я. Чугунова заснована науко-
ва школа з питань фінансово-бюджетної стратегії соці-
ально-економічного розвитку країни. Під керівництвом 
вченого підготовлено 7 докторів та 28 кандидатів наук.

Серед пріоритетних напрямів наукової діяльності 
Інституту варто виокремити розвиток системи управ-
ління державними фінансами та інституційний розви-
ток бюджетної системи; теоретико-методологічні засади 
формування фінансової, питання бюджетної політики 
як дієвого інструмента соціально-економічного розвит-
ку країни, податкової політики та формування доходів 
бюджету. Також у колі інтересів знаходиться державна 
політика у сфері видатків бюджету, управління держав-
ним боргом, розвиток місцевих фінансів та регулювання 
міжбюджетних відносин, бюджетна стратегія та перспек-
тивне бюджетне прогнозування і планування, розвиток 
системи державного фінансового контролю та аудиту, 
державна політика розвитку фінансових ринків та послуг.

Інститутом проведені та здійснюються такі наукові 
дослідження: «Розвиток бюджетної системи України», 
«Управління державними фінансами як складова соці-
ально-економічного розвитку країни», «Державні ви-
датки як складова системи бюджетного регулювання 
економіки», «Формування місцевих бюджетів в умовах 
економічних перетворень», «Фінансовий механізм за-
безпечення соціально-економічного розвитку України», 
«Бюджетна політика в умовах обмеженості фінансових 
ресурсів», «Фінансове забезпечення системи соціального 
захисту населення у сучасних економічних умовах», «Ін-
ституційна архітектоніка формування доходів бюджету у 
системі фінансово-економічного регулювання».

Результати науково-дослідних робіт мають загально-
державне значення. Зокрема, використовуються Мініс-
терством фінансів України у бюджетному процесі, удо-
сконаленні системи бюджетного регулювання, розвитку 
державних фінансів, впроваджені у навчальний процес 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету при викладанні дисциплін «Державна фінансо-
ва політика», «Бюджетна система України», «Податкова си-
стема України», «Бюджетне планування і прогнозування».

Упродовж 2010–2015 рр. опубліковано понад 200 нау-
кових праць, у тому числі 15 монографій та підручників, 
50 статей у журналах, що входять до наукометричних баз 
даних, понад 100 статей у журналах, включених до пере-
ліку наукових фахових видань України.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ
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К И Ї В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
У Н І В Е Р С И Т Е Т

ЛАБОРАТОРІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Лабораторія дистанційного навчання (ЛДН) є 
частиною кафедри програмної інженерії та ін-
формаційних систем. Основною метою діяльно-

сті лабораторії є адміністрування та супровід системи 
дистанційного навчання (СДН) КНТЕУ, впровадження 
сучасних освітніх web-технологій у навчальний процес.

Діяльність лабораторії забезпечує інформаційну та 
технічну підтримку сайту Центру дистанційного навчан-
ня, з головної сторінки якого здійснюється вхід до СДН 
КНТЕУ на базі віртуального навчального середовища 
Moodle.

В СДН КНТЕУ дистанційні курси структуровані від-
повідно до факультетів та кафедр. Основними елемента-
ми курсу є електронний підручник, електронні ресурси 
навчально-методичного забезпечення дисципліни, тре-
нувальні та екзаменаційні тести.

У 2014–2015 навчальному році в  лабораторії роз-
роблені дистанційні курси: «Створення дистанційних 
курсів за допомогою Adobe Captivate», «Розробка дистан-
ційного курсу в  середовищі Macromedia Dreamweaver», 
«Розробка та супровід проектів Microsoft Project», 
«Windows XP для системного адміністратора» та ін. Для 
Центру довузівської підготовки лабораторією були ство-
рені дистанційні курси «Історія України», «Математика», 
«Українська мова».

Також у  цей період були розроблені електронні під-
ручники: «Організація готельного господарства» (авто-
ри — доктор економічних наук, професор М. Г.  Бойко, 
старший викладач Л. М.  Гопкало); «Митне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності» (автори — доктор 
економічних наук, професор Т. М.  Мельник, кандидат 
економічних наук, доцент О. В. Дьяченко, кандидат еко-
номічних наук, доцент О. В.  Зубко); «Організація ту-
ристичних подорожей» (автор — кандидат економічних 
наук, доцент Г. І. Михайліченко).

Створення та розміщення дистанційних курсів в 
СДН здійснюється у тісній співпраці співробітників ла-
бораторії та викладачів КНТЕУ. Так, лабораторією ви-
дані методичні рекомендації «Створення дистанційних 
курсів в  системі дистанційного навчання КНТЕУ. Ме-
тодичні рекомендації для викладачів вищих навчальних 
закладів». Рекомендовані вимоги визначають структуру 
дистанційного курсу з  дисципліни, загальні вимоги до 
змісту та оформлення його компонентів, методичні та 
програмно-технічні умови його застосування.

У 2014–2015 навчальному році кожен викладач підго-
тував та розмістив свої курси СДН КНТЕУ Moodle, дис-
танційне навчання студентів проводилося у лютому-бе-
резні 2015 р. Ці кроки стали революційною інновацією, 

оскільки викладачі вперше засвоювали практику дистан-
ційного навчання. Лабораторія проводила індивідуальне 
консультування викладачів всього університету з підго-
товки навчально-методичних матеріалів в  електронно-
му форматі, інформаційного наповнення дистанційних 
курсів, розміщення тестів, використання можливостей 
та способів дистанційного навчання. В «Особистому 
кабінеті викладача» на сайті КНТЕУ створена рубрика 
«Матеріали для підготовки дистанційних курсів», яка 
постійно оновлюється.

Тестова система Moodle передбачає великі можливо-
сті для отримання об’єктивного оцінювання рівня знань. 
Всі види тестування в університеті планується проводи-
ти на платформі Moodle. В  лабораторії вже розроблена 
web-інструкція для викладачів щодо розмітки, встанов-
лення та налагодження параметрів тесту. Гнучке нала-
штування тестів дозволяє проводити не тільки тесту-
вання, а й олімпіади та інтелектуальні ігри. Так, 7 травня 
2015 р. викладач Н. Б. Ткаченко (кафедра маркетингу та 
реклами) на базі ЛДН провела факультетську олімпіаду, 
в якій взяли участь 75 студентів факультету економіки, 
менеджменту і права.

На базі лабораторії опанована технологія проведення 
online-лекцій (вебінарів) для студентів КНТЕУ: «Мар-
кетингова товарна політика», викладач Н. Б.  Ткаченко; 
«Економетрія», викладач В. В.  Рязанцева (кафедра ста-
тистики та економетрії). У  межах договору про творчу 
співпрацю між КНТЕУ та Маріупольським державним 
університетом у системі дистанційного навчання КНТЕУ 
4 квітня 2015 р. відбулася online-лекція для студентів Ма-
ріупольського державного університету зі спеціальності 
«Менеджмент туристичного бізнесу» на здобуття ступе-
ня вищої освіти «бакалавр». Лекцію проводила Т. І. Тка-
ченко — доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри туризму та рекреації. Технічну організацію та 
підтримку забезпечив директор Центру дистанційного 
навчання В. П. Роганов. Система дистанційного навчання 
забезпечила чіткий та зрозумілий взаємозв’язок і спілку-
вання між лектором та студентами у режимі реального 
часу. Після завершення лекції студенти мали змогу зада-
ти запитання та почути відповіді.

Завдяки створенню дистанційної підтримки дисци-
плін та практичному проведенню дистанційного нав-
чання викладачі КНТЕУ суттєво підвищили кваліфіка-
цію в  застосуванні сучасних інформаційних технологій 
в навчальному процесі. Цей факт має неабияке значення 
в  історії університету, адже розвиток та вдосконалення 
дистанційного навчання на сьогодні — це вже не кроки 
у майбутнє, а нагальна сучасна необхідність.
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С Т Р У К Т У Р Н І  П І Д Р О З Д І Л И

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ДО ЗОВНІШНЬОГО  
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Центр підготовки до ЗНО Київського національно-
го торговельно-економічного університету посідає 
вагоме місце в питаннях підготовки абітурієнтів до 

вступу у ВНЗ. Центр працює як важливий елемент систе-
ми «загальноосвітня школа — вищий навчальний заклад». 
Мета діяльності — якісна підготовка до зовнішнього неза-
лежного оцінювання з української мови та літератури, мате-
матики, географії, іноземної мови, історії України, біології.

Заснований у  1996 р. як факультет довузівської під-
готовки КНТЕУ, Центр довузівської підготовки здійснює 
освітню діяльність на підставі ліцензії і  набув значного 
досвіду організаційної та методичної роботи щодо під-
вищення рівня підготовки абітурієнтів. З 2004 р. довузів-
ську підготовку в центрі пройшли 5622 слухачі.

Профіль навчання слухачі підготовчих курсів обира-
ють за власним бажанням, ними можуть стати як учні 
випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, 
так і особи, які мають повну загальну середню освіту.

Підготовчі курси проводяться у формі вечірніх занять 
терміном навчання 8 або 4 місяці і створюють єдину систе-
му підготовки абітурієнтів до вступу на всі спеціальності 
університету. Триває робота над підготовкою дистанційних 
курсів з  основних дисциплін, що дасть змогу розширити 
коло тих, хто бажає успішно скласти незалежне оцінювання.

Ефективність навчання у Центрі довузівської підготов-
ки забезпечується високим рівнем професіоналізму провід-
них науково-педагогічних працівників університету, якістю 
викладання, сучасними формами навчання, поглибленим 
вивченням навчальних предметів, чіткою організацією на-
вчального процесу, впровадженням індивідуального під-
ходу та інноваційних технологій, і визначається високою 
результативністю вступу до вищих навчальних закладів.

Багаторічний досвід свідчить, що навчання на підго-
товчих курсах є найефективнішою формою підготовки 
потенційних абітурієнтів. Відповідно, керівництво і пра-
цівники Центру довузівської підготовки щоденно працю-
ють над реалізацією ряду завдань, серед яких: створення 
єдиної системи професійної орієнтації абітурієнтів; ор-
ганізація та методичне забезпечення різних форм дову-
зівської підготовки; формування у  майбутніх студентів 
пізнавального інтересу, стійкої мотивації й позитивного 
ставлення до навчання; адаптація абітурієнтів до нав-
чання у вищому навчальному закладі; підвищення рівня 
знань студентів за допомогою поглибленої професійної 
довузівської підготовки; регулярний контроль і  оціню-
вання знань слухачів через проведення тестування згідно 
з методикою зовнішнього незалежного оцінювання; ор-
ганізація роботи викладачів університету у профільних 
класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальний процес у  центрі забезпечують виклада-
чі університету, його структурних підрозділів, вищих та 
загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, серед 
яких доценти, кандидати наук, старші викладачі, вчителі 

вищої категорії. Усі викладачі мають вищу освіту й відпо-
відну фахову підготовку. Навчальні заняття проводяться 
з використанням новітнix освітніх технологій, застосову-
ється сучасний візуальний супровід, що сприяє ґрунтов-
ному засвоєнню навчального матеріалу.

Центр має велику базу навчальних тематичних та конт-
рольних тестових завдань для різних термінів навчання, 
складених за специфікацією тестових завдань зовнішнього 
оцінювання, тестові зошити минулих років, що дає змогу 
отримати не тільки ґрунтовні теоретичні знання, а й набу-
ти практичних навичок із дисциплін обраної спеціальності.

Контроль знань слухачів за специфікацією тестових 
завдань зовнішнього оцінювання здійснюється за допо-
могою 4 атестаційних робіт, розроблених із кожної дис-
ципліни для різних термінів навчання. Значну роль в ін-
тенсифікації навчального процесу відіграє різноманітне 
унаочнення. Слухачі центру забезпечуються необхідним 
роздатковим матеріалом (схеми, таблиці, міні-словники), 
бланками відповідей для контрольних тестових робіт.

Слухачі Центру довузівської підготовки мають можли-
вість поглиблено вивчати шкільні дисципліни, які перед-
бачають профільне спрямування; поповнити, системати-
зувати й упорядкувати знання, які вони здобули в середній 
школі, ґрунтовно підготуватися до державної атестації та 
зовнішнього тестування. Після прослуховування курсу — 
отримати об’єктивну оцінку власних знань, адаптуватися 
до майбутнього місця навчання й вимог вищої школи, 
психологічно та організаційно підготуватися до зовніш-
нього незалежного оцінювання. За бажання  — брати 
участь у студентських наукових конференціях, відвідува-
ти Дні відкритих дверей університету та Дні гостинності, 
які організовуються профільними кафедрами, познайо-
митися з  професорсько-викладацьким складом, матері-
ально-технічною базою університету; отримати вичерпну 
інформацію про КНТЕУ. Свідомо обрати майбутню спеці-
альність, тим самим поповнивши професійно орієнтова-
ний контингент майбутніх студентів університету.

Щороку 90% слухачів Центру довузівської підготовки 
КНТЕУ стають студентами вищих навчальних закладів 
України.

З 2012 р. центр є головною ланкою в  організації та 
проведенні зовнішнього незалежного оцінювання як 
пункт тестування. До його роботи на період тестування 
долучаються більше 70 викладачів та студентів універ-
ситету. За три роки університет разом із Центром дову-
зівської підготовки забезпечив проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання для 6575 абітурієнтів.

Важливість довузівської підготовки складно пере-
оцінити: вона є одним з головних чинників вибору май-
бутньої професії, збагачує процес навчальної діяльності, 
сприяє адаптації до навчання у ВНЗ. Необхідність підго-
товки до вступу у ВНЗ доведена високим рівнем підготов-
ки фахівців, що відповідає вимогам сучасного ринку праці.
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ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ  
ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Підготовка іноземних громадян у  КНТЕУ здійс-
нюється з  2001 р. відповідно до ліцензії універ-
ситету, виданої Міністерством освіти України 

за № 115685 від 22 червня 2000 р., та наказу ректора від 
17 вересня 2001 р. № 1544. Заснування підготовчого від-
ділення відбулося на базі Інституту міжнародного спів-
робітництва КНТЕУ. У 2002 р., після ліквідації Інституту 
міжнародного співробітництва, відділення довузівської 
підготовки іноземних громадян (ВДПІГ) було підпоряд-
ковано безпосередньо КНТЕУ. До 2013 р. історія відділен-
ня поступово збагачувалася подіями: у 2000 р. була отри-
мана ліцензія на право продовження освітньої діяльності 
з підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ Украї-
ни обсягом 50 осіб, у 2004 р. — таку ж ліцензію, але на 
обсяг 100 осіб, у 2014 р. було продовжено ліцензію.

Згідно з  наказом № 3614 від 30  грудня 2013 р. «Від-
ділення довузівської підготовки іноземних громадян» 
КНТЕУ було перейменовано на «Підготовче відділення 
для іноземців та осіб без громадянства» КНТЕУ. У своїй 
роботі підрозділ у повному обсязі використовує навчаль-
ну та матеріально-технічну базу університету. Прово-
дяться лекції, практичні заняття, робота в лабораторіях 
і  комп’ютерних класах, навчально-ознайомчі екскурсії 
тощо. Всі іноземці забезпечені навчально-методичними 
матеріалами, у  процесі навчання вони також знайом-
ляться з історією, національними звичаями, традиціями 
і реаліями України.

До роботи зі студентами з  інших країн залучені ви-
кладачі, які мають досвід роботи з іноземцями та високий 
рівень професійної кваліфікації, ведуть науково-дослід-
ну роботу за такими темами: «Вплив етнопсихологіч-

них характеристик інозем-
ців на успішність навчання 
в  умовах країни, де вони 
проживають», «Урахуван-
ня пізнавальних і комуніка-
тивних потреб іноземців під 
час оволодіння ними фахо-
вих спеціальностей», «Сту-
пінь спорідненості рідної 
мови студента та мови нав-
чання як фактор ефектив-
ності оволодіння ним мов-
леннєвими навичками та 
вміннями», «Використання 
елементів програмованого 
навчання в  процесі викла-
дання української (росій-
ської) мови як іноземної». 
Результати досліджень педагогів опубліковані у фахових 
виданнях та представлені на всеукраїнських та міжнарод-
них конференціях.

Від дня заснування ВДПІГ його очолювала кандидат 
педагогічних наук, доцент Ю. О.  Томіна. Вона зробила 
значний внесок у розвиток підготовки іноземних грома-
дян до вступу у вищі навчальні заклади, вдосконалення 
організації навчального процесу, є автором понад 30 на-
укових та навчально-методичних праць. За значний осо-
бистий внесок у розвиток освіти і науки Ю. О. Томіна на-
городжена, зокрема, знаком «Відмінник освіти України». 
Удостоєна почесного звання «Заслужений працівник 
освіти України». За особливі заслуги у  розвитку друж-

ніх відносин та співробітництва між 
Україною та Республікою Молдова 
Президентом Республіки Молдова 
Ніколає Тімофті нагороджена ме-
даллю «Meritul Civic».

За період діяльності відділення 
пройшли підготовку близько 600 іно-
земних громадян з 39 країн світу: Іра-
ну, Китаю, Сирії, Йорданії, Туреччи-
ни, Пакистану, Іраку, США, Франції, 
Мадагаскару, Азербайджану, Анголи, 
Бельгії, Греції, Бразилії та інших кра-
їн. Випускники Підготовчого відді-
лення для іноземців та осіб без грома-
дянства, які закінчили в подальшому 
вищі навчальні заклади за обраними 
спеціальностями, успішно працюють 
у себе на батьківщинах економістами, 
інженерами, юристами, науковцями, 
дипломатами, лікарями та державни-
ми діячами своїх країн.

Група Підготовчого відділення для іноземців  
та осіб без громадянства, 2015 р.

Ю.О. Томіна 
Завідувач відділення

кандидат педагогічних наук, 
доцент
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Навчальний процес 

Окремої уваги заслуговують традиційно високі ре-
зультати участі випускників відділення в  міжнародних 
музичних конкурсах: Бі Кецзін (КНР) стала перемож-
ницею Міжнародного музичного конкурсу з  флейти 
у  2015 р.; Лю Веньцзун (КНР) посів у  2009 р. ІІ місце 
у Міжнародному музичному конкурсі вокалістів у Відні 
(Австрія); Шан Бінь (КНР) успішно закінчив навчання 
в  Національній музичній академії імені Чайковського 
та був направлений на стажування до Мілану (Італія); 
Чжан Сіньян (КНР) у 2005 р. отримав грамоту і грошову 
премію від представників «Центру сприяння та розвитку 
відносин китайських вчених та студентів». Представник 
центру визнав Відділення довузівської підготовки іно-
земних громадян КНТЕУ одним з трьох кращих відді-
лень у м. Києві та висловив подяку ректору університету 
А. А.  Мазаракі і  всім працівникам відділення. Інтерв’ю 
з Чжан Сіньян вийшло друком в українських ЗМІ.

Приємно відзначити також, що студенти з Республіки 
Ірак Алгед Хайдер Сахіб Обайдан та Аль-Джанабі Рабі 
Якуб Юсіф у  2014 р. успішно закінчили магістратуру 
КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоеконо-
мічної діяльності»; Парк Джонгкью (Республіка Корея) 
у  2014 р. відкрив туристичну фірму, яка рекламує тури 
в Україну та країни СНД; Гросс Юнас Бенгт Оскар (Коро-

лівство Швеція) у  2014 р. відкрив ресторан української 
кухні у м. Стокгольм.

Відповідно до вимог чинного законодавства України 
з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти, Підго-
товче відділення для іноземців та осіб без громадянства 
КНТЕУ здійснює належну підготовку іноземних грома-
дян до вступу у вищі навчальні заклади, що підтверджу-
ють успіхи його випускників у різних куточках світу.

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР

Рішення щодо створення Бізнес-інкубатора було 
прийнято на вченій раді КНТЕУ 23 червня 2010 р. 
Діяльність підрозділу розпочалася роком пізніше, 

у 2011 р.
Основною метою Бізнес-інкубатора КНТЕУ є нав-

чання та консультування студентів, які мають підприєм-
ницькі ідеї та бажання заснувати нову компанію або біз-
нес в тій чи іншій галузі економіки. Доки триває процес 
навчання, завдяки Бізнес-інкубатору студенти отриму-
ють необхідну базу знань для реалізації власної ідеї.

Підрозділ надає допомогу майбутнім фахівцям, забез-
печуючи підтримуюче середовище для підприємців на 
початковому етапі їх діяльності і на ранніх етапах бізнесу. 
Надає консультацій щодо організації нового бізнесу на 
етапі його створення та ранній стадії розвитку, а також 
методичну та консультаційну допомогу при дослідженні 
ринку, розробленні техніко-економічного обґрунтуван-
ня інвестиційних проектів суб’єктів господарювання, що 
здійснюються студентами КНТЕУ.

Слухачі Бізнес-інкубатора беруть участь у  зустрічах 
та засіданнях з тематики започаткування власної справи.

За роки роботи досягнуто перших результатів. Так, 
практично реалізовано програму інкубації студента ІВК 

КНТЕУ Карпенка Андрія, розроблено бізнес-план ство-
рення підприємства з надання проектних послуг на бу-
дівельному ринку та розпочато реальну підприємницьку 
діяльність згідно з бізнес-планом (2012). У 2013–2014 рр. 
взято участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного сту-
дентського конкурсу з  інвестиційних досліджень «CFA 
Institute Research Challenge», в  рамках якого студенти 
кафедри економіки та фінансів підприємства готували 
ґрунтовні аналітичні звіти англійською мовою та вдало 
захистили отримані результати дослідження перед ква-
ліфікованим журі, до складу якого входили провідні екс-
перти інвестиційного бізнесу України.

Серед інших заходів — участь у конкурсі бізнес-пла-
нів підприємницької діяльності серед молоді міста Ки-
єва, організованому Київським молодіжним центром 
праці при КМДА (2014), конкурсі держав-членів ГУАМ 
на кращий бізнес-проект в рамках ГУАМ (2015), конкурсі 
інноваційних проектів ІV Буковинського студентського 
фестивалю науки.

Слухачі Бізнес-інкубатора відвідали семінари на теми: 
«Побудова бізнес-моделі майбутнього бізнесу», «Викори-
стання методологій «Розвиток клієнта» та «Бережливий 
стартап» у розробці нових продуктів та сервісів.
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ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ

Центр розвитку кар’єри — структурний підрозділ 
університету, створений відповідно до постано-
ви вченої ради КНТЕУ від 24 травня 2001 р. з ме-

тою організації практичної підготовки та стажування 
студентів, сприяння випускникам у  працевлаштуванні 
та адаптації у практичній діяльності, підтримки зворот-
ного зв’язку з ними, здійснення моніторингу розвитку їх 
кар’єри, формування мережі постійного і взаємовигідно-
го партнерства університету з підприємствами і органі-
заціями різних галузей економіки.

Сприяючи працевлаштуванню студентів та забез-
печенню їх практичної підготовки ЦРК встановлює 
різні форми співробітництва з  організаціями, зокрема 
з  профільними державними установами, фінансовими 
структурами, установами банківської сфери, судовими 
інституціями, підприємствами сфери торгівлі та готель-
но-ресторанного бізнесу, страхового бізнесу. Уклада-
ються відповідні договори про підготовку спеціалістів, 
угоди про співпрацю, договори про науково-практичне 
та науково-педагогічне співробітництво, двосторонні 
договори про співдружність, про проходження практики 
студентів, що створюють умови для реалізації програм 
практики. Спільно з  роботодавцями ЦРК організовує 
загальноуніверситетські презентації, семінари, ярмарки 

вакансій, дні кар’єри, круглі столи, майстер-класи, тре-
нінги, тестування.

За роки діяльності ЦРК встановлено понад 350 кон-
тактів з роботодавцями. У 2015 р. всі дані було системати-
зовано та занесено до єдиної бази «Управління компанія-
ми», що надало можливість ефективно використовувати 
зв’язки з роботодавцями всіма структурними підрозділа-
ми університету. Не обмежуючись взаємовідносинами із 
постійними партнерами, Центр розвитку кар’єри нама-
гається залучати до співпраці нові сучасні мережі торго-
вельних компаній, фірм, підприємств.

З 2010 р. по 2015 р. у Київському національному тор-
говельно-економічному університеті проведено п’ять 
ярмарків вакансій і  День кар’єри за участю 415 провід-
них вітчизняних та міжнародних компаній. Серед них — 
готель Hyatt Regency Kyiv, ТОВ «КОРАЛ ТРЕВЕЛ Украї-
на», туристичний оператор з  національним капіталом 
Travel Professional Group, ТОВ «Мазар- Україна», Deloitte, 
KPMG, EY, АТ «ProCreditBank», АТ «БАНК РЕНЕСАНС 
КАПІТАЛ», ПАТ «УкрСиббанк», страхова компанія «PZU 
Україна», ТОВ «Ашан», мережа супермаркетів «Сільпо», 
ДП «Адідас Україна», ТОВ «Епіцентр К», УАК «Олімп», 
ТОВ «Метро Кеш енд Кері», ПрАТ «Філіп Морріс Украї-
на» та ін. Під час проведення Дня кар’єри у 2015 р., крім 

День кар’єри
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звичних стендових експозицій, проходили презентації 
програм стажування компаній, майстер-класи, тренінги, 
воркшопи.

Одним із дієвих заходів, які сприяють налагодженню 
тісного зв’язку з  роботодавцями, є засідання спільних 
круглих столів. Центром проведено круглі столи на теми 
«Сучасні аспекти працевлаштування молодих спеціаліс-
тів», «Кар’єра в твоїх руках», «Практика очима студентів 
і роботодавців». Такі важливі заходи урізноманітнюють 
освітній процес, дозволяють всебічно обговорити акту-
альні проблеми та виробити стратегічні концепції для їх 
розв’язання.

Центром запропоновано один зі шляхів вирішення 
проблеми працевлаштування молоді в  Україні  — долу-
чатися до програм стажувань, які останнім часом актив-
но пропонують студентам міжнародні компанії. З  цією 
метою постановою вченої ради КНТЕУ від 29  жовтня 
2014  р. ухвалено «Порядок стажування на підприєм-
ствах, в  установах та організаціях студентів Київського 
національного торговельно-економічного університету, 
які здобули освіту за освітнім ступенем «бакалавр», «мо-
лодший бакалавр». На інтернет-ресурсах університету 
розміщується і  постійно оновлюється інформація для 
студентів стосовно пропозицій щодо їх стажування.

Сучасний ринок праці в  Україні стрімко змінюєть-
ся, з’являються нові компанії, тому з метою обізнаності 
студентів Центром проводяться презентації компаній. 
У 2010–2015 навчальному році проведено 118 таких пре-
зентацій для студентів 5 курсу, зокрема групою компаній 

Майстер-клас співзасновниці Newbreed Ірини Моргуліс

Майстерня професійного розвитку

Підвищення професійної кваліфікації.  
Лекції для працівників Пенсійного фонду України

Майстерня професійного розвитку. Лекція компанії «Сільпо»

«Текстиль-контракт», ПрАТ «Рабен Україна», ТОВ «Гло-
бальна ресторанна група», ПрАТ «СК «ВУСО», Unilever, 
JTI та ін.

З кожним роком Центр розширює свою діяльність, 
впроваджуючи нові сучасні форми співпраці з  робото-
давцями, однією з  яких є майстер-класи: особливості 
самопрезентації студенти університету опановували на 
майстер-класі «Персональний бренд», секрети сервісу 
на найвищому рівні, який перевищує всі очікування клі-
єнтів,  — на майстер-класі «WOW-сервіс  — невід’ємний 
атрибут успішної компанії», практичні поради щодо на-
писання резюме та проходження співбесіди  — на май-
стер-класі «Візьміть мене на роботу».

З метою якісного забезпечення освітнього процесу 
в  університеті, оптимального поєднання процесу про-
ходження практики та працевлаштування студентів, 
ефективного виконання укладених договорів про спів-
робітництво з  підприємствами, організаціями, устано-
вами у 2014 р. функції Центру поєднано з організацією 
практичної підготовки і стажування студентів. Це нада-
ло нових можливостей для забезпечення високої фахової 
підготовки випускників та опанування ринку праці.

Завдяки контактам з випускниками попередніх років, 
через посередництво ЦРК збільшено на понад 20% кіль-
кість звернень і замовлень від роботодавців для проход-
ження практики студентами з подальшим працевлашту-
ванням, що свідчить про високий рівень знань студентів 
та авторитет університету.
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З метою сприяння творчому пошуку інноваційних 
і кон’юнктурно-економічних розробок, оцінці їх ін-
вестиційної привабливості та передачі до спожива-

чів, ефективному використанню об’єктів інтелектуальної 
власності, успішному впровадженню інновацій, а  також 
стимулювання науково-педагогічного персоналу, аспіран-
тів, докторантів і  студентів КНТЕУ до створення нових 
знань та їх ефективного використання за участі фахівців 
та випускників кафедри менеджменту наказом від 18 лю-
того 2011 р. № 648 створено Центр трансферу технологій.

У ході роботи Центром було поставлено завдання 
створювати організаційні, економічні та правові умови 
для розповсюдження на внутрішньому ринку результатів 
інтелектуальної праці науково-педагогічного персоналу, 
аспірантів, докторантів та студентів КНТЕУ; забезпечу-
вати порядок проходження документів від власника ін-
новаційної розробки до ініціатора створення перспек-
тивного інноваційного виробництва, впровадження, 
освоєння, введення у  промислову експлуатацію та су-
провід проекту розробником; обмежувати конкуренцію, 
неправомірне використання інноваційних розробок на-
уково-педагогічного персоналу, аспірантів, докторантів 
та студентів КНТЕУ підприємствами, установами та ор-
ганізаціями, несанкціонованої їх передачі та здійснення 
виробництва; здійснювати інформаційну підтримку ін-
новаційної діяльності.

Робота Центру сфокусована на кількох напрямах ді-
яльності. Так, у  питанні експертизи інноваційних про-
позицій до уваги взято науково-технічну експертизу 
патентів, створених на базі КНТЕУ; оцінку працездат-
ності запропонованих патентів; оцінку інноваційного та 
комерційного потенціалу пропозиції у  сфері наукоміст-
ких технологій. Здійснюється пошук та залучення парт-
нерів — інформації про конкурси та гранти, формується 
портфель патентів для потенційних виробників.

Проводиться технологічний маркетинг, зокрема ство-
рення банків даних по наявних запатентованих наукових 
розробках, які можуть бути затребувані промисловістю; 
проведення необхідних досліджень з  виявлення най-
більш ефективних ринків збуту результатів науково-до-
слідних робіт співробітниками КНТЕУ; здійснення комп-
лексу заходів щодо просування запатентованих наробків 
КНТЕУ на ринки, в  тому числі розсилання пропозицій 
представникам обраного сегмента ринку, проведення по-
передніх переговорів та домовленостей.

У межах технічного аудиту проводиться інвентари-
зація результатів науково-дослідних робіт співробітни-
ків КНТЕУ як об’єктів інтелектуальної власності; аналіз 
портфеля патентів КНТЕУ. Надаються інформаційно- 
аналітичні послуги — збір, систематизація та аналіз ін-
формації про наукові розробки та попит на нові техноло-
гії, підготовка аналітичних оглядів з різних галузей науки 
і  техніки України та зарубіжних країн, узагальнення та 
аналіз досвіду діяльності інноваційних підприємств і на-
укових колективів.

Ще один із напрямів діяльності Центру  — консал-
тинг з  трансферу та комерціалізації технологій, а  саме 
захист результатів науково-дослідних робіт співробіт-
ників КНТЕУ як об’єктів інтелектуальної власності; 
забезпечення результативності та ефективності комер-
ціалізації результатів науково-дослідних робіт співро-
бітників КНТЕУ.

Від часу створення спеціалістами Центру проведено 
значний обсяг робіт. Зокрема, підготовлено та затвер-
джено Положення про Центр трансферу технологій 
КНТЕУ; посадові інструкції провідних спеціалістів Цен-
тру трансферу технологій КНТЕУ; відвідано більш ніж 
50 тематичних заходів; підписано договір з  Київським 
державним центром науково-технічної і  економічної 
інформації (КиївЦНТЕІ); сформовано та розміщено 
16  технологічних пропозицій у  Національній мережі 
трансферу технологій (NTTN); отримано патенти на ко-
рисні моделі (2010 р. — 29 шт., 2011 р. — 30 шт., 2012 р. — 
32 шт., 2013 р. — 25 шт., 2014 р. — 28 шт., 2015 р. — 9 шт.); 
отримано свідоцтва на авторське право (2014 р. — 3 шт., 
2015 р. — 15 шт.).

Надано пропозиції щодо врегулювання відносин 
КНТЕУ із працівниками в  сфері інтелектуальної влас-
ності, розроблено ряд відповідних документів. Серед 
них: проект внесення змін у Контракти з працівниками 
КНТЕУ — додані пункти, що стосуються прав на інте-
лектуальну власність та авторських прав; розроблено 
Типовий договір між КНТЕУ та його співробітника-
ми-власниками патентів на корисну модель про пере-
дачу права власності на патент; Типовий ліцензійний 
договір про надання дозволу на використання патентів, 
власником прав на які є КНТЕУ; Типовий договір про 
передачу (за винагороду) ноу-хау, власником яких є Ки-
ївський національний торговельно-економічний універ-
ситет.
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ЦЕНТР НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ТРЕНІНГУ

Однією з провідних частин наскрізної практичної 
підготовки студентів вищого навчального закла-
ду є виробнича практика бакалаврів з  профе-

сійним спрямуванням. У КНТЕУ вона складається з на-
вчального та виробничого тренінгу. Відповідальним за 
проведення навчального тренінгу є самостійний струк-
турний підрозділ університету, який розпочав свою ді-
яльність у 2001 р. — Центр навчально-виробничого тре-
нінгу КНТЕУ.

Метою створення Центру навчально-виробничого 
тренінгу стало проведення перспективної освітянської 
технології, призначеної для оволодіння слухачами сучас-
ними методами та прийомами прийняття рішень з  пи-
тань загального та функціонального менеджменту, біз-
нес-планування, економіки, фінансів, бухгалтерського та 
податкового обліку, маркетингових досліджень, управ-
ління персоналом, опанування навичок проведення гос-
подарсько-фінансових операцій та виконання службо-
вих обов’язків на окремих робочих місцях віртуального 
підприємства.

Основними завданнями діяльності Центру навчаль-
но-виробничого тренінгу є організація практичної під-
готовки студентів за спеціальностями «Економіка під-
приємства», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», 
«Фінанси і  кредит», «Менеджмент», «Товарознавство 
і торговельне підприємництво», «Економічна кібернети-
ка»; проведення тренінг-навчання в  системі перепідго-
товки та підвищення кваліфікації фахівців підприємств 
та організацій; організація тренінг-семінарів з практич-
ної підготовки студентів та викладачів вищих навчаль-
них закладів І–ІІІ рівнів акредитації; консультування 
структурних підрозділів та партнерів КНТЕУ щодо ме-
тодичного забезпечення практичної підготовки студен-
тів, перепідготовки та підвищення кваліфікації виклада-
цьких кадрів.

Навчальний тренінг організовано на первинних по-
садах адміністративно-управлінського апарату віртуаль-
ного підприємства, що відповідає освітньому ступеню 
«бакалавр» і  дозволяє забезпечити закріплення знань 
і  набуття навичок, достатніх для виконання завдань та 
обов’язків відповідного рівня професійної діяльності.

Віртуальне підприємство як об’єкт навчального тре-
нінгу функціонує в режимі реального часу, тобто інфор-
маційна база тренінгу є актуальною, постійно доповню-

ється та розширюється в  часі. Розвиток інформаційної 
бази діяльності віртуального підприємства забезпечу-
ється зусиллями адміністратора бази даних, виклада-
чів  — керівників тренінгу, а  також самих студентів, які 
розробляють плани діяльності підприємства, готують 
відповідне інформаційне забезпечення окремих бізнес- 
операцій та процесів.

У теперішній час у  Центрі створено та забезпечено 
підтримку функціонування в  режимі реального часу 
віртуального підприємства роздрібної торгівлі  — това-
риства з  обмеженою відповідальністю «Гермес» та його 
дочірнього підприємства, готельно-туристичного комп-
лексу «Гермес-сервіс», на базі яких і  проводиться на-
вчальний тренінг студентів.

Кількість тренінгових занять становить 16, а  їх три-
валість — по 4,5 години. Проведення тренінгу забезпечу-
ють 37 викладачів університету: 2 доктори економічних 
наук, професори; 1 кандидат економічних наук, профе-
сор; 13 кандидатів економічних наук, доцентів; 8 канди-
датів економічних наук, 13 викладачів без наукового сту-
пеня (асистенти, аспіранти).

Працівники Центру приділяють значну увагу удоско-
наленню методичного забезпечення з метою підвищення 
якості тренінгових занять, а також підтримують в функ-
ціональному режимі повний комплекс інформаційного 
забезпечення діяльності віртуальних підприємств. Для 
встановлення тісніших зв’язків із базами практики сту-
дентів КНТЕУ в Центрі навчально-виробничого тренін-
гу протягом періоду навчання організовуються і прово-
дяться круглі столи з  проблем практичної підготовки 
випускників вищих навчальних закладів.

Центр навчально-виробничого тренінгу презентує 
свою діяльність представникам вищих закладів освіти та 
представникам сектору реального бізнесу. Так, із робо-
тою Центру ознайомилися закордонні делегації: із США, 
Франції, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Китаю, Поль-
щі, Словаччини, делегації країн СНД, представники ви-
щих навчальних закладів України.

Від представників закордонних та вітчизняних ви-
щих закладів освіти адміністрація Центру навчально-ви-
робничого тренінгу отримала позитивні відгуки і високі 
оцінки щодо впровадження сучасних інноваційних осві-
тянських технологій з  метою підготовки високоякісних 
фахівців.
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ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З метою вирішення проблеми розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу учнівської та студентської молоді 
у січні 2005 р. була створена лабораторія професій-

ної діагностики в структурі Інституту молоді «Інтелект». 
У 2012 р. вона отримала нову назву — Центр психологіч-
ного забезпечення професійної діяльності кафедри пси-
хології. Першим завідувачем лабораторії стала Н. П. Ста-
тінова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
філософії та соціальних наук (січень 2005  — жовтень 
2011 рр.). На сьогодні Центр очолює директор Г. М. Ржев-
ський, кандидат психологічних наук, доцент. В  Центрі 
працює 8 співробітників — це 4 практичних психолога, 
2 провідних соціолога, інженер-програміст, лаборант.

Працівники Центру психологічного забезпечення 
професійної діяльності кафедри психології у  своїй ро-
боті виявляють професійні інтереси, ціннісні орієнтації 
та пріоритети молоді, працюють у напрямку розвитку їх 
творчих, інтелектуальних здібностей, надання психоло-
гічної консультативної підтримки в  усвідомленому ви-
борі майбутньої професійної діяльності. Організовують 
проведення наукових досліджень щодо діагностування 
рівня загального інтелекту, здібностей студентів із ме-
тою подальшої розробки рекомендацій щодо розвитку 
їх інтелектуально-творчого потенціалу та покращення 
процесу адаптації до умов навчання у виші та щодо під-
вищення якості освіти.

Ця діяльність безпосередньо пов’язана з пошуком об-
дарованої, інтелектуально-розвиненої молоді, саме тому 
ключовим напрямом роботи Центру визначено консуль-
тації з  елементами тестування  — комплексне діагнос-
тування абітурієнтів «Вибір успішної професії» як вид 
проф орієнтаційної діяльності.

Професійне тестування абітурієнтів проводиться за 
спеціальними методиками: «Профі», «Профі-2» та «Про-
фі-3» (дистанційна програма для тестування), розробле-
ними практичними психологами Центру. За десять років 
діяльності Центру діагнос-
тичне тестування пройшли 
більше 4 000 абітурієнтів.

У 2013–2014 навчаль-
ному році було розроблено 
методики, які дозволяють 
здійснювати психодіагнос-
тику та профорієнтацій-
не консультування інтерак-
тивно, з  використанням 
сучасних технологій у  ре-
жимі дистанційного до-
ступу (13  червня 2014 р. 
університет отримав свідо-
цтво № 55281 про реєстра-
цію авторського права на 

твір «Дистанційна програ-
ма комп’ютерного тестуван-
ня абітурієнтів «ПРОФІ-3»; 
27  липня 2015 р. отримано 
свідоцтво № 60884 про реє-
страцію авторського права 
на твір «Тест загальних інте-
лектуальних здібностей «Три 
компетентності»).

Другий важливий на-
прям діяльності Центру  — 
соціально-психологічні 
тренінги для студентів, які 
проводяться з  2006 р. Ос-
новна мета тренінгів по-
лягає у  формуванні нави-
чок успішної самореалізації 
студента, сприянні розвитку його організаторських здіб-
ностей, вмінь взаємодіяти з  оточенням та психологіч-
но налаштовуватись на майбутнє. Досягнення мети тре-
нінгів реалізується через формування потреби студентів 
університету до інноваційної, професійної та творчої ді-
яльності. Майбутнім менеджерам і  маркетологам, бан-
кірам і фінансистам, психологам і представникам інших 
спеціальностей, у  межах дії тренінгів, надається мож-
ливість мобілізувати власний особистісний ресурс, від-
рефлексувати його, розвинути навички групової взаємо-
дії. Після закінчення тренінгу його учасники отримують 
відповідні сертифікати.

У Центрі за десять років було розроблено 19 соціаль-
но-психологічних тренінгів: «Асертивна особистість», 
«Бізнес-тренінг», «Взаємовідносини у  родині», «Впев-
нена поведінка», «Емоційний інтелект  — шлях успіш-
ної особистості», «Життя за власним вибором», «Зупи-
нити синдром шопоголіка», «Клуб успішних людей», 
«Командоутвроення», «Майстерня взаємовідносин», 

«Ораторське мистецтво», 
«Особистісне та кар’єрне 
зростання», «Партнерське 
спілкування», «Практикум 
з  гешатальт-терапії», «Тре-
нінг креативності», «Управ-
ління людськими ресур-
сами» (HR-менеджмент), 
«Усвідомлення себе», «Шко-
ла лідера», «Як обрати про-
фесію». За 2006–2015  рр. 
учасниками тренінгів стали 
1648 студентів.

До 2012 р. включно реа-
лізовувався такий напрям, 
як наукові дослідження, Н.П. Статінова з першим колективом лабораторії

Г.М. Ржевський  
Кандидат психологічних 

наук, доцент
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за результатами яких були створені сучасні діагностич-
ні методики, зокрема «ПРОФІ». Співробітники Центру 
брали участь у  розробці теми «Дослідження основних 
стратегій підвищення якості освіти в КНТЕУ». У 2008–
2010 рр. розроблена НДР «Методологія дослідження 
світових інтелектуальних технологій та їх впроваджен-
ня в  систему вищої освіти України». В  2011–2012 рр. 
співробітниками реалізовувався, спільно з  кафедрою 
філософських та соціальних наук, інноваційний проект 
«Розробка основних стратегій формування творчої осо-
бистості в  КНТЕУ». В  рамках проекту було проведено 
7 соціологічних досліджень серед студентів та створена 
спеціальна комп’ютерна програма для тестування «Три 
компетентності».

Третім важливим напрямом стали соціологічні до-
слідження серед студентів та викладачів. Упродовж де-
сятиріччя було розроблено та проведено 41 соціологічне 
дослідження з актуальних проблем розвитку вищої осві-
ти, в яких брали участь 87,2 тис. респондентів, з них: 82,9 
тис. студентів, та 3,5 тис. викладачів, 0,8 тис. роботодав-
ців. А саме: викладання навчальних дисциплін у КНТЕУ 
(двічі на рік); якість освіти у КНТЕУ (двічі на рік); думка 
студентів щодо мотивації вступу до магістратури; впро-
вадження новітніх технологій навчання та ефективності 
їх використання в  навчальному процесі; ефективність 
магістерських програм; конкурентоспроможність ви-

Виїзне заняття

пускників КНТЕУ; опитування студентів V курсу щодо 
комплексної оцінки якості практики з  базової освіти; 
місце та роль дистанційного навчання в  університеті; 
комплексна оцінка якості практики з базової освіти; роль 
та місце студентського самоврядування в КНТЕУ.

З травня 2013 р. Центром був започаткований що-
річний Міжнародний фестиваль організаційної, еконо-
мічної та практичної психології «Мудрість поколінь» 
SAPIENTIA GENERATIÓNES. Мета фестивалю  — інте-
грування новітніх психологічних технологій навчання 
у практичну діяльність науково-педагогічних працівни-
ків, аспірантів, студентів та молодих спеціалістів.

Керуючись прагненням до розвитку двосторонніх 
зв’язків у  сфері освіти та науки, збереження єдиного 
освітнього простору, підготовки висококваліфікованих 
національних науково-педагогічних кадрів Центр спів-
працює з  Уманським педагогічним університетом імені 
Павла Тичини, Гуманітарним інститутом Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховсько-
го, Інститутом психології імені Г. С. Костюка Національ-
ної академії педагогічних наук України, Українською асо-
ціацією організаційних психологів та психологів праці, 
територіальним медичним об’єднанням «Психіатрія», 
Управліннями освіти м. Києва у Солом’янському, Печер-
ському та Шевченківському районах, ЗНЗ І–ІІІ ступенів, 
ліцеями та гімназіями м. Києва.

Практичні заняття

Урочисте відкриття І Міжнародного фестивалю організацій-
ної, економічної та практичної психології «Мудрість поколінь»

Колектив Центру психологічного забезпечення  
професійної діяльності
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ВИЩА ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Вища школа педагогічної майстерності (ВШПМ) 
створена у  1998 р. на базі семінару молодих ви-
кладачів. Метою діяльності ВШПМ є підготовка 

нової генерації науково-педагогічних працівників, здат-
них творчо мислити, розробляти і використовувати у на-
вчальному процесі інноваційні технології навчання та 
виховання.

Підрозділ є об’єднанням науково-педагогічних пра-
цівників з  високою творчою активністю, зі своїм ба-
ченням проблем освітнього процесу, з  високими ре-
зультатами своєї практичної діяльності. Робота школи 
спрямована на вивчення та ознайомлення з  сучасними 
інноваційними технологіями навчання і  виховання; 
впровадження в  навчально-виховний процес ефектив-
них методик та методичних прийомів; вивчення та впро-
вадження в практику передового педагогічного досвіду, 
сучасних інноваційних методів викладання та виховання 
у вищій школі. Очолює Вищу школу педагогічної майс-
терності доктор технічних наук, професор, перший про-
ректор з науково-педагогічної роботи Н. В. Притульська, 
заступник — кандидат педагогічних наук, доцент кафед-
ри психології Т. М. Лагутіна.

Завдання діяльності ВШПМ пов’язані з оновленням та 
розширенням знань, формуванням нових професійних 
компетентностей у  психолого-педагогічній діяльності 
науково-педагогічних працівників КНТЕУ; ґрунтуються 
на засвоєнні та впровадженні інноваційних технологій, 
форм, методів та засобів навчання в практику викладан-
ня у КНТЕУ. Важливою складовою діяльності ВШПМ ви-
ступає вивчення, розповсюдження та використання пе-
редового педагогічного досвіду викладання та розробка 
пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного 
процесу, впровадження у практику навчання кращих до-
сягнень науки, техніки і виробництва.

У роботі ВШПМ здійснюється впровадження інно-
ваційних технологій реалізації змісту навчання, що пе-
редбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запро-
вадження дистанційних, інформаційно-комунікативних 
технологій навчання: кейс-стаді, вебінар, тренінг, моде-
рація тощо. Метод кейс-стаді (розгляд конкретних ситу-
ацій) найбільшою мірою відповідає завданням сучасної 
освіти: сприяє розвитку уміння вирішувати проблеми 
з урахуванням конкретних умов, розвиває здібності про-
ведення аналізу і діагностики проблем, уміння чітко фор-
мулювати і висловлювати свою позицію, уміння спілку-
ватися.

Значна увага в роботі ВШПМ приділяється підготов-
ці науково-педагогічних працівників КНТЕУ до викори-
стання в навчальному процесі сучасних інформаційних 
ресурсів. Слухачі ВШПМ опановують сучасні методи 
розробки навчально-методичних матеріалів.

Щорічно школою проводиться серія навчально- 
методичних семінарів, майстер-класів, тренінгів для нау-
ково-педагогічних працівників КНТЕУ та відокремлених 
структурних підрозділів КНТЕУ за найбільш актуаль-
ною тематикою.

Заняття для молодих викладачів у ВШПМ проводять-
ся за програмою 2012 р. Тематичний план занять акту-
алізується щорічно, складається з  трьох розділів, теми 
яких логічно взаємопов’язані й послідовно розглядають 
питання педагогіки, психології, дидактики та методики 
виховання, знання яких необхідні науково-педагогічно-
му працівнику вищого навчального закладу. До програми 
введено теми, які мають практичне спрямування та є акту-
альними для сьогодення. Саме молоді науково-педагогіч-
ні працівники — випускники ВШПМ — використовують 
інформаційні ресурси навчального процесу, намагаються 
розібратися у проблемах дистанційного навчання.

Серед провідних науково-педагогічних працівни-
ків, які проводять заняття у  ВШПМ, досвідчені фахівці 
КНТЕУ (професори Н. В.  Притульська, І. В.  Височин, 
В. М. Корольчук, О. М. Мельникович; доценти С. Л. Ша-
повал, К. В. Мостика, І. Г. Ганечко, М. В. Кулик, Т. М. Ла-
гутіна, С. М.  Миронець, С. Г.  Радченко, Р. П.  Романенко, 
Т. А.  Ротова, Н. Б.  Ткаченко, В. В.  Тринчук, О. О.  Хілен-
ко; науково-педагогічні працівники КНТЕУ Т. В. Божко,  
В. П. Роганов).

Навчання у  Вищій школі педагогічної майстерності 
здійснюється з відривом та без відриву від навчального 
процесу. Навчальні робочі плани уточнюються щорічно 
та затверджуються вченою радою КНТЕУ. Склад слухачів 
школи формується на основі рекомендацій кафедр та за-
тверджується наказом по КНТЕУ.

Вивчення і засвоєння новітніх інноваційних методик 
викладання у вищій школі є важливою складовою у про-
грамі курсу ВШПМ. Тому перед слухачами ставиться 
основне завдання — засвоїти основи професійної педаго-
гічної діяльності та розробити навчально-методичні ма-
теріали, що базуються на сучасних інноваційних методах 
викладання, та представити його у вигляді випускового 
методичного проекту, який за змістом є методичною роз-
робкою з окремої дисципліни чи окремих розділів курсів 
з використанням новітніх інноваційних методик та його 
захистом. Для допомоги слухачам школи у  створенні 
проекту відповідною кафедрою призначається науковий 
консультант.

Підсумком навчання у Вищій школі педагогічної май-
стерності є захист методичного проекту, що відбуваєть-
ся у  присутності комісії, створеної за наказом ректора. 
Після закінчення навчання і успішного захисту слухачам 
вручаються свідоцтва про підвищення педагогічної май-
стерності.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

Навчально-методичний відділ займається вив-
чен ням, узагальненням і  розповсюдженням 
сучас ного досвіду використання інноваційних 

технологій навчання, розробки новітнього навчально- 
методичного забезпечення відповідно до вимог Закону 
України «Про вищу освіту» та інших нормативних доку-
ментів МОН України та університету.

Розпочав існування як навчально-методичний кабі-
нет, реорганізація у відділ відбулася в 1994 р. На сьогодні 
навчально-методичний відділ безпосередньо підпоряд-
кований першому проректору з науково-педагогічної ро-
боти університету Н. В. Притульській. У колективі пра-
цюють 7 співробітників.

Діяльність навчально-методичного відділу регла-
ментується Конституцією України та законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів Укра-
їни, наказами та листами МОН України, іншими актами 
законодавства України, Статутом, Настановою з якості, 
постановами вченої ради і  ухвалами методичної ради 
КНТЕУ, наказами та розпорядженнями ректора, робочи-
ми навчальними планами, планом роботи навчально-ме-
тодичного відділу на рік.

Працівники навчально-методичного відділу працю-
ють над забезпеченням якості освітнього процесу через: 
здійснення планування та моніторингу виконання, ор-
ганізацію підготовки та експертизи рукописів навчаль-
но-методичних матеріалів, їх моніторингу для забезпе-
чення дисциплін за робочими навчальними планами 
освітніх ступенів бакалавра, магістра та ефективності 
навчального процесу; проведення моніторингу виконан-
ня планів видань підручників, навчальних посібників та 
електронних підручників; навчально-методичних мате-
ріалів науково-педагогічними працівниками; здійснення 
організаційно-консультативної допомоги щодо підви-
щення кваліфікації або стажування науково-педагогіч-
них працівників; інформування науково-педагогічних 
працівників щодо сучасних технологій навчання та орга-
нізацію запровадження їх в освітній процес; забезпечен-
ня роботи методичної ради КНТЕУ тощо.

Відділ розробляє методичні рекомендації (пам’ятки, 
інструкції, положення тощо) щодо створення різних ви-
дів навчально-методичних матеріалів. Надає консульта-
тивну та організаційну допомогу методичним комісіям 
факультетів та кафедр з питань підвищення якості мето-
дичної роботи; щодо створення навчально-методичних 
матеріалів та документів для забезпечення навчального 
процесу; актуалізації навчально-методичних комплексів 
дисциплін (НМКД) та навчально-методичних комплексів 
спеціальностей (НМКС) на кафедрах. Інформує кафедри 
щодо проведення науково-практичних та методичних се-

мінарів, тренінгів різними організаціями чи установами 
в м. Києві.

На основі моніторингу навчально-методичного за-
безпечення навчального процесу, за результатами ста-
жування, а  також заявок від кафедр, відділом форму-
ються проекти: плану проведення відкритих занять 
викладачами КНТЕУ; перспективного і  щорічного те-
матичного планів видання підручників, навчальних 
посібників та електронних підручників; зведеного пла-
ну видання навчально-методичних матеріалів; плану 
стажування науково-педагогічних працівників КНТЕУ; 
плану стажування науково-педагогічних працівників 
відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ у базо-
вому навчальному закладі та подає їх на затвердження 
і  контролює виконання заходів із забезпечення якості 
освітнього процесу.

Також у межах своєї діяльності відділом здійснюєть-
ся організація заходів щодо якісного методичного забез-
печення освітнього процесу в  КНТЕУ, координується 
діяльність Вищої школи педагогічної майстерності. Від-
бувається зовнішнє та внутрішнє рецензування підруч-
ників і  навчальних посібників, навчально-методичних 
матеріалів. Проводиться експертиза рукописів підруч-
ників, навчальних посібників, програм, робочих про-
грам навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів 
та практик, які подаються на затвердження вченій раді 
КНТЕУ. Забезпечується підготовка та моніторинг видан-
ня інформаційних пакетів за освітніми ступенями бака-
лавра і магістра, функціонування електронної бібліотеки 
КНТЕУ.

З 1998 р. відділ започаткував і  продовжує ведення 
електронної систематизованої бази методичної літерату-
ри, яка видана в КНТЕУ.

Від часу заснування відділ бере активну участь у ви-
ставках, конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих 
столах тощо, які проводять Міністерство освіти і науки 
України, КНТЕУ та інші установи; формує експозиції 
навчально-методичних видань до відповідних заходів. 
Відповідно, за результатами минулих років, було до-
сягнуто певних результатів, зокрема, організовано та 
проведено такі заходи: Міжнародну науково-методич-
ну конференцію «Інноваційний розвиток вищої осві-
ти» (10–11 березня 2010 р.), Міжнародну науково-мето-
дичну конференцію «Інновації в  освіті» (16–17  жовтня 
2012 р.), Міжнародну науково-методичну конференцію 
«SMART-освіта: ресурси та перспективи» (16–17  жовт-
ня 2014 р.). У період квітня-червня 2015 р. підрозділ був 
активним учасником процесу підготовки та проведення 
Першого Всеукраїнського з’їзду вищих навчальних за-
кладів державної форми власності.
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Навчально-виробниче (НВО) об’єд-
нання як відокремлений струк-
турний підрозділ Київського на-

ціонального торговельно-економічного 
університету створене у 1999 р. на базі на-
вчально-виробничого комбінату «Юність» 
на чолі з  директором Р. Г.  Кутеповою. 
З  1  січня 2012 р. об’єднання було пере-
творене в  структурний підрозділ КНТЕУ, 
правонаступником якого став згодом уні-
верситет. Очолила підрозділ провідний 
і досвідчений фахівець Т. С. Забігайло (знак 
професійної пошани ІІІ, ІІ та І  ступенів, 
відмінник освіти, переможець та лауреат 
багатьох Міжнародних конкурсів кулінар-
ного мистецтва).

Метою діяльності НВО КНТЕУ є ство-
рення необхідних умов для проведення 
навчально-виробничої практики, наукової 
діяльності студентів та наукових досліджень викладачів 
університету; забезпечення студентів, викладачів і спів-
робітників гарячим харчуванням.

На сьогодні виробничі цехи, зали обслуговування 
НВО оснащено сучасним технологічним обладнанням, 
використовуються передові технології приготування 
страв. Щоденно тут проходять практичну підготовку 30–
40 студентів університету і його структурного підрозді-
лу — Вищого комерційного училища, отримують гаряче 
харчування понад 5 тис. співробітників і  студентів. Під 

керівництвом досвідченого та професійного директора 
Т. С. Забігайло підрозділ продовжує успішно функціону-
вати у складі КНТЕУ: об’єднання набуває професійного 
визнання не лише серед співробітників і  студентів уні-
верситету, але й за його межами, у тому числі у Міністер-
стві освіти і науки України, працівники якого харчуються 
у їдальні на базі НВО КНТЕУ.

Підрозділ досліджує та аналізує потреби споживачів 
у  складних умовах сьогодення, намагається реагувати 
на них: вивчаються нові види продукції та страв, вироб-

Дні української кухні

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ

Колектив Навчально-виробничого об’єднання
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томатів, а також за необхідності та на вимогу споживачів 
створюються буфети пересувної торгівлі. У  2014 р. від-
крилося кафе у корпусі «А», у 2015 р. — сучасне й стильне 
кафе у корпусі «Б», які відразу стали улюбленими у мо-
лоді.

ництво яких потребує менших затрат, а  споживча цін-
ність та смакові якості залишаються на високому рівні. 
У  зв’язку з  цим проводиться значна робота, пов’язана 
з розробкою нового асортименту кулінарних, кондитер-
ських та хлібобулочних виробів з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку кулінарного, кон-
дитерського та хлібопекарного вироб-
ництва на основі впровадження новіт-
ніх технологій; застосуванням нових 
видів сировини (мигдалевого борошна, 
сумішів, до складу яких входять жит-
нє борошно, насіння соняшника, сім’я 
льону, пшеничного борошна грубого 
помолу, кукурудзяного борошна, пше-
ничної клейковини та ін.), вивченням їх 
переваг порівняно з існуючими видами.

Питома вага продукції власного ви-
робництва у  загальному обсязі надхо-
джень від реалізації щороку зростає і на 
сьогодні становить майже 80%.

Проводиться безперервна робота 
з  підвищення якості обслуговування 
споживачів (студентів та працівників 
університету).

На базі НВО КНТЕУ функціонує 
3 їдальні, 8 буфетів, 5 торговельних ав-

Дні української кухніМайстер-клас для кондитерів

Відкриття університетського кафе «Венеція»

Фестиваль «Best Cook Fest»

У студентській їдальні
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Науковий, культурно-освітній, інформаційно-на-
вчальний структурний підрозділ КНТЕУ з  уні-
версальними фондами документів, що забезпе-

чує реалізацію інформаційних потреб користувачів та 
формує інформаційну культуру майбутніх спеціаліс-
тів — університетська бібліотека.

Заснована в 1948 р. як бібліотека філії Донецького ін-
ституту радянської торгівлі. З  1966 р.  — бібліотека Ки-
ївського торгово-економічного інституту, сучасну назву 
отримала в 1994 р. Упродовж 1966–1987 рр. бібліотекою 
керувала З. Л. Ващенко, з 1987 р. посаду директора обій-
має Л. С. Шестопалова.

Робота бібліотеки КНТЕУ спрямована на забезпечення 
повного, якісного та оперативного інформаційно-бібліо-
графічного обслуговування студентів, аспірантів, профе-
сорсько-викладацького складу та співробітників універси-
тету згідно з їхніми інформаційними потребами; співпрацю 
зі структурними підрозділами КНТЕУ (факультети, кафед-
ри, наукові та службові відділи) з метою поліпшення ви-
користання бібліотечних фондів та інформаційних ресур-
сів. Також бібліотека забезпечує здійснення вибіркового 
розповсюдження інформації (ВРІ) для професорсько-ви-
кладацького складу КНТЕУ, пропагування змісту загаль-
нолюдських цінностей, духовної, культурно-історичної та 
наукової спадщини, ідеї національного державотворення. 
В результаті — сприяє підвищенню рівня книжкової куль-
тури читачів, пропагуванню української книги.

Приміщення бібліотеки займає площу 5600  м2. 
В структурі книгозбірні — 9 відділів. Створено комфорт-
ні умови для користувачів інформації, до їх послуг  — 
абонементи наукової, навчальної, художньої літерату-
ри, читальний зал, читальний зал періодичних видань, 
мультимедійна бібліотека, зал дисертацій, зал нових над-
ходжень, зал іноземної літератури, сектор методичних 
видань, зал каталогів, довідково-бібліографічний відділ. 
Бібліотечний фонд налічує понад 1 млн 433 тисячі при-
мірників. Бібліотека передплачує близько 200 назв пе-
ріодичних видань щорічно. За цільовим призначенням 

навчальні видання становлять 69%, наукові — 26%. До-
кументи державною мовою становлять 60% фонду.

Представлені іноземні видання майже 20 мовами 
світу, зібрані завдяки діловим контактам з  питань гу-
манітарно-просвітницької роботи зі структурними під-
розділами університету та просвітницькими закладами 
міста, співпрацею з Міжнародним консорціумом із удо-
сконалення менеджмент-освіти в  Україні, Посольством 
Франції в Україні, Університетом д’Овернь (Франція) та 
іншими. Повноцінне комплектування фонду є запору-
кою ефективного проведення наукової роботи із ураху-
ванням досягнень як вітчизняного, так і  світового роз-
витку науки. Фонд бібліотеки формується відповідно до 
профілю Університету, комплектується найновішими 
виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, 
бізнесу, товарознавства, торгівлі, інформаційних систем 
і  технологій, правничою та суспільно-політичною літе-
ратурою, періодичними виданнями, методичними та 
інформаційними матеріалами; виданнями університету 
(підручники, посібники, методичні рекомендації й вка-
зівки з багатьох навчальних дисциплін).

Налагоджено тісну співпрацю з деканатами, кафедра-
ми, іншими підрозділами університету завдяки організа-
ції спільних заходів. У штаті бібліотеки працюють 36 бі-
бліотекарів (29 — з повною вищою освітою), які щороку 
видають понад 480 тисяч документів 17 тисячам корис-
тувачів.

З 1999 р. впроваджено комп’ютеризацію бібліотечних 
процесів, автоматизацію всіх технологічних циклів на ос-
нові програмного забезпечення «УФД/Бібліотека». Ство-
рено електронний каталог, за яким надається інформація, 
введено автоматизоване довідково-інформаційне обслу-
говування, книговидачу, обслуговування читачів, облік бі-
бліотечних фондів. Мультимедійна бібліотека надає інфор-
маційні послуги з  усіх напрямків навчальної та наукової 
роботи університету та сприяє використанню internet-ре-
сурсів в якості освітнього потенціалу. Формується повно-
текстова база даних навчально-методичних матеріалів та 
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праць викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліо-
теці відкрито вільний доступ до web-сайтів вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек, електронних інформаційних ресур-
сів України та зарубіжних країн та міжнародних проектів.

Серед онлайн-доступних ресурсів  — повнотек-
стова база інформаційного ресурсу компанії «EBSCO 
PUBLISHING», повнотекстова база документів «Видавни-
чий Дім Гребєннікова «Grebennikon», база даних еконо-
міки та права (Polpred.com), нормативні акти України — 
база законодавчих та нормативних актів України, відкриті 
архіви України, «Товарний монітор» — тижневик огляду 
ринків (видавництва «Держзовнішінформ»), країни світу 
(Українське національне інформагентство «Укрінформ»), 
комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ, 
видання КНТЕУ («Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки»), 
фонд аудіо- відео- фотоматеріалів КНТЕУ та ін.

Сайт бібліотеки є одним з  основних інформацій-
но-ресурсних компонентів веб-порталу КНТЕУ. Він на-
дає можливість здійснити пошук необхідних документів 
в  електронному каталозі бібліотеки КНТЕУ та перегля-
нути особистий електронний формуляр читача.

Одним із головних напрямків інформаційно-біблі-
ографічної діяльності бібліотеки є укладання бібліогра-
фічних покажчиків з актуальних тем — як поточних, так 
і  ретроспективних у  традиційному або в  електронно-
му вигляді. У  співпраці з  викладачами кафедр укладені 
бібліо графічні покажчики до ювілейних дат видатних 
вчених КНТЕУ, засновників наукових шкіл: «Бланк Ігор 
Олександрович — засновник наукових шкіл «Фінансовий 
менеджмент» та «Інвестиційний менеджмент» (бібліогра-
фічний покажчик наукових праць до ювілейної дати  — 
75  років), «Білуха Микола Тимофійович  — засновник 
української наукової школи бухгалтерів» (бібліографіч-
ний покажчик до ювілейної дати — 90 років), «Горєлкін 
Василь Георгійович  — засновник наукової школи «Бух-
галтерський облік та його автоматизація» (бібліографіч-
ний покажчик до ювілейної дати — 95 років) та ін.

З кожним роком зростає кількість надання користу-
вачам різнопланових довідок (більше 50 тисяч) та кон-
сультацій, виконаних за допомогою електронного ката-
логу бібліотеки та інформаційних ресурсів Інтернет. Для 
студентів перших курсів проводяться заняття з  основ 
бібліотечно-бібліографічних знань, які проходять у  ви-

гляді лекцій, практичних робіт та екскурсій по бібліотеці. 
Також проводяться Дні кафедр, дипломників, фахівців та 
Дні інформації.

Найраціональнішою формою доведення інформації 
до користувачів є система вибіркового розповсюдження 
інформації — ВРІ, яка дозволяє регулярно надавати ко-
ристувачам відомості про появу нових документів, від-
повідно до їх запитів при постійному зворотному зв’яз-
ку. Поява нових технічних можливостей для збирання, 
накопичення та переробки великих обсягів інформації 
кардинально вирішує інформаційні потреби наукової та 
навчальної діяльності університету. Абонентами ВРІ є 
професорсько-викладацький склад університету.

Бібліотекою КНТЕУ активно пропагується українська 
книга: щорічно проводиться більше 80 книжкових виста-
вок різної тематики. Зусиллями бібліотеки було органі-
зовано буккросинг — книги обміну та вільного користу-
вання, який нині є дуже популярним в усьому світі.

Налагоджено співпрацю підрозділу з  бібліотеками 
навчальних закладів, які входять до структури універ-
ситету, надаючи їм методичну допомогу у  формуванні 
книжкових фондів та організації обслуговування чи-
тачів. Багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна 
мережа бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, 
досвідчений персонал, сучасні дизайн та технічне облад-
нання бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному 
обслуговуванню користувачів.

Стенди бібліотеки

Бібліотечні фонди КНТЕУ

Зал бібліотеки


