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ЧЕРЕЗ  ПРЕСТИЖНИЙ  ВНЗ – ДО  ПРЕСТИЖНОЇ  ПРОФЕСІЇ

Київський національний торговельно- 
економічний університет – вищий на-
вчальний заклад IV рівня акредитації, один 

із загальновизнаних лідерів вищої освіти Украї-
ни. Здобутий авторитет університету  підтвер-
джується високими позиціями рейтингу «ТОП 
200 Україна», входженням до ТОП-10 рейтингу 
роботодавців «Компас». КНТЕУ увійшов у першу 
десятку університетів України за кількістю пода-
них заяв, а за кількістю заяв на одне бюджетне 
місце – став лідером. 

КНТЕУ першим у країні здійснив суттєве онов-
лення змісту освіти, широкомасштабне впрова-
дження комп’ютеризації, новітніх навчальних 
технологій на базі програмних продуктів. В уні-
верситеті активно розвивається система пара-
лельного навчання та інтегрованої ступеневої 
освіти в рамках техноекономполісу. Якість підго-
товки за сучасними спеціальностями підтверджу-
ється численними схвальними відгуками випус-
кників, підприємців, організацій та підприємств.

Сьогодні КНТЕУ – це мережа осередків про-
світництва у 10 містах України, сформована ді-
євим поєднанням базового закладу, де функ-
ціонують 5 факультетів та 16 відокремлених 
структурних підрозділів.

Чернівецький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ – це 
державний навчальний заклад найвищого 

IV рівня акредитації. Інститут, з часу свого 
заснування у 1966 році, успішно провадить 
місію провідного науково-освітнього центру 
Буковини та Західного регіону. Головними 
пріоритетами ЧТЕІ КНТЕУ є фундаментальність 
та системність освітніх послуг, розвиток 
міжнародних зв’язків, поєднання освіти, науки 
та інновацій у єдиний комплекс практичної 
підготовки.

ЧТЕІ КНТЕУ – це єдиний колектив, де успіш-
но працюють 9 професорів, докторів наук, 85 
доцентів, кандидатів наук, активно залучають-
ся до освітньої діяльності фахівці-практики, на-
лагоджена тісна співпраця із підприємствами та 
установами краю. Інститут надає  широкі мож-
ливості для розвитку та задоволення наукових, 
творчих, спортивних інтересів студентів, що-
річно проводяться міжнародні науково-прак-
тичні конференції, круглі столи з залученням 
фахівців-практиків і потенційних роботодав-
ців, наукові та мистецькі конкурси, студентські 
фестивалі науки, реклами, ярмарок кар’єри, 
спортивно-оздоровчі акції.

Шановні випускники школи, училища, коледжу та ваші батьки!
У житті кожної молодої людини настає відповідальний момент вибору майбутнього фаху, 

з яким буде пов’язана подальша професійна діяльність. Переконана, що вибір Чернівецького 
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету гарантує вам забезпечення гідної самореалізації та високого рівня науково-
професійної підготовки.

Знаю, що на світовому ринку праці довіряють лише тим навчальним закладам, престиж яких 
напрацьовано роками, тому з певністю можу сказати, що ЧТЕІ КНТЕУ має імідж державного 
вищого навчального закладу з багаторічними, практично родинними, традиціями, науковими 
школами й авторитетними випускниками. Діяльність інституту в освітянському просторі 
України – це шлях до iнтеграцiї в Європейську та світову освіту. 

Щоб впевнено увiйти в простiр Європейської вищої освiти, ми прагнемо й надалi працювати 
в ім’я подальшого прогресу як міста Чернівців, Буковини й України, так Європи i Світу в цілому.

Колектив інституту може дати вам знання, багато чого навчити, вказати шлях до успіху, 
до науки. Але повноцінним, насиченим, цікавим і неповторним своє життя ви можете зробити 
тільки самі. Лише ваша душа, розум і наполегливість спроможні зробити з вас професіонала. Щоб 
стати ним, треба багато пізнати, збагнути, навчитися. А в першу чергу, навчитися жити, щоб 
стати толерантною і щедрою людиною з широким світоглядом та науково-творчим мисленням. 

У нашому навчальному закладі склалася своя формула успіху: ВЧИСЬ, ДУМАЙ, СТАВАЙ 
МУДРІШИМ! І якщо її використовувати впродовж усіх років навчання – успіх гарантовано!

З повагою, ОРЕХОВСЬКА Тетяна Миколаївна,
директор Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Студентська база відпочинку 
«Кормань», р. Дністер
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    Вам і Вашим близьким у час проведення вступної кампанії спадає на думку багато важливих питань, наприклад «Де сьогодні можна здо-
бути якісну вищу освіту?», «Який вищий навчальний заклад може випустити висококваліфікованого фахівця із подальшим працевлашту-
ванням?» і, врешті, «Чому саме ЧТЕІ КНТЕУ?». Відповіді на ці запитання допоможуть Вам визначитися з вибором спеціальності та з вибо-
ром професії, які користуються і будуть користуватися попитом на ринку праці як у нашому місті, так і за його межами, за межами країни.
    Пам’ятайте: «Хто володіє інформацією – володіє світом!». Тож ми спробуємо дати відповіді на ці питання мовою фактів.

Шановні випускники школи, училища чи коледжу!

   Ось далеко не вичерпний перелік фактів, що підтверджують можливість, а головне – результат з надання якісної освіти колективом 
ЧТЕІ КНТЕУ.
  Вам, майбутнім студентам, варто пам’ятати, що саме Ви є рушійною силою сучасного Світу! У Ваших руках – сьогодення і майбут-
нє нашої країни, добробут і Ваш, і Ваших родин. Тому від вдумливого, підтвердженого фактами вибору фаху та освітньої установи 
залежить не тільки те, як Ви проведете п’ять років Вашого життя, але й те, яким успішним стане Ваше життя після незабутнього 
студентства.

   Сьогодні інститут – це успішний підсумок 50-літньої самовідданої праці та досягнень декількох по-
колінь науковців, співробітників та студентства. ЧТЕІ КНТЕУ сформувався як сучасний науково-о-
світній центр, один із найпрестижніших вищих навчальних закладів Буковини, що підтверджується 
успіхами, які він досяг за довгі роки свого існування.

1-й факт.  Наявність кращих традицій викладання, наукової та 
методичної роботи

2-й факт. Дієва орієнтація на європейські стандарти управління із наявним 
результатом

Міжнародна науково-практична конференція, 2015 р.

   Так, з 2012 року у ЧТЕІ КНТЕУ функціонує система управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ 
ISO 9001:2009. Об’єктивним підтвердженням здобутків у царині якості є відзнаки інституту на що-
річних конкурсах «Буковинська якість» та міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти», численні 
нагороди та відзнаки співробітників і студентів.
А в листопаді 2015 році ЧТЕІ КНТЕУ було нагороджено грамотою ДП «Буковинастандартметрологія» 
за багаторічну плідну співпрацю у галузі впровадження системи управління якістю у сфері освіти. Почесна грамота ДП "Буко-

винастандартметроогія"
Сертифікат на систему 

управління якістю

3-й факт. ЧТЕІ КНТЕУ має чітку мету розвитку, яка є орієнтиром щоденної 
праці колективу та передбачає: 

досягнення високої якості підготовки затребуваних ринком праці фахівців; забезпечення культурного 
та духовного розвитку особистості, виховання її в дусі патріотизму і поваги до історії та законів Укра-
їни; розвиток та розширення напрямків фундаментальної, прикладної науки, інноваційних освітніх 
технологій; розширення зв’язків з навчальними на науковими закладами, організаціями, об’єднаннями 
та підприємствами України, Європи та світу; участь у підтриманні статусу лідера освітньо-наукового 
простору базового навчального закладу – Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету (КНТЕУ).Випускники спец. «Облік і аудит», 2015 р

4-й факт. Організаційна та матеріально-технічна база якості вищої освіти

  Сьогодні освітній процес в інституті здійснюється на 3х факультетах зусиллями 11 кафедр, на яких 
працюють 147 штатних викладачів, з яких більше 70% докторів наук, професорів та кандидатів наук, 
доцентів.
   Під гаслом «ВЧИСЬ, ДУМАЙ, СТАВАЙ МУДРІШИМ!» вищу освіту в інституті здобувають 2794 сту-
дента, із них на денній формі навчання – 1001, заочній – 1793, післядипломній – 50.
  Також в інституті діють: Інформаційно-обчислювальний центр-центр інформаційних технологій, Бі-
бліотека, Центр післядипломної освіти, Центр маркетингу та сприяння працевлаштуванню студентів 
і випускників, Центр профорієнтації та довузівської підготовки, Коломийський навчально-консуль-
тативний центр, Університет культури імені Марії Тілло, Вища школа педагогічної майстерності, сту-
дентський гуртожиток, студентська база відпочинку «Кормань».

Заняття у лабораторії товарознавства

Підготовка до семінарів у бібліотеці

5-й факт. Міжнародне визнання рівня освіти в ЧТЕІ КНТЕУ

   Крім України, наші випускники працевлаштовані (саме за фахом!) в усіх країнах Європи та навіть 
Центральної Америки. Даному факту сприяє те, що з поточного року ми видаємо нашим магістрам та 
бакалаврам дипломи і додатки до них європейського зразка. Провідні ВНЗ Європи високо оцінюють 
рівень знань наших студентів, підтвердженням чому є спільні програми подвійних дипломів у таких 
ВНЗ: 
- Вищій школі соціальних технологій (м. Рига, Латвія);
- Університеті фінансів та менеджменту (м. Варшава, Польща);
- Економічному університеті ім. Кароля Адаміцького (м. Катовіце, Польща);
- Університеті туризму та екології (м. Суха Бескидзька, Польща);
- Вищій школі торгівлі і послуг (м. Познань, Польща).
   Загалом ЧТЕІ КНТЕУ співпрацює сьогодні з 29 провідними навчальними та науковими закладами 
Молдови, Польщі, Румунії, Австрії, Словаччини, Естонії, Білорусії, Чехії, Сербії, Латвії.
   За останній рік у ЧТЕІ КНТЕУ 106 студентів проходили навчально-виробничі практики за кордоном. 
Також, за умовами співробітництва, більше 80 викладачів та студентів нашого інституту взяли участь 
у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, науково-практичних конкурсах та круг-
лих столах у ВНЗ-партнерах.

6-й факт. Гарантії працевлаштування

   За свою 50-тилітню історію розвитку ЧТЕІ КНТЕУ вивчив і працевлаштував не одне покоління сту-
дентів, які стали не тільки відомими політиками, чиновниками, державними службовцями, а й просто 
успішними фахівцями тієї чи іншої сфери.
   Для сприяння успішного працевлаштування у ЧТЕІ КНТЕУ створено Центр маркетингу та сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників. Центром, факультетами та кафедрами проводяться пре-
зентації, зустрічі з потенційними роботодавцями, представниками центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, службами зайнятості, що дозволяє в подальшому працевлаштовувати випускників у 
відповідних галузях економіки. Тільки у 2015 році було організовано понад 80 таких заходів. 
  Практичній підготовці студентів сприяє тісна довгострокова співпраця інституту з більш як 200 про-
відними підприємствами та установами краю, де майбутні випускники проходять виробничу практи-
ку, стажування. Фахівці підприємств активно залучаються до роботи екзаменаційних комісій, рецензу-
вання методичних розробок співробітників інституту, проведення навчальних занять.

Зустріч із делегацією Сучавського університету 
ім. Штефана чел Маре

Студенти на форумі «Студентська наукова зима в 
Бресті-2015», м. Брест (Білорусія)

Зустріч з потенційними роботодавцяи, 2015 р.

«Ярмарок кар»єри», 2015 р.

7-й факт. Сприятливі умови для самореалізації студентів

  Тепло відгукується про свою Альма матір й чимало випускників:
- Микола Репчук, цьогорічний випускник. «На ярмарку кар’єри мені запропонували спробувати свої сили 
в галузі кулінарного мистецтва у відомому готельно-ресторанному комплексі. І ось ще будучи студен-
том, я почав працювати. Хочу подякувати викладачам, які за мене хвилювалися, постійно допомагали, 
сприяли кар’єрному росту та возили на конкурси, де я вигравав золоті медалі».
- Стоколос Людмила Миколаївна, випускниця 2000 року, а сьогодні – головний спеціаліст з внутріш-
нього аудиту Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області. «Одразу після за-
кінчення ЧТЕІ КНТЕУ я легко знайшла роботу, в чому неабияк допомогли отримані теоретичні і прак-
тичні навики. Тому можу запевнити, що ґрунтовні знання, апробація їх на практиці та професійна 
реалізація – це здійсненна мета кожного випускника ЧТЕІ КНТЕУ»!
- Якубенко Віталій Григорович, провідний державний фінансовий інспектор Державного фінансового 
управління в Чернівецькій області, закінчив ЧТЕІ КНТЕУ в 2007 році: «Пройшло зовсім небагато часу, 
але сьогодні я маю хорошу прибуткову роботу, і це завдяки тому, що в свій час я намагався слухати і 
чути викладачів, брав від навчального процесу максимум!».

   Якість освіти неможлива без розкриття, самореалізації студента. Тож в ЧТЕІ КНТЕУ створені всі 
умови для того, щоб ви мали змогу проявити себе як в науковій діяльності, так і в творчій сфері. Так, 
в інституті діють «Наукове товариство молодих учених та студентів», 12 наукових гуртків, а також 
Дискусійний клуб «Стратегія». 
   Для проведення власних наукових досліджень і прояву творчого мислення в травні 2016 року в ЧТЕІ 
КНТЕУ проводитиметься V Фестиваль науки, у рамках якого можна буде подискутувати з провідними 
науковцями, висловити своє бачення проблеми, розкрити свій інтелектуальний потенціал, а також 
випробувати себе у конкурсі інвестиційних бізнес-проектів. 
   Також Ви маєте можливість проявити себе як молоді науковці, беручи участь у студентських нау-
ково-практичних конференціях і круглих столах, що постійно проводяться у нашому інституті та за 
кордоном. 
   Для тих, хто цікавиться сферою реклами в інституті щорічно проводиться Буковинський студент-
ський фестиваль реклами. Тут Ви можете проявити всю свою творчість, креатив, прорекламувавши 
місто, навчальний заклад, або ж висвітлити свої думки у різноманітних рубриках та номінаціях.
   На базі інституту створюються та функціонують гуртки художньої самодіяльності, творчі майстерні, 
театральний гурток, віртуальна «Галерея талантів» та багато ін.
   Рада студентського самоврядування за підтримки дирекції інституту постійно організовує та бере 
участь у проведенні різноманітних культурно-масових заходах, а також у різноманітних благодійних 
акціях.
   З метою всебічного та оперативного інформування студентів та співробітників про наукову, педаго-
гічну, виховну, організаційну та іншу діяльність ЧТЕІ КНТЕУ, а також висвітлення новин про життя 
інституту у січні 2002 року було засновано студентську газету «Сходинками до PROFI», у липні 2012 
року – офіційну он-лайн сторінку в соціальній мережі Вконтакті «Он-лайн життя ЧТЕІ КНТЕУ», а у 
2013 році розпочато роботу інститутського радіомовлення.
   Для всіх, кому знайоме гасло «Швидше, вище, сильніше!» і хто товаришує зі спортом є нагода спов-
на розкрити свої таланти з кваліфікованими викладачами кафедри фізичної культури. Адже вони 
допомагають підвищувати спортивну майстерність та готують студентів до виступів у змаганнях з 
волейболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, карате, баскетболу, вільної боротьби, дзюдо, 
спортивного орієнтування. Серед випускників та студентів інституту: 3 заслужених майстри спорту 
(Іван Гешко, Лідія Січенікова, Тетяна Дорохова), 23 майстри спорту та 19 кандидатів у майстри спорту, 
9 рекордсменів України, 3 учасники Олімпійських ігор, 5 учасників Чемпіонатів Світу та 7 учасників 
Чемпіонатів Європи, 21 член збірної України.

8-й факт. Прозорість процесів функціонування інституту

   Відповідно норм закону «Про вищу освіту», «автономія вищого навчального закладу зумовлює не-
обхідність таких самоорганізацій та саморегулювання, які є відкритими для критики, служать громад-
ському інтересові, встановленню істини стосовно викликів, що постають перед державою і суспіль-
ством, здійснюються прозоро та публічно».
   Фактом є те, що всі важливі рішення стосовно учасників освітнього процесу декани та дирекція 
приймають за погодження із радою студентського самоврядування. Представники студентського са-
моврядування входять до складу вченої ради, приймальної комісії, стипендіальної комісії. Для розгля-
ду спірних питань оцінювання діє Апеляційна комісія. Призначення стипендій відбувається шляхом 
колегіального обговорення стипендіальної комісії, до складу якої входять представники студентства. 
  Щороку директор ЧТЕІ КНТЕУ звітує перед конференцією трудового колективу про проведену ро-
боту.
  Актуальна інформація про прийняття основних адміністративних та фінансових рішень розміщена 
на офіційному веб-сайті інституту. Останній поповнено чисельними рубриками, базами та формами 
зворотного зв’язку. 
   2014 року іспанська лабораторія Cybermetrics, у рамках рейтингу Webometrics Ranking of World 
Universities, відвела офіційному веб-сайту ЧТЕІ КНТЕУ високе 19 місце серед 300 сайтів ВНЗ України. 
А у 2015 році ЧТЕІ КНТЕУ попереду 25 потужних національних та 129 інших вищих навчальних закла-
дів України за результатами консолідованого рейтингу 286 українських ВНЗ III-IV рівня акредитації.
   З метою забезпечення дієвого зворотного зв’язку діють скриньки довіри (у т.ч. електронні), гарячі 
телефонні лінії.

A bove maiore discit arare minor — Гарний результат за гарним прикладом

Ярмарок вакансій у приміщенні «Horizont Business Hub»

Викладачі та студенти на форумі успішеих людей 
«Speaker fest. Частина ІІ. Фактори успіху»

Студенти спеціальності «Харчові технології та інженерія»

Театральна студія «Дебют»

Гравці турніру з міні-футболу

IV Буковинський студентський фестиваль науки

Конкурс «Студент року»

Рада студентського самоврядування інституту на фестивалі 
«Республіка, м. Вижниця

Голова ради студентського самоврядування інституту 
Новак Іванна

Вебометричний рейтинг. Топ-20 кращих сайтів ВНЗ України.
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ДО  УВАГИ  АБІТУРІЄНТІВ

ЯК  ФОРМУЄТЬСЯ  КОНКУРСНИЙ  БАЛ?

Ваговий коефіцієнт атестата про повну загальну освіту становить 0,1.
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування 

на навчання поза конкурсом становить 101.
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ПРОГРАМА  ПОДВІЙНОГО  ДИПЛОМА
Що таке «подвійний диплом»?
«Подвійний диплом» – це спільні програми вищих навчальних закла-

дів України із зарубіжними партнерами щодо отримання двох дипломів про 
закінчення двох вищих навчальних закладів. Випускники отримують разом 
з дипломом свого вишу диплом західного університету.

Студенти ЧТЕІ КНТЕУ можуть отримати «подвійний диплом», навчаю-
чись за різноманітними програмами Центру європейської освіти КНТЕУ.  
Так, серед основних ВНЗ-партнерів, в яких студенти можуть навчатися, 
представлені такі заклади: Університет д’Овернь (Клермон-Ферран, Фран-
ція); Університетська школа менеджменту (Клермон-Ферран, Франція); 
Вища Паризька школа комерції (Франція (Париж), Великобританія (Лон-
дон), Іспанія (Мадрид)); Університет Парі Ест Крегей (Париж, Франція); 
Інститут адміністрування підприємств (Париж, Франція); Вища школа ме-
неджменту (Нант, Франція); Університет П’єр Мендес-Франс (Гренобль, 
Франція); Університет Центрального Ланкаширу (Престон, Великобрита-
нія); Ланкаширська бізнес-школа  (Престон, Великобританія).

За програмами ЦЄО КНТЕУ студенти можуть освоїти наступні спеціаль-
ності: менеджмент; менеджмент малих і середніх підприємств; управління 
підприємствами; бухоблік, контроль, аудит; економіка; управління; фінан-
си; менеджмент і консалтинг; логістика та міжнародні закупівлі; менедж-
мент і охорона здоров’я; менеджмент комерційними мережами; економіка і 
управління; регіональна економіка та розвиток; економічні стратегії спорту 
та туризму; людські ресурси; економічний діагноз підприємств; економі-
ка, енергетика та довгостроковий розвиток; бізнес та міжнародний бізнес; 
маркетинг; PR і комунікації; рітейл-менеджмент; HR-менеджмент.
ПРОПОЗИЦІЇ ПРОГРАМ «ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ЧТЕІ КНТЕУ
Вища школа соціальних технологій (м. Рига, Латвія). Вища шко-

ла соціальних технологій присвоює ступінь бакалавра в області комерції, 
надає кваліфікацію економіста і європейський сертифікат (IES, London) 
про відповідність отриманої освіти європейським стандартам. Частина 
програми ЧТЕІ КНТЕУ може бути перезарахована. Різниця в 57 кредитних 
пунктів (OCTS), 36 з яких припадають на переддипломну практику і напи-
сання бакалаврської роботи. 

Університет фінансів та менеджменту (м. Варшава, Польща). 
УФМ пропонує магістерську програму та диплом Європейського зразка. 
Студенти ЧТЕІ КНТЕУ можуть навчатися в магістратурі УФМ після захисту 
магістерської роботи в ЧТЕІ КНТЕУ. Мова навчання – англійська, польська. 
Тривалість магістратури – 2 роки (для студентів ЧТЕІ КНТЕУ – 1 рік). 

Університет туризму та екології (м.Суха Бескидзька, Польща) 
пропонує магістерські та бакалаврські програми з туризму. Університет го-
товий зарахувати частину предметів, вичитаних в ЧТЕІ КНТЕУ. Навчання 
може проводитися дистанційно. Вартість навчання польською мовою не 
буде перевищувати 1000 Євро на рік.
Отримавши диплом спеціаліста чи магістра обраного на-
прямку, Ви матимете можливість працювати на посадах:

- спеціаліста та керівника у структурах Міністерства фінансів, Мініс-
терства доходів та зборів, Державної казначейської служби України, 
Пенсійного фонду України, Державної фінансової інспекції, органах 
соціального страхування, страхових компаніях, фінансових устано-
вах;
- економіста, аналітика, спеціаліста підприємств торгівлі, зовніш-
ньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, інспектора 
органів митної справи, спеціаліста торговельних підприємств, това-
рознавця-аудитора, експерта, спеціаліста з логістики;
- маркетинг-директора, керівника рекламних агентств, бренд-мене-
джера, маркетолога, рекламіста;
- керівника готельних комплексів, туристичних підприємств, закла-
дів ресторанного господарства, туризмознавця, агента з організації 
туризму, менеджера з туризму, спеціаліста у підрозділах із виробни-
цтва,, реалізації та організації споживання харчової продукції;
- менеджера підрозділів інформаційних технологій, інформаційного 
аналітика, консультанта з питань комерційної діяльності та управ-
ління, а також провідного спеціаліста у сфері бухгалтерського облі-
ку, економічного аналізу та контролю.


