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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
Повідомляємо, що заклад вищої освіти виконує обов’язкові критерії 

надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими є: 
1) виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 
В Київському національному торговельно-економічному університеті 

розроблено та виконуються відповідні програми імплементації положень 
Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності» в діяльність. Кадровий склад кафедр сформовано виключно за 
рахунок висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, рівень 
наукової та професійної активності яких відповідає Ліцензійним умовам 
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провадження освітньої діяльності. Здійснено акумуляцію інформації про 
якісний склад науково-педагогічних працівників університету, затверджено 
склад груп забезпечення, відповідальних за виконання освітніх програм за 
спеціальностями. До них ввійшли науково-педагогічні працівники, які 
працюють в університеті за основним місцем роботи, мають кваліфікацію 
відповідно до спеціальності та не входять (входили) до іншої групи 
забезпечення КНТЕУ або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.  

Систематично проводиться аналіз дотримання вимог щодо матеріально-
технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти. Постійно здійснюється модернізація 
матеріальної,  інформаційної бази, існуюча потужна бібліотечна база з 
мультимедійним наповненням ціленаправлено трансформується у смарт-
бібліотеку. Студенти в повному обсязі забезпечені комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, обладнанням та устаткуванням, необхідним для 
виконання освітніх програм, вільним доступом до інтернет-мережі. Значна 
частина навчальних аудиторій оснащена мультимедійним обладнанням, яке 
оновлюється. Забезпечено безперешкодний доступ до будівель, навчальних 
приміщень та іншої інфраструктури особам з інвалідністю та іншим 
маломобільним групам населення.  

Інформація про кадрове та матеріально-технічне забезпечення КНТЕУ 
постійно оновлюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  

Дотримання Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності в 2017 
та 2018 роках підтверджено позитивними рішеннями Акредитаційної комісії 
України щодо акредитації 32 освітньо-професійних програм другого 
(магістерського) рівня вищої освіти та 4 напрямів підготовки першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, рішеннями Ліцензійної комісії 
Міністерства освіти і науки України щодо розширення провадження освітньої 
діяльності за спеціальностями: «Інженерія програмного забезпечення» другого 
рівня вищої освіти,  «Системний аналіз»,«Соціологія», «Кібербезпека» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 Відокремленими структурними підрозділами у поточному навчальному 
році подано до Міністерства освіти і науки України 84 акредитаційних та 21 
ліцензійні справи, за якими отримано позитивні рішення. 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом 
вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 
внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого 
частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» (критерій 
починає застосовуватися через два роки після затвердження Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього 
його виконання не є обов’язковим); 

Стратегічною метою діяльності КНТЕУ є лідерські позиції в країні та 
світі як продуцента інтелектуальних ресурсів, адекватних випереджальним  

запитам суспільства, моральним і патріотичним цінностям, гармонійний 
розвиток молоді. 
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Для досягнення мети функціонує відповідно до ISO 9001:2015 /ДСТУ ISO 
9001:2015, норм законодавства, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти. Система управління якістю 
КНТЕУ, невід’ємною гармонійною складовою якої є Система забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Система орієнтована на 
задоволення вимог і очікувань стейкхолдерів, постійне удосконалення. Заходи з 
реалізації Політики у сфері якості плануються на засадах ризик-орієнтованого 
управління та конкретизуються за напрямами діяльності,їх виконання 
контролюється. 

Вченою радою КНТЕУ в грудні 2018 р. затверджено та введено в дію 
наказом КНТЕУ від 29 грудня 2018 р. № 4856 оновлене Положення про систему 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему 
внутрішнього забезпечення якості) КНТЕУ. 

Унікальною особливістю стала розробка і  функціонування   внутрішніх 
стандартів якості – стандарті ввищої освіти КНТЕУ (у 2016 році – перше 
покоління, 2017 – друге покоління, 2018 – третє покоління)за всіма 
спеціальностями та спеціалізаціями першого, другого, третього рівнів вищої 
освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій. 

Політика університету у сфері якості спрямована на системну 
консолідацію зусиль персоналу, здобувачів вищої освіти та партнерів щодо 
забезпечення: 

 збалансованого стабільного інноваційного розвитку університету; 
 інтегрованості у міжнародну систему освіти і науки, мобільності; 
 розвитку автономії;  
 створення,забезпечення виконання, постійне удосконалення 

внутрішніх стандартів вищої освіти,діяльності КНТЕУ; 
 фінансової стабільності університету;  
 розвитку фундаментальної та прикладної науки, соціальної 

значущості її результатів; 
 дієвого зв'язку з ринком праці, розвитку конкурентоспроможних 

освітніх програм;  
  постійного удосконалення якості вищої освіти; запровадження 

інноваційних освітніх технологій; 
 інтегрованості інформаційної платформи та прозорості управління 

процесами; 
 високого рівня компетентностей персоналу; 
 дотримання принципів доброчесності, корпоративної 

культури,підвищення ефективності взаємодії співробітників,  
 соціальної захищеності працівників та здобувачів вищої освіти; 
 адекватних матеріально-технічних умов провадження освітньої 

діяльності, наукових досліджень, творчої реалізації;  
 формування гармонійно розвинутих, патріотично вихованих 

особистостей, професійно конкурентоспроможних фахівців.  
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 збереження навколишнього середовища, ресурсо- та 
енергозаощадження. 

За результатами наглядового аудиту, проведеного в КНТЕУ 
представниками Національного органу з сертифікації у грудні 2018 р., органом 
підтверджено дію сертифікату на Систему управління якістю (Звіт № С-508-
НА/2 від 19.12.2018 р.).  

 У 2018 році КНТЕУ ввійшов у процес міжнародної акредитації освітньо-
наукової  програми 051 «Економіка» рівня PhDорганом акредитації Франції – 
Вищою радою з оцінки наукових досліджень та вищої освіти Франції щодо 
зовнішньої оцінки докторантури за межами Франції, - завершивши процедури в 
червні 2019 року позитивним рішенням. 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти. 

Порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в 
Київському національному торговельно-економічному університеті не 
виявлено, що підтверджено висновками Ліцензійної комісії МОН України та 
експертних комісій МОН України за результатами проведення акредитаційних 
експертиз. 

4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в 
якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

ДОДАТОК 1 
5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством. 
ДОДАТОК 2 
 
ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного 
 

Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного 

Роки 2017 2018 
1а 84,3 84,7 
1б 21,8 18,9 
2 немає немає 
3 0,61 1,75 
4 7,1 10,9 
5 0,5 2,5 
6 72 123 
7 4 6 
8 0,09 0,2 
9 4,1 4,7 
10 0 0 
11 2,8 5,4 
12 6,3 6,84 
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13 0,3 0,33 
 
ІІІ. Інформація про досягнення закладу за преміальними критеріями 
надання та підтвердження статусу національного  

Таблиця 2. Місце Київського національного торговельно-економічного 
університету в міжнародних та незалежних рейтингах 

Назва рейтингу Місце закладу у рейтингу 
Тор-200 Україна 2018 28 
МОН за кількістю поданих заяв 5 
GoogleScholar 16 
Scopus 101 
«Фокус» / ТОВ "ФОКУС МЕДІА" (діловий 
журнал) 

14 

Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій 
 

Назва іноземної або 
міжнародної 

акредитаційної агенції 

Вид акредитації 
(програма. 

інституційна); 
акредитована освітня 

програма (для 
програмної акредитації) 

Дата видання 
документа про 

акредитацію та строк 
його чинності 

Вища рада з оцінки 
наукових досліджень та 
вищої освіти Франції 
щодо зовнішньої оцінки 
докторантури за межами 
Франції 

Освітньо-наукова 
програма  
051 «Економіка» 

Подача у грудні 2018 
року звіту про 
самооцінку та заявки  

 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 
протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 
 

Прізвище, ім’я, по 
батькові науково-

педагогічного, наукового 
працівника 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння почесного 

звання 

Чугунов 
Ігор Якович 

Заслужений діяч науки 
і техніки України 

 

Указ Президента 
України від 12.05.2009 
№304 

Ожеван 
Микола  Андрійович 

Заслужений діяч науки 
і техніки України 

 

Указ Президента 
України від 23.06.2009 
№475 

Андріїв  
Василь Михайлович  

Заслужений працівник 
соціальної сфери 

Указ Президента 
України від 29.10.2009 
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 України №876/2009 
Маренич 
Вікторія Михайлівна 
 

Заслужений журналіст 
України 

Указ Президента 
України від 04.06.2010 
№664/2010 

Піддубний  
Володимир Антонович 

Заслужений діяч науки 
і техніки України 

 

Указ Президента 
України від 20.08.2010 
№829/2010 

Пашко 
Павло Володимирович 

Заслужений діяч науки 
і техніки України 

 

Указ Президента 
України від 23.08.2011 
№843/2011 

Лук’яненко  
Ірина Григорівна 
 

Заслужений діяч науки 
і техніки України 

 

Указ Президента 
України від 03.10.2014 
№ 751/2014 

Замкова 
Наталія Леонідівна   

Заслужений працівник 
освітиУкраїни 

Указ Президента 
України від 22.01.2016 
№18/2016 

Забігайло 
Тетяна Сергіївна 
 

Заслужений працівник 
сфери послуг України 

Указ Президента 
України від 01.12.2016 
№533/2016 

Ткаченко  
Тетяна Іванівна 
 

Заслужений економіст  
України 

Указ Президента 
України від 01.12.2016 
№533/2016 

Притульська 
Наталія Володимирівна 

Заслужений діяч науки 
і техніки України 

 

Указ Президента 
України від 28.06.2017 
№168/2017 

Мережко  
Ніна Василівна 
 

Заслужений працівник 
освіти України 

Указ Президента 
України від 23.08.2017 
№251/2017 

Квач  
Ярослав Петрович   
 

Заслужений працівник 
освіти України 

Указ Президента 
України від 23.08.2018 
№241/2018 

Гопанчук 
Ірина Григорівна 
 

Заслужений працівник 
освіти України 

Указ Президента 
України від 22.01.2019 
№14/2019 

Сай 
Валерій Миколайович 
 

Заслужений працівник 
освіти України 

Указ Президента 
України від 04.05.2019 
№188/2019 

Леванова 
Лариса Василівна 
 

Заслужений діяч 
мистецтв України 

Указ Президента 
України від 06.03.2019 
№58/2019 

 

 
 
 



7 
 

Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім’я, по 
батькові науково-

педагогічного, наукового 
працівника 

Назва почесного звання Реквізити акту про 
присвоєння почесного 

звання 

Забігайло 
Тетяна Сергіївна 
 

Заслужений працівник 
сфери послуг України 

Указ Президента 
України від 01.12.2016 
№533/2016 

Ткаченко  
Тетяна Іванівна 
 

Заслужений економіст  
України 

Указ Президента 
України від 01.12.2016 
№533/2016 

Притульська 
Наталія Володимирівна 

Заслужений діяч науки 
і техніки України 

 

Указ Президента 
України від 28.06.2017 
№168/2017 

Мережко  
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Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили 
своє працевлаштування протягом останні 3 років 
 

Рік Загальна кількість 
випускників 

Кількість випускників, 
які підтвердили своє 
працевлаштування 

2016 2281 1620 
2017 2388 1719 
2018 3543 2551 
 

 
ІНФОРМАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕННИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

КНТЕУ: Вінницький торговельно-економічний інститут, Одеський 
торговельно-економічний інститут, Ужгородський торговельно-економічний 
інститут, Харківський торговельно-економічний інститут, Чернівецький 
торговельно-економічний інститут. 
 
           ДОДАТОК 3 
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ДОДАТОК 1 
 

Опис єдиного інформаційного середовища КНТЕУ 
 

В КНТЕУ забезпечується автоматизація основних процесів діяльності, які 
можна віднести до єдиного інформаційного середовища: 

- Автоматизована система управління навчальним процесом – забезпечує 
керування процесу навчання: розподіл навантаження; створення розкладу; 
здійснення планування навчального процесу. 

-  Система «Деканат» – де ведеться повний контроль і аналіз успішності 
студентів, та розвиток науковців: статей, наукових праць тощо. 

- ЄДЕБО – система контролю всіх напрямків роботи закладу вищої 
освіти. 

- Система фінансово-економічної діяльності КНТЕУ – ведеться облік 
всієї адміністративно-господарської діяльності закладу. 

- Програмне забезпечення освітнього процесу (в тому числі, із 
залученням сучасних професійно-орієнтованих програмних продуктів та баз 
даних для формування  відповідних  компетентностей здобувачів вищої освіти  
в центрі бізнес-тренінгу та на випускових кафедрах)  

- Бібліотечне інформаційне сматр-середовище. 
Бібліотека КНТЕУ є навчальним, науковим, культурно-освітнім та 

інформаційним підрозділом університету. Основним пріоритетом бібліотеки є 
спрямування своєї роботи на розвиток та поліпшення інформаційного 
забезпечення наукової діяльності співробітників КНТЕУ, створення 
комфортних умов, в яких кожен читач – науковий співробітник, викладач, 
аспірант, студент мав би можливість вивчати і накопичувати інформацію та 
знання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Ефективно функціонує сайт бібліотеки КНТЕУ (www.lib.knteu.kiev.ua), де 
представлена повна інформація про бібліотеку, її фонди та послуги, 
електронний каталог та інші електронні ресурси (наукометричні, 
бібліографічні, повнотекстові бази даних).  

Пошук  та складання списків документів, надсилання їх на власну 
електронну адресу можна здійснювати з мобільних пристроїв (смартфонів та 
планшетів з операційною системою Android) за допомогою мобільного додатку 
програмної системи „УФД/Бібліотека”. Бібліотека надає інформаційні послуги 
з усіх напрямків навчальної та наукової роботи університету та сприяє 
використанню Інтернет-ресурсів в якості освітнього потенціалу. В усіх 
приміщеннях є Wi-Fi доступ до Інтернету. 

До послуг користувачів у залі мультимедійної бібліотеки представлено 
колекцію(3465 примірників) мультимедійних документів навчально-
пізнавального значення на CD та DVD-дисках. Формується повнотекстова база 
даних електронних навчальних посібників і програм, навчально-методичних 
матеріалів і праць викладачів КНТЕУ.  Відкрито вільний доступ до WEB-сайтів 
вітчизняних та зарубіжних бібліотек, електронних інформаційних ресурсів 
України та зарубіжних країн, міжнародних проектів. Мережні локальні ресурси 

http://www.lib.knteu.kiev.ua/


9 
 

(навчально-методичні видання) складають 4695примірників. Мультимедійна 
бібліотека постійно інформує структурні підрозділи університету щодо нових 
надходжень та тестування баз даних. 

Доступ до бази SCOPUS   на 2018 рік було надано відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 р. № 1286 "Щодо надання 
доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться в сфері 
управління МОН України до наукометричних баз даних". 

У залі мультимедійної бібліотеки користувачі мають доступ до 
наступного переліку електронних баз даних: 

   - База даних компанії EBSCOPublishing, повнотекстові періодичні 
видання англійською мовою з різних галузей знань; 

- EBSCO eBookAcademicCollection, колекція електронних книг 
англійською мовою з різних академічних дисциплін, налічує 159000 
примірників, поповнюється виданнями провідних видавництв світу: Oxford 
UniversityPress, MITPress, State University of NewYorkPress, Cambridge 
University Press, University of California Press, Mc Gill Queen's University Press, 
Harvard University Press та ін., включає добірку електронних книг з різних 
академічних дисциплін: мистецтво; бізнес і економіка; освіта; іноземні мови; 
медицина; філософія; поезія; політика; релігія; соціальні науки; нові технології. 

- SCOPUS, Web of Science – міжнародні наукометричні бази даних. 
Міжнародна реферативна база даних для наукових досліджень; 
- Законодавча база України (НАУ). 
Тексти законодавчих актів України; 
- Відкриті Архіви України (oai.org.ua). 
Депозитарій наукових статей, монографій з різних дисциплін; 
- Електронно-бібліотечна база (ЕБС) видавництва «Лань». 
База  містить електронні версії підручників провідних видавництв 

навчальної літератури, періодичні видання з природничих, технічних і 
гуманітарних наук. 

- Товарний монітор (архів). 
Тижневик огляду ринків видавництва «Держзовнішінформ»; 
- Країни світу. 
Довідкова інформація Українського національного інформагентства 

«Укрінформ». 
Архів повнотекстових фахових економічних видань. 
На CDта DVD-дисках користувачам доступні: 
   Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ. 
 Документи, розроблені викладачами КНТЕУ для всіх факультетів 

(робочі програми, навчально-методичні видання, тести, опорні конспекти 
лекцій відеокурси тощо). 

   Фонд аудіо-відео-фото матеріалів КНТЕУ. 
   Колекції навчальних посібників, журналів, книг. 
Бібліотека має можливість надання доступу до електронних баз даних 

наукових організацій та провідних видавництв світу, що містять дані про 
патентно-ліцензійну діяльність. Зокрема: 
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 Електронно-цифрова бібліотека Європейського патентного відомства 
ESP @ CENETESP (http://ea.espacenet.com). 

Євразійська патентна документація багатьох країн світу;  
 Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) (http://wipo.int/) 
 Доступ до технічної інформації, що стосується винаходів. Реферативна 

інформація з 1997 року; 
 Винаходи  в Україні (Укрпатент) (http://www.ukrpatent.org);        
 Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних 

знаків.Патенти США та Європи (http://www.freepatentsonline.com); 

 База даних Відомства з патентів і товарних знаків США  
(http://www.uspto.gov/patft/index.html); 

 Інститут інтелектуальної власності Швейцарії(http://www.espacenet.ch); 

 Реєстр об'єктів промислової власності(http://www.swissreg.ch). 
 БД Патентного відомства Канади (http://Patents1.ic.gc.ca/intro-e.html); 

 Електронно-цифрова бібліотека Патентного відомства Японії 
(http://www.jpo.go.jp).   

У бібліотеці представлені такі електронні ресурси: 
 Polpred.com. Огляд засобів масової інформації.  

  

http://www.freepatentsonline.com/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.espacenet.ch/
http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
http://www.polpred.com/
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           ДОДАТОК 2 
 

Розміщення на офіційному веб-сайті КНТЕУ обов’язкової інформації, 
передбаченої законодавством. 

 
Назва 

документа 
або вид 

інформації 

Нормативни
й акт, який 
передбачає 

оприлюднен
ня документа 

або 
інформації 

Посилання на документ або інформацію на офіційному веб-
сайті закладу вищої освіти 

Статут (інші 
установчі 
документи) 

ч. 3 ст. 79 
Закону 
України 
«Про вищу 
освіту», ч. 2 
ст. 30 Закону 
України 
«Про освіту» 

СтатутКиївського національного торговельно-економічного 
університету:  
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/95ce00e294b8e67489c1c385
dccd2d56.pdf 
Свідоцтво про реєстрацію КНТЕУ в ЄДР:  
https://knute.edu.ua/file/Mg==/eb96029596d59c2eaad29050ea9fb
ecc.pdf 
Витяг з ЄДР: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/ebab2109cbc3045325632cc9
c44d09a6.pdf 
Довідка про включення КНТЕУ до Державного реєстру ЗВО 
України з додатками: 
https://knute.edu.ua/file/Mg==/348f040202c71df0b2ae173bd9b51
d67.pdf 
Довідка з ЄДРПОУ: 
https://knute.edu.ua/file/Mg==/93c391f8ff49a61111be62f311162e
f2.pdf 

Документи 
закладу 
вищої 
освіти, 
якими 
регулюється 
порядок 
здійснення 
освітнього 
процесу 

ч. 3 ст. 79 
Закону 
України 
«Про вищу 
освіту» 

Правила внутрішнього розпорядку в КНТЕУ:  
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/4810ca948a5d808ae1414196
42174f16.pdf 
Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього 
забезпечення якості) КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1e05580cebe9e7069ff4390a9
845e001.pdf 
Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм 
КНТЕУ першого та другого рівнів освіти: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/313ff50c5525aa015e9f2cc9b
48d764e.pdf 
Положення про організацію освітнього процесу студентів: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/39bacee1274436deea183914
33e7e101.pdf 
Положення про дотримання академічноїдоброчесності 
педагогічними, науково-педагогічними, науковими 
працівниками та здобувачами освіти: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031
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d4b6e4a.pdf 
Положення про грантову діяльність Київського національного 
торговельно-економічного університету: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/79a231add270709e2b866bfaf
66834dd.pdf 
Положення про інституційний репозитарій Київського 
національного торговельно-економічного університету: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/f166a97ac36622dd4e86b5b0
97724498.pdf 
Положення про випускну кваліфікаційну роботу: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/2656bf1c62823db61c6f9ce1f
527495f.pdf 
Положення про оцінювання результатів навчання студентів і 
аспірантів: 
https://knute.edu.ua/file/NzU4MQ==/ 5fc2e33662e56e4b151757 
a653b61f1e.pdf 
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 
екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ 
https://knute.edu.ua/file/NzU4MQ==/ d5a470a1fef1949743f23 
a3bf4145e13.pdf 
 
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю 
знань студентів КНТЕУ 
https://knute.edu.ua/file/MTc=/ 3466fa631e3b5edc234f0 
efaa2f5e8ac.pdf 
Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність у КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/MTc=/ e24af5ebf7aeb2799f6c 
45b1f20a12f3.pdf 
Положення про самостійну роботу студентів і аспірантів 
КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/NzU4MQ ==/6cf36834d580c838c1a 
37c8af454b120.pdf 
Положення про процедуру і підстави для видачі документів 
про вищу освіту державного зразка у КНТЕУ 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/ 5ad4f3fe7f48141ecb7b2b 
ac3ae9e2db.pdf 
Положення про індивідуальний навчальний план студента 
КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/MTc=/ ebb77062001afc88be7552 
cc3fbd33d8.pdf 
Положення про дистанційне навчання у КНТЕУ 
https://dist.knteu.kiev.ua/files/ pl_dist_30_05_2013.pdf 
Положення про організацію виконання та захисту курсових 
робіт (проектів) у КНТЕУ 
https://knute.edu.ua/file/MTc=/ 8b3e7ba4eb3c7c8bfe 
2a9ce5147ce3fd.pdf 
Положення про проведення практики студентів у КНТЕУ 
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https://knute.edu.ua/file/MTc=/ 1f0f50a53fe429d481f7 
a1d9bc3fe837.pdf 
Порядок організації практики студентів за кордоном 
https://knute.edu.ua/file/MTc=/ ee4e3523259815feb63 
e3a54bc33418b.pdf 
Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності 
студентів КНТЕУ 
https://knute.edu.ua/file/NzU4MQ==/ 0600a257bc4ff1fcb774 
c2eb900eeb7c.pdf 
 

Інформація 
про 
структуру та 
склад 
керівних 
органів 

ч. 3 ст. 79 
Закону 
України 
«Про вищу 
освіту», ч. 2 
ст. 30 Закону 
України 
«Про освіту» 

Адміністрація: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1293&uk 
Склад наглядової ради: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=584&uk 
Склад вченої ради: 
https://knute.edu.ua/file/NzM1OQ==/efce917270b11f8d9252e01f
7f0f5886.pdf 
Склад делегатів конференції трудового колективу: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/7d0c6870f150362e953123da
b896300d.pdf 

Кошторис 
закладу 
вищої освіти 
та всі зміни 
до нього 

ч. 4 ст. 79 
Закону 
України 
«Про вищу 
освіту» 

Кошторис на 2019 рік: 
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/dc4464dada2a77b235e0da402
140c7e8.pdf 
Кошторис - підготовка кадрів: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/9841c50ec5b0a8efea0b268ba
ca397fa.pdf 
Кошторис - виплата академічних стипендій: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/9ebb09c1a171376d40e691dd
8c440704.pdf 
 

Звіт про 
використанн
я та 
надходження 
коштів 

ч. 4 ст. 79 
Закону 
України 
«Про вищу 
освіту» 

Звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік за 
кодом 2201040: 
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/a2be93d19f3df5979213ea98e
2a974fb.pdf 
Звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік за 
кодом 2201160: 
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/a6a9f4843bc8e2f77d274b2e3
0b46996.pdf 
Звіт про надходження та використання коштів за 2018 рік за 
кодом 2201190: 
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/dbb76afaacb425ff15ae635d61
59736d.pdf 

Інформацію 
щодо 
проведення 
тендерних 
процедур 

ч. 4 ст. 79 
Закону 
України 
«Про вищу 
освіту» 

Публічні закупівлі: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=4104&uk 
 

Штатний 
розпис 

ч. 4 ст. 79 
Закону 
України 
«Про вищу 
освіту» 

Штатний розпис: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/0c7304d2b784b511f747d383
e5b39d9f.pdf 
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Ліцензія на 
провадження 
освітньої 
діяльності 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Ліцензія КНТЕУ на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освітита додатки до неї: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/cc534297e73d145995ebb41c
c7c9fdd9.pdf 
Ліцензія КНТЕУ на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної освіти та додатки до неї: 
https://knute.edu.ua/file/Mjk=/6cf54037c3c120764abd318b98fc55
92.pdf 

Сертифікати 
про 
акредитацію 
освітніх 
програм, 
сертифікат 
про 
інституційну 
акредитацію 
(за 
наявності) 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Сертифікати про акредитацію: 
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/2f1585979e0ef3ae36a2c1d20
e72e8b0.pdf 
 

Освітні 
програми, 
що 
реалізуються 
в закладі 
освіти, та 
перелік 
освітніх 
компонентів, 
що 
передбачені 
відповідною 
освітньою 
програмою 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про 
освіту», п. 2 
наказу МОН 
України від 
30 жовтня 
2017 р. № 
1432, 
зареєстрован
ого у 
Міністерстві 
юстиції 
України 21 
листопада 
2017 р. за № 
1423/31291. 

Таблиця 1 до Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2019 
році: 
https://knute.edu.ua/file/MTk=/ ce6b4d6f302286fd5c9 
dca8aa168ff6a.pdf 
Інформаційні пакети ЄКТС, які містять перелік освітніх 
програм, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 
компонентів, що передбачені відповідною освітньою 
програмою: 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=19989&uk 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=19992&uk 

Ліцензовани
й обсяг та 
фактична 
кількість 
осіб, які 
навчаються 
у закладі 
освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Ліцензований обсягКНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/ cc534297e73d145995 
ebb41cc7c9fdd9.pdf 
Фактична кількість осіб, які навчаються у КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/NzU4MQ==/ 93e2843dc1d937ee072fd 
72d71a678ff.doc 
або 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=7342&uk 

Мова (мови) 
освітнього 
процесу 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Мова (мови) освітнього процесу, залежно від освітньої 
програми (українська або англійська) відображена в 
інформаційному пакеті цієї програми: 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=19989&uk 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 
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https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=19992&uk 
Наявність 
вакантних 
посад, 
порядок і 
умови 
проведення 
конкурсу на 
їх заміщення 
(у разі його 
проведення) 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=8686&uk 
Положення про порядок конкурсного відбору науково-
педагогічних працівників, директорів коледжів та училищ 
КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file /NjY4NQ==/ 3f44aced071f859bd 
50154233523d8c5.pdf 
Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад 
наукових працівників: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=27823&uk 
Положення про порядок конкурсного відбору наукових 
працівників: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/57ac5f7e72a20bfb6f019d12c
7be16c0.pdf 

Матеріально
-технічне 
забезпечення 
закладу 
освіти 
(згідно з 
ліцензійним
и умовами) 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Розділ 7 Статуту КНТЕУ «Майно та кошти університету»: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/ 95ce00e294b8e67489c1c385 
dccd2d56.pdf 
Розділи 9, 10, 19 Звіту ректора КНТЕУ А.А. Мазаракі за 
результатами діяльності у 2018 р.: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/ 4f718a9cb76f296f916372 
c04d8a6c4f.pdf 
Розміщення навчальних корпусів: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=16854&uk 
Бібліотека КНТЕУ: 
http://lib.knteu.kiev.ua 
Загальна інформація про матеріально-технічне забезпечення: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=31599&uk 
Матеріально-технічне забезпечення фізичного виховання 
здобувачів вищої освіти КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=23339&uk 
Культурно-мистецький ценр: 
https://knute.edu.ua/blog /read?n=Nauka&uk 
Центр бізнес - тренінгу: 
https://knute.edu.ua/blog/read?n=Centr%20navchalmbno-
treningovikh%20firm&uk 
Відділ супроводу дистанційного навчання: 
http://dist.knteu.kiev.ua/index.php/ru/ 
Навчально-виробниче об’єднання: 
http://nvo.kioto.kiev.ua/uk/ 
Медичне обслуговування: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=19191&uk 
Бази відпочинку: 
«Золота лагуна» 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=2041 
«Сонячна» 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=2038 

Напрями 
наукової 
та/або 
мистецької 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Напрями наукових досліджень: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=6766&uk 
Напрями мистецької діяльності: 
https://knute.edu.ua/blog /read?n=Nauka&uk 
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діяльності 
(для закладів 
вищої 
освіти) 
Наявність 
гуртожитків 
та вільних 
місць у них, 
розмір плати 
за 
проживання 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Студмістечко КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=6157&uk 
Розмір плати за проживання студентів у гуртожитках КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/f5d109964f34d283cbe8789a8
693ea0b.pdf 
Розмір плати за проживання у гуртожитку №2 КНТЕУ 
слухачів підготовчого відділення для іноземців та осіб без 
громадянства: 
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/48c4b0e4b215d9167c99b744
47fff8fb.jpg 

Результати 
моніторингу 
якості освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Результати моніторингу якості освіти викладені у: 
Експертних висновках акредитаційних експертиз: 
https://knute.edu.ua/blog/ read/?pid=11695 

Річний звіт 
про 
діяльність 
закладу 
освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

2018 рік: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/4f718a9cb76f296f916372c04
d8a6c4f.pdf 

Правила 
прийому до 
закладу 
освіти у 
відповідном
у році 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Правила прийому до КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=6040&uk 
 

Умови 
доступності 
закладу 
освіти для 
навчання 
осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/36a81e693a901c86f6693c2935c845
99.pdf 
 

Розмір плати 
за навчання, 
підготовку, 
перепідготов
ку, 
підвищення 
кваліфікації 
здобувачів 
освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх 
послуг: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1329&uk 
 

https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/36a81e693a901c86f6693c2935c84599.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/36a81e693a901c86f6693c2935c84599.pdf
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Перелік 
додаткових 
освітніх та 
інших 
послуг, їх 
вартість, 
порядок 
надання та 
оплати 

ч. 2 ст. 30 
Закону 
України 
«Про освіту» 

Розмір плати за надання платних освітніх послуг з 
довузівської підготовки іноземних громадян та осіб без 
громадянства: 
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/52310e5eaf3ffba1009c1d836c
da9cf1.jpg 
Вартість виготовлення документа про вищу освіту: 
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=9110&uk 
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          ДОДАТОК 3 
 
ІНФОРМАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕННИХ СТРУКТУРНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ КНТЕУ: Вінницький торговельно-економічний інститут, 
Одеський торговельно-економічний інститут, Ужгородський торговельно-
економічний інститут, Харківський торговельно-економічний інститут, 
Чернівецький торговельно-економічний інститут. 
 

 САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВІННИЦЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРИТЕРІЇВ 
НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

 
Повна назва закладу вищої освіти 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Код ЄДРПОУ 

01562987  

Код ЄДЕБО 

1337 

Адреса офіційного сайту закладу вищої освіту - www.vtei.com.ua 

І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що заклад вищої освіти – Вінницький торговельно-
економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 
університету, як структурний підрозділ, виконує обов’язкові критерії надання 
та підтвердження статусу національного базового закладу вищої освіти. 

Відомості про виконання обов’язкових критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного базового закладу вищої освіти наведені у 
річних звітах Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету. Уся інформація, 
наведена у відповідних річних звітах, вважається включеною до цього 
самоаналізу і є його невід’ємною частиною. 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Відповідно до відомостей, наведених у річних звітах про виконання 
критеріїв надання та підтвердження статусу національного базового закладу 
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вищої освіти, упродовж останніх 7 років показники порівняльних критеріїв 
надання та підтвердження статусу національного становили: 

Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
 

Роки 2017 2018  

1 7 8  

1а П1/П10 
1893/19  
99,6 

П1/П10 
1985/18  
110,3 

 

1б П1/П9 
1893/119  
15,9 

П1/П9 
1985/123  
16,1 

 

2 П21 
немає 
 

П21 
немає 

 

3 П2*100/П1 
195*100/1893 
10,3 

П2*100/П1 
308*100/ 
1985 
15,51 

 

4 П7*100/П6 
10*100/ 
143 
6,99 

П7*100/П6 
27*100/146 
18,49 

 

5 П3*100/П1 
36*100/1893 
1,9 

П3*100/П1 
59*100/1985 
2,97 

 

6 П4 
немає 

П4 
немає 

 

7 П5 
немає 

П5 
немає 

 

8 (П12+П13)/П6 
6+5/143 
0,07 

(П12+П13)/П6 
10+5/146 
0,1 

 

9 П14*100/П6 
4*100/ 
143 
2,79 

П14*100/П6 
4*100/146 
2,74 

 

10 П17/П18 
немає 

П17/П18 
немає 

 

11 П8*100/П6 
2*100/143 
1,39 

П8*100/П6 
2*100/146 
1,37 
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 1 7 8 

 12 П19*100/П6 
4*100/143 
2,79 

П19*100/П6 
3*100/146 
2,05 

 13 П20*100/П6 
немає 

П20*100/П6 
немає 

 
ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за 

преміальними критеріями надання та підтвердження статусу 
національного закладу вищої освіти (заповнюється за бажанням закладу 
вищої освіти) 
Таблиця 2. Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних 
рейтингах - Немає. 
Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій - Немає. 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 
протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім'я, по 
батькові науково-

педагогічного, 
наукового працівника 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння 

почесного звання 

Замкова Наталія 
Леонідівна 

Заслужений працівник освіти України Указ Президента 
України від 
22.01.2016 
№18/2016 

 

Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім'я, по 
батькові випускника, 

рік випуску 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння 

почесного звання 
Герасименко Ігор 
Леонідович 

Герой України Указ Президента 
України від 
12.02.2015 
№71/2015  

Коваленко Віталій 
Леонідович 

Заслужений економіст України Указ Президента 
України від 
01.12.2017 
№398/2017  

Кудлаєнко Сергій 
Володимирович 

Заслужений працівник сфери послуг Указ Президента 
України від 
25.06.2016 
№276/2016 
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Власюк Алла 
Володимирівна 

Заслужений економіст України Указ Президента 
України від 
06.03.2019 
№58/2019 

 
Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили 
своє працевлаштування протягом останніх 3 років 

Рік Загальна кількість випускників Кількість 
випускників, які 
підтвердили своє 

працевлаштування 
ОС «Магістр» 

2016 60 45 
2017 139 104 
2018 144 108 
 
Частка випускників, які підтвердили своє працевлаштування, у загальній 
кількості випускників протягом останніх 3 років – 75% 
 

САМОАНАЛІЗ  ВИКОНАННЯ ОДЕСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ КНТЕУ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 
 

Повна назва національного закладу вищої освіти 
ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

Київського  національного торговельно-економічного університету 
Код ЄДРПОУ 
01566117 
Код ЄДЕБО 
196 
Адреса офіційного веб-сайту національного закладу вищої освіти 
http://www.otei.odessa.ua/ 

 
І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
Повідомляємо, що заклад вищої освіти виконує обов’язкові критерії 

надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. 
Відомості про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного закладу вищої освіти наведені у річних звітах закладу 
вищої освіти. Уся інформація, наведена у відповідних річних звітах, вважається 
включеною до цього самоаналізу і є його невід’ємною частиною.  

http://www.otei.odessa.ua/
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ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Відповідно до відомосте, наведених у річних звітах про виконання критеріїв 
надання та підтвердження статуту національного закладу вищої освіти, 
упродовж останніх 7 років1 показники порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного становили: 

 
Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
 

Роки 2017 2018 
1а 53,6 58,6 
1б 10,3 13,3 
2 - - 
3 - - 
4 4,7 7,7 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 0,4 (0,4 
9 - - 
10 - - 
11 2,3 2,6 
12 - - 
13 - - 

 
III.  Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальними 

критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу 
вищої освіти (заповнюється за бажанням закладу вищої освіти) 

Таблиця 2.Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних 
рейтингах - Немає. 

Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій - Немає. 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 

яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 
Прізвище, ім’я, по батькові 

науково-педагогічного, 
наукового працівника 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння почесного 

звання 
Квач Ярослав Петрович Заслужений працівник освіти України Указ Президента 

України №241/2018 

Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 
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Прізвище, ім’я, по 
батькові випускника, рік 

випуску 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння почесного 

звання 
Бедрега Світлана 

Миколаївна 
Заслужений економіст України Указ Президента України 

№53/2010 
 

Зінченко Марина 
Анатоліївна 

Заслужений економіст України Указ Президента України 
№670/2012 

 
 

Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили 
своє працевлаштування протягом останніх 3 років 

Рік Загальна кількість випускників Кількість випускників, які підтвердили своє 
працевлаштування2 

2018 171 143 
2017 281 228 
2016 373 311 

 

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ УЖГОРОДСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРИТЕРІЇВ 
НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

 
Повна назва закладу вищої освіти 

Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 
 
Код ЄДРПОУ 

01562987  

Код ЄДЕБО 

1337 

Адреса офіційного сайту закладу вищої освіту  

- http://www.utei-knteu.org.ua/ 

 І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету, як структурний 
підрозділ, виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу 
національного базового закладу вищої освіти. 
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Відомості про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження 
статусу національного базового закладу вищої освіти наведені у річних звітах 
Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету. Уся інформація, наведена у 
відповідних річних звітах, вважається включеною до цього самоаналізу і є його 
невід’ємною частиною. 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Відповідно до відомостей, наведених у річних звітах про виконання 
критеріїв надання та підтвердження статусу національного базового закладу 
вищої освіти, упродовж останніх років показники порівняльних критеріїв 
надання та підтвердження статусу національного становили: 
 

Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 2017 2018 

1 8 9 
1а 59,57 43,6 
1б 12,26 14,53 
2 

немає 
  

3 немає немає 
 

1 7 8 9 
7 немає немає немає 
8 0,034 0,08 0,08 
9 1,72 2,04 2,0 
10 немає немає немає 
11 27,59 38,78 3,0 
1 7 8 9 

    
12 8,62 4,08 10,0 
    
13 немає немає немає 

 
*Примітка: 21.04.2017 р. за винаходи, що стосуються видів термічної обробки харчових 
продуктів, їх аналізу та створенню відповідних пристроїв, авторський колектив 
Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ (канд. фіз.-мат. Н., доцент 
Бандурин Ю.А., к.е.н., професор Гаврилко П.П., к. хімі.н. Шпирко Г.М., канд. тех. н. Павліш 
Л.О., студентка  Гаврилко Л.П., проректор Київського національного торговельно-
економічного університету канд. тех. н. Шаповал С.Л.) отримав диплом переможця у 
номінації «Кращий винахід року у Закарпатській області» (м. Київ) на щорічному 
Всеукраїнському конкурсі «Винахід року». 



25 
 

Таблиця 2. Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних 
рейтингах - Немає. 

Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій - Немає. 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 
протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім’я, по батькові 
науково-педагогічного, 
наукового працівника 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння почесного 

звання 
Гаврилко Петро Петрович Орден «За заслуги ІІІ 

ступеня» 
Указ Президента України 

від 01 жовтня 2008 р. №879, 
серія ОК №024199 

 

Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання - Немає. 

Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили 
своє працевлаштування протягом останніх 3 років 

Рік Загальна кількість випускників Кількість випускників, 
які підтвердили своє 
працевлаштування 

2016 294 294 
2017 517 517 
2018 537 537 

 

Частка випускників, які підтвердили своє працевлаштування, у загальній 
кількості випускників протягом 3 років 100% 

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ХАРКІВСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРИТЕРІЇВ 
НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

 
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету  
Код ЄДРПОУ 
33297907  
Код ЄДЕБО 
29  
 
Адреса офіційного веб-сайту національного закладу вищої освіти 
http://htei.org.ua/  
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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що ХТЕІ КНТЕУ виконує обов’язкові критерії надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими є: 

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

В Харківському торговельно-економічному інституті Київського 
національного торговельно-економічного університету розроблено та 
виконуються відповідні програми імплементації положень Законів України 
«Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». 
Кадровий склад кафедр сформовано за рахунок висококваліфікованих науково-
педагогічних працівників, рівень наукової та професійної активності яких 
засвідчено виконанням не менше чотирьох видів та результатів професійної 
діяльності за спеціальністю, передбачених Ліцензійними умовами провадження 
освітньої діяльності. Затверджено склад груп забезпечення, відповідальних за 
виконання освітніх програм за спеціальностями. 

Систематично проводиться аналіз дотримання вимог щодо матеріально-
технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти. Постійно проводиться модернізація 
матеріальної, інформаційної бази. Студенти в повному обсязі забезпечені 
комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням та 
устаткуванням, необхідним для виконання освітніх програм. Лекційні аудиторії 
загального користування оснащені мультимедійним обладнанням. Всі 
навчальні аудиторії забезпечено безкоштовним Wi-Fi. 

Інформація про кадрове та матеріально-технічне забезпечення КНТЕУ 
постійно оновлюється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Дотримання Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності в 2018 
році підтверджено позитивними рішеннями Акредитаційної комісії України 
щодо акредитації 3 освітньо-професійних програм другого (магістерського) 
рівня вищої освіти та 4 програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Стратегічною метою ХТЕІ КНТЕУ є підвищення якості освітнього 
процесу, що відповідає міжнародним стандартам шляхом упровадженням 
новітніх освітніх технологій і відповідного кадрового забезпечення. 

Процес досягнення цієї мети підпорядкований вимогам ДСТУ ISO 
9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», норм законодавства, 
Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти.  

У 2018 році у відповідності з постановою вченої ради інституту від 
21.03.2018 р. (протокол № 8, п. 4) наказом директора інституту від 29 березня 
2018 р. № 183-О затверджені та введені в дію нормативні документи на систему 
управління якістю ХТЕІ КНТЕУ: Система управління якістю. Настанова з 
якості (НЯ - 03:2018); Система управління якістю. Настанова щодо 
застосування системи управління ризиками в ХТЕІ КНТЕУ (НЗСУР-01:2018); 
Система управління якістю. Методика процесу МП 9.3 «Аналізування з боку 
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керівництва»; Система управління якістю. Методика процесу МП 9.2 
«Управління внутрішнім аудитом»; Система управління якістю. Методика 
процесу МП 10.2 «Невідповідність і коригувальні дії»; Система управління 
якістю. Методика процесу МП 7.5 «Управління задокументованою 
інформацією». 

Відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. 
Вимоги», органом з сертифікації систем управління 
ДП «Харківстандартметрологія» у липні 2018 р. був проведений 
ресертифікаційний аудит, за результатами якого видано сертифікат на систему 
управління якістю ХТЕІ КНТЕУ, яким посвідчується, що система управління 
якістю стосовно надання послуг у сфері освітньої та наукової діяльності 
відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів. Сертифікат на 
систему управління якістю № UA 80072.33297907.1-2018, зареєстрований у 
Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 28 серпня 2018 р. з терміном дії до 
27 серпня 2021 р. 

Порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в 
Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного 
торговельно-економічного університету не виявлено, що підтверджено 
висновками Ліцензійної комісії МОН України та результатами проведення 
акредитаційних експертиз. 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Відповідно до відомостей, наведених у річних звітах про виконання 
критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої 
освіти, упродовж останніх 7 років1 показники порівняльних критеріїв надання 
та підтвердження статусу національного становили: 

 
Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Роки 2017 2018 
1а 92,10 87,10 
1б 15,35 14,52 
2 немає немає 
3 0,10 6,9 
4 16,82 7,29 
5 0,89 1,61 
6 4 14 
7 немає немає 

8 0,08 0,15 
9 2,80 5,21 
10 немає немає 

11 немає немає 
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12 1,87 8,33 
13 немає немає 

 
Усі підтвердні відомості щодо значення цих показників наведені у 

відповідних річних звітах, вважаються включеними до цього самоаналізу і є 
його невід’ємною частиною. 

1 Відомості зазначаються починаючи з 2017 року 
 
ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за 

преміальними критеріями надання та підтвердження статусу 
національного закладу вищої освіти (заповнюється за бажанням закладу 
вищої освіти) 
Таблиця 2. Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних 
рейтингах - Немає. 
Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій - Немає. 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 
протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім'я, по 
батькові науково-

педагогічного, 
наукового працівника 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння 

почесного звання 

Супрун Олег 
Миколайович 

Заслужений працівник сільського 
господарства 

Посвідчення № 
6757, Указ 

Президента від 
13.11.2009 р. № 927 

 
Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – Немає. 
 
Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили 
своє працевлаштування протягом останніх 3 років 

Рік Загальна кількість випускників Кількість 
випускників, які 
підтвердили своє 

працевлаштування2 
2016 133 127 
2017 142 130 
2018 211 197 

Всього 486 454 

 
Частка випускників, які підтвердили своє працевлаштування, у загальній 
кількості випускників протягом останніх 3 років – 93 % 
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САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРИТЕРІЇВ 
НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

 
Повна назва національного закладу вищої освіти 
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Код ЄДРПОУ 
05476322 
Код ЄДЕБО 
129 
Адреса офіційного веб-сайту національного закладу вищої освіти 
http://www.chtei-knteu.cv.ua 

 
ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
 

Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
 

Роки 2017 2018 

1а 94,44 75,50 
1б 12,50 14,80 
2 - - 
3 0,47 1,32 
4 17,35 80,00 
5 0,82 0,93 
6 - - 
7 - - 
8 - 0,08 
9 1,02 2,68 
10 - - 
11 - - 
12 7,14 13,33 
13 - - 
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ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальними 
критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої 
освіти  

Таблиця 2. Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних 
рейтингах – Немає. 

 
Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій – Немає. 
 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 

яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – 
Немає.  

 
Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким 

протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – 
Немає.  

 
Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які 

підтвердили своє працевлаштування протягом останніх 3 років 
 

Рік Загальна кількість 
випускників 

Кількість випускників, 
які підтвердили своє 
працевлаштування 

2016 90 89 (98 %) 
2017 98 87 (89 %) 
2018 58 50 (86 %) 

 
Частка випускників, які підтвердили своє працевлаштування, у загальній 
кількості випускників протягом останніх 3 років – 91%. 


