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Стратегічні цілі та пріоритети
Стратегічні пріоритети розвитку Київського національного торговельноекономічного університету розроблено відповідно до Конституції України,
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної доктрини
розвитку освіти, інших законодавчих актів в галузі освіти і науки.
Процеси глобалізації, швидке впровадження нових технологій на основі
інформатизації і автоматизації, динамізм розвитку суспільства висувають
перед освітою якісно нові завдання. Активну роль у вирішенні цих завдань
повинні відігравати насамперед вищі навчальні заклади національного рівня.
Київський національний торговельно-економічний університет один з
перших включився у процес модернізації освіти.
Структуру і обсяги підготовки фахівців приведено у відповідність до
потреб суспільства та ринку праці, організацію та зміст освіти перебудовано
на основі сучасних знань, інформатизації та новітніх навчальних технологій,
положень Болонської декларації. Це дало змогу забезпечити високий рівень
якості підготовки фахівців, їх працевлаштування. Університет здобув
суспільне визнання, посідаючи високі місця у рейтингах всеукраїнських
громадських організацій та роботодавців.
Реформування освіти, набутий досвід з розробки та впровадження
новітніх навчальних технологій, навчально-методичного забезпечення
дозволили університету очолити нормотворчу роботу з удосконалення вищої
освіти в Україні. На його базі багато років функціонують 3 науково-методичні
комісії МОН України, які визначають стратегічні напрями розвитку вищої
освіти з менеджменту й адміністрування, товарознавства і торговельного
підприємництва, сфери обслуговування, розробляють, застосовуючи новітні
підходи, державні освітні стандарти, що забезпечує необхідну компетентність
та адаптованість випускників до умов практичної діяльності.
В університеті, що має потужний кадровий і науковий потенціал,
здійснюються дослідження з пріоритетних напрямів соціально-економічного
розвитку України, створено сучасні інформаційні ресурси і технології,
налагоджено міжнародні зв’язки і співробітництво.
Система управління якістю, сертифікована на національному рівні,
відповідає міжнародному стандарту ISO 9001-2008. Впроваджено
комп’ютерні програми «Парус», «Деканат» та ряд інших, які забезпечують
автоматизацію документообігу, обліку, розрахунків, оперативність у
вирішенні управлінських завдань.
В університеті забезпечується стабільне фінансово-економічний стан,
створено сучасну матеріально-технічну базу, сприятливі умови для здійснення
навчального процесу, наукових досліджень, праці та побуту співробітників,
удосконалено інфраструктуру.
Досягнутий рівень розвитку університету є передумовою для
постановки перед ним більш складних і відповідальних завдань на шляху
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перетворення освіти в активну продуктивну силу, потужний засіб
інноваційного
розвитку
та
підвищення
якості
підготовки
висококваліфікованих фахівців.
Разом з тим діяльність університету у наступні десять років буде
здійснюватись під впливом ряду зовнішніх несприятливих факторів і
обставин, зокрема ускладниться формування контингенту студентів першого
курсу вищих навчальних закладів. Ці фактори ускладнюватимуть діяльність
навчального закладу у майбутні 5-7 років щодо збереження науковопедагогічних кадрів, утримання досягнутих обсягів фінансових надходжень.
Перспективна програма діяльності передбачає безумовне забезпечення
виконання статутних завдань, подальше поліпшення якості підготовки
фахівців відповідно до державних стандартів освіти, стійкого фінансовоекономічного стану, нормальну життєдіяльність та ефективне використання
матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів.
Основні пріоритети у стратегічному розвитку університету такі:
1. Продовження реалізації сформованого курсу щодо інноваційного
розвитку університету, що передбачає розробку і запровадження сучасних
форм і методів роботи, забезпечення підготовки висококваліфікованих
фахівців, максимально адаптованих до вирішення завдань практичної
діяльності.
2. Активізація роботи з інтеграції зі світовим і європейським освітнім
співтовариством. Проведення роботи щодо забезпечення сумісності та
зіставленості організації та змісту освіти в університеті з системами освіти
провідних європейських університетів, впровадження кращого досвіду.
3. Оптимізація обсягів прийому на навчання до університету, посилення
індивідуалізації профорієнтаційної роботи, розширення ступеневої підготовки
фахівців.
4. Продовження роботи щодо підвищення рівня ефективності підготовки
наукових кадрів з метою поліпшення якісного складу професорськовикладацького персоналу та укомплектування кафедр науково-педагогічними
кадрами, академічно та професійно кваліфікованими.
5. Забезпечення розвитку наукової діяльності університету з
наближенням його до параметрів дослідницького вищого навчального
закладу. Це передбачає структурну перебудову наукових досліджень у бік
актуалізації тематики досліджень, створення організаційних структур,
посилення наукового впливу на соціально-економічний розвиток України.
6. Виконання завдань Програми підготовки до чемпіонату з футболу
Євро-2012.
7. Постійний розвиток системи управління якістю (СУЯ), забезпечення
участі
професорсько-викладацького
персоналу,
інших
категорій
співробітників у вдосконаленні діяльності університету.
8. Розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення подальше
поліпшення умов проведення навчального процесу, фізкультурно-спортивної
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та виховної роботи, підвищення побутової комфортності для працівників і
студентів.
9. Соціальний розвиток колективу, підвищення мотивації праці,
дотримання безпечних умов праці, виконання соціальної та екологічної
програм.
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