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Міжнародні здобутки ПУЕТ
ПОЛТАВСЬКИЙ університет економіки і

торгівлі (ПУЕТ) – вищий навчальний зак$
лад із понад півстолітньою історією. Він
славиться стійким авторитетом у вітчизня$
ній і зарубіжній науково$економічних сфе$
рах, є осередком якісної підготовки висо$
кокваліфікованих фахівців, входить до де$
сятки кращих економічних вищих навчаль$
них закладів  України, має значні досягнен$
ня. Серед здобутків вишу варто виокреми$
ти широку мережу міжнародних контактів,
співробітництво з багатьма зарубіжними
країнами. Так, нині укладено 91 угоду про
міжнародну співпрацю із 31 країною світу.
Як результат, щорічно більше 300 студентів
університету беруть участь у зарубіжних
стажуваннях у Туреччині, США, Польщі,
Швейцарії, Німеччині, Греції, Кіпрі, Болга$
рії, Бельгії,  Тунісі, ОАЕ. Успішно реалізу$
ються програми подвійного диплома в Ні$
меччині, Латвії, Польщі, Франції, на Кіпрі.
Понад 200 випускників продовжують на$
вчання і працюють за кордоном.

ЗАДЛЯ забезпечення конкурентоздатності й
успішності випускників ПУЕТ на світовому ринку
праці Міжнародний науково$освітній центр уні$
верситету розробив і подав до національних
Еразмус+ офісів країн – членів Європейського
Союзу – 23 програми міжнародної мобільності, за
якими студенти вишу матимуть можливість здій$
снювати міжнародну кредитну академічну мобіль$
ність до університетів Угорщини, Литви, Туреччи$
ни, Польщі, Румунії, Чехії, Македонії, Італії за на$
прямами підготовки "Міжнародна економіка",
"Бізнес менеджмент", "Міжнародні відносини",
"Туристичний бізнес", "Економіка", "Туристичний
менеджмент", "Інформатика", "Туризм". 

Кредитна академічна мобільність передбачає
отримання індивідуальних стипендій для україн$

ських студентів, які приїздять до Європи, розмі$
ром від 750 до 850 євро, з покриттям вартості
проживання та дорожніх витрат, і фінансування
університетів$учасників від Європейського Союзу
з метою реалізації взаємного обміну студентами
та викладачами й адміністративним персоналом у
межах програми Еразмус+КА1.

З метою прискорення процесу визнання дип$
ломів про вищу освіту в різних країнах, міжнарод$
ного узгодження навчальних курсів і програм уні$
верситетом розроблені спільні магістерські прог$
рами, що передбачають отримання дипломів ук$
раїнського державного та європейського зразків
одночасно: "Бізнес$адміністрування" (з Універси$
тетом Нікосії, Кіпр), "Менеджмент зовнішньоеко$
номічної діяльності" (з Вищою школою менедж$
менту інформаційних систем, Латвія), "Міжнарод$
на економіка" (з Університетом прикладних наук
Шмалькальден, Німеччина). Діють спільні бака$
лаврська й магістерська програми за спеціаль$
ностями "Менеджмент зовнішньоекономічної ді$
яльності" та "Міжнародна економіка" з Універси$
тетом Овернь$1 (Франція). У межах спільної ма$
гістерської програми за спеціальностями "Го$
тельно$ресторанна справа" й "Туризм" з Академі$
єю готельного бізнесу та громадського харчуван$
ня в Познані (Польща). 

Для підготовки випускників – лідерів міжнарод$
них ринків праці – у рамках навчального процесу
забезпечується виробниче стажування студентів
ПУЕТ в 11 країнах світу – Туреччині, США, Єгипті,
Польщі, Швейцарії, Німеччині, Словаччині, Греції,
Кіпрі, Болгарії, Бельгії, Індії, Тунісі, ОАЕ, Катарі,
Азербайджані, Китаї, зокрема в готельно$ресто$

ранних комплексах, мережах готелів, вищих на$
вчальних закладах. 

Випускники університету віком до 30 років ма$
ють можливість побудувати кар'єру в ОАЕ (м. Ду$
бай). Початкова заробітна плата – 500–2000 дол.
США за місяць. Проживання, харчування, страху$
вання, відпустка й інші витрати відшкодовуються
партнером$працедавцем. Оформлення офіційно$
го працевлаштування в м. Дубай для всіх випуск$

ників вишу безкоштовне. Заявки на дворічний
контракт із можливістю пролонгації приймаються
до середини травня.

ПУЕТ впевнено реалізовує свою стратегію ін$
тернаціоналізації й за напрямом "foreign students"
(іноземні студенти). Нині в університеті навчаєть$
ся молодь із 20 країн, зокрема з Азербайджану,
Росії, Грузії, Нігерії, Туркменистану, Китаю, Вірме$
нії, Ірану, Анголи, Бангладеш, Зімбабве, Намібії,
Пакистану, Сьєрра$Леоне, Індії, Гамбії, Узбекис$
тану, Танзанії, Гани, Туреччини. Для їх адаптації та
з метою розвитку міжкультурних, мовних і комуні$
кативних навичок в університеті створено відпо$
відні центри, на базі яких проводяться мовні кур$
си, міжнародні культурно$освітні заходи. Створе$
на тренінгова Академія "Interlingua", що пропонує:
багаторівневі курси з іноземних мов (англійська,
німецька, турецька) для дітей і дорослих; курси з
підготовки до складання іспитів на мовні сертифі$
кати (Zertifikat Deutsch, IELTS) та ЗНО; спеціальні
тренінгові програми; тренінги для викладачів і
вчителів, які бажають працювати за тренінговим
методом.

Важливим напрямом міжнародної діяльності
університету є залучення іноземних фахівців до
навчального процесу у виші, стажування виклада$
чів та адміністративного персоналу вищого на$
вчального закладу в кращих університетах світу.
Так, у ПУЕТ із 2011 року було запрошено з довго$
тривалим перебуванням іноземних фахівців зі
США, Німеччини, Азербайджану, Китаю, Польщі,
Франції, Бельгії, Канади, Японії, Грузії, Норвегії,
Великої Британії. Також в університеті перебува$

ли з візитами  наукового й культурного характеру
представники іноземних посольств і директори
закордонних вишів. Науково$педагогічні праців$
ники, докторанти, аспіранти та співробітники уні$
верситету щорічно перебувають у науково$твор$
чих і ділових зарубіжних відрядженнях в Австрії,
Азербайджані, Польщі, Білорусі, Іспанії, Кіпрі,
Молдові, Грузії, Польщі, Туркменистані, Румунії,
Словаччині, США, Туреччині, Угорщині, Німеччині.

Результатом міжнародного співробітництва
Полтавського університету економіки і торгівлі є
співпраця з 91 зарубіжним навчальним закладом
із 31 країни світу, членство у престижних міжна$
родних наукових, освітніх, адміністративних
структурах, асоціаціях, товариствах (Співдруж$
ність університетів Magna Charta, Міжнародна
громадська організація "Рада керівників коопера$
тивних навчальних закладів", Європейська акаде$
мія ритейлу) і ряд міжнародних проектів, серед
яких:

TEMPUS UNIVIA "Розвиток та поліпшення адмі$
ністрації університету з міжнародних справ" (фі$
нансування – Європейський Союз);

Проект "Вся Європа в русі: Велика війна і біжен$
ці 1914–1918" (фінансування – Британська акаде$
мія наук);

Проект "Integrity Education" (фінансування –
Світовий банк);

Erasmus+КА2 Розвиток потенціалу вищої осві$
ти. "Здійснення захисту інтересів студентів шля$
хом введення посади омбудсмена" (фінансування
– Європейський Союз);

Проект "Шлях Лідера" (фінансування – фонд
"Знання" при президенті Азербайджанської Рес$
публіки);

Проект "Програма медіаграмотності для гро$
мадян" (фінансування – Міністерство закордон$
них справ та міжнародної торгівлі Канади (DFATD
Canada);

Проект "Швидке реагування на соціальні та
економічні проблеми внутрішньо переміщених
осіб в Україні" в рамках Програми ПРООН (фінан$
сування – уряд Японії);

Проект "Англійська мова для біженців та пере$
селенців" програми "Micro Scholarship" Посольс$
тва США в Україні.

Працівники вишу не зупиняються на досягнуто$
му і вже подали заявки на участь у 15 нових гран$
тових проектах, серед яких – "Імплементація лі$
дерської управлінської парадигми в діяльність
університету" в межах Програми розвитку лідер$
ського потенціалу університетів України Британ$
ських Рад в Україні; "Організація навчання внут$
рішньо переміщених осіб (ВПО) у сфері інформа$
ційних технологій за напрямом Frontend" у межах
Програми розвитку ООН в Україні; "Стипендія
Альберта Ейнштейна" від Форуму Ейнштейна та
Фонду Даймлер і Бенц; "Правова допомога" в ме$
жах Програми розвитку ООН в Україні; "English as
a foreign language" в межах програми Корпусу
Миру в Україні; "Гранти для учасників програми
обмінів" від Посольства США в Україні; "Моє зеле$
не місто" від Посольства Німеччини в Україні;
"Молодь вітає Європу" в межах програми Ераз$
мус+ Молодь в дії та ін.

Олена ЧЕРНЯВСЬКА,
доктор економічних наук, професор,

проректор з науково"педагогічної 
роботи (міжнародні зв'язки, міжнародна 

діяльність, європейська та 
євроатлантична інтеграція) ПУЕТ;

Ольга РЕВА,
директор Міжнародного 

науково"освітнього центру ПУЕТ.

ГОЛОВА облдержадміністрації
Валерій Головко, перший заступ�

ник голови ОДА Андрій Пісоцький
зустрілися з делегацією Проекту
«Реформа управління на сході Укра�
їни», який впроваджується німець�
кою федеральною установою GIZ.
Було обговорено нові напрямки
співпраці. Серед перспектив – між�
муніципальне співробітництво,
створення комунальних підпри�
ємств, прокладання сучасних Інтер�
нет�мереж та підготовка управлін�
ських кадрів для об’єднаних терито�
ріальних громад.

Як наголосила керівник Проекту
Арлетт Стоянович, в Україні делега�
ція перебуватиме два тижні. За цей
час представники GIZ проведуть пе�
ремовини про подальшу співпрацю
як на національному, так і на регіо�
нальному рівнях.

Валерій Головко подякував ні�
мецькій стороні за підтримку та на�
дану можливість органам місцевого
самоврядування та громадам брати
участь у різноманітних проектах, що
реалізувалися в області.

– Ми маємо безкоштовний і без�
цінний досвід Німеччини, як прово�
дити реформи й не робити помилок,
уникати тих моментів, через які
пройшла німецька сторона, впровад�
жуючи реформи децентралізації та
об’єднання громад, – зазначив Вале�
рій Головко. – Ми готові до співпра�
ці і готові вчитися й далі.

Йшлося також і про нещодавнє
навчання українських фахівців у Ні�
меччині, в рамках проекту GIZ. Ад�
же завдяки цьому на Полтавщині
з’являться ще щонайменше 5 нових
об’єднаних територіальних громад,
вважає Андрій Пісоцький:

– Там ми побачили як працюють
комунальні підприємства, як спла�
чуються податки, які послуги отри�
мують люди. Побачили перспективи
об’єднання і зрозуміли, що цей про�
цес незворотній.

Нині область займає перше місце
в Україні за кількістю підписаних
угод про міжмуніципальну співпра�
цю. Наступний крок, зазначив екс�
перт Проекту Штефан Дрегер, –
якісна реалізація таких угод.

Ще один напрямок – створення
сучасних комунальних підприємств
у районах, містечках і селищах. 

– Потужна мережа Інтернет, як
показує німецький досвід – важлива
і невід’ємна частина якісних послуг.
Зокрема, і медичних, і освітніх, і ко�
мунальних, – додав Валерій Голов�
ко. – На жаль, територія області
покрита Інтернет�мережею лише на
37 відсотків. І цей недолік ми маємо
виправити.

Не менш важливе питання – кад�
рове. Успіх будь�якого проекту не�
можливий без управлінців високого
рівня. А на Полтавщині відчуваєть�
ся кадровий дефіцит, до якого приз�
вела багаторічна політика централі�
зації влади. Як наголосив Валерій
Головко, обласна влада готова бути
партнером GIZ у рамках проекту
підготовки сучасних управлінських
кадрів для об’єднаних територіаль�
них громад та комунальних підпри�
ємств, які функціонують на терито�
рії Полтавської області. 

• МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

Кваліфіковані
кадри – складова

успішного розвитку
територіальних

громад

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”

6 Міжнародні зв’язки Зоря Полтавщини П’ятниця, 3 червня 2016 р.
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