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КНЕУ – престиж,
інноваційність,
конкурентоспроможність!
Вітаю вас, дорогі гості Київського національного дослідного (автономного) самоврядного економічного університету імені
Вадима Гетьмана!
Сьогоднішню нашу зустріч у стінах
одного з найпотужніших економічних
навчальних закладів держави навряд чи
можна назвати випадковою.
Ви завітали сюди, аби отримати якомога більше інформації про університет та ті
спеціальності, яких набувають у стінах
КНЕУ.
Здобуття якісної освіти фінансиста,
менеджера, економіста, юриста, маркетолога – це не лише престиж чи власний
добробут у майбутньому, а й перспектива
особистого вкладу в економіку своєї країни, а можливо, і світу в цілому.
На всесвітньому ринку праці довіряють
лише тим навчальним закладам, авторитетний імідж яких напрацьовано роками.
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана – це
університет з понад сторічною історією,
він знаний як на теренах колишнього
Радянського Союзу, так і у світі. Про це
яскраво свідчить конкурентоспроможність диплома випускника КНЕУ на ринку
праці.
Наш університет заробив славу ВНЗ,
що дає знання найвищого ґатунку, і цей
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імідж постійно підтримується всіма діями.
Зростаючі процеси транснаціоналізації
зумовлюють появу такого покоління високоосвічених людей, які можуть ефективно
застосовувати свої знання та навички в
будь-якому регіоні світу та в різноманітних культурних середовищах.
Саме тому головною метою університету стає підготовка фахівців, які володіють
окрім професійних умінь та навичок глобальними компетенціями, а сукупність
глибоких знань, умінь, навичок стає важливим фактором забезпечення конкурентних переваг випускників КНЕУ на світовому ринку праці.
Хочу звернути вашу увагу на те, що інноваційний підхід завжди був і буде основою в діяльності Київського національного дослідного (автономного) самоврядного економічного університету імені
Вадима Гетьмана! Ми дотримуємося
цього принципу в усьому, йдучи обґрунтованими шляхами реалізації новаторських
підходів до подальшого підвищення якості освіти та забезпечення стабільної конкурентоспроможності університету.
Ректор, академік АПН України
Анатолій Павленко
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Профком студентів та аспірантів на сторожі твоїх інтересів
Голова
ЧАБАНЮК Ольга Анатоліївна
Адреса: 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, КНЕУ,
каб. 427, 423, 414а
тел.: (044) 371-6144; 371-6197
profcom_s@kneu.edu.ua
Найбільшою громадською організацією в
Державному вищому навчальному закладі
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є профком студентів та аспірантів, який на загальних зборах трудового колективу 23 квітня
2008 року визнаний органом студентського
самоврядування. Первинна профспілкова
організація студентів та аспірантів (ППОСА)
об’єднує понад 99,8% «кнеувців».
Основним завданням профспілки студентів та аспірантів є здійснення соціального та
правового захисту студентства. Для цього
вона має все: досвід і права, сильну і згуртовану команду. Вступивши до ППОСА ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кожен з вас
може розраховувати на те, що наша організація гідно представлятиме і відстоюватиме
права та інтереси кожного у Вченій раді і
ректораті КНЕУ, у президії Київської міської
організації профспілки працівників освіти і
науки України, в органах державної влади та
місцевого самоврядування, а також перед
іншими об’єднаннями громадян.
Наша організація піклується про здоров’я
студентів і пропонує триразове харчування
протягом 24 днів у санаторії-профілакторії
нашого університету лише за 10-відсотковою вартістю. До першочергових завдань
профкому студентів та аспірантів відноситься також організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді; сприяння
їй у працевлаштуванні у вільний від занять
час; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; сприяння діяльності сту-

дентських гуртків, товариств, об’єднань,
клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
участь у вирішенні питань міжнародного
обміну студентами.
Для виконання усіх поставлених завдань
створено 8 постійно діючих комісій: організаційно-фінансова; з питань соціального та
правового захисту; оздоровча; житловопобутова; з питань спорту та туризму; з
питань культури; з питань працевлаштування; з питань зв’язків з громадськістю та професійного розвитку.
Про результативність роботи профспілкової організації КНЕУ свідчить отримання
Диплому переможця конкурсу-огляду первинних профспілкових організацій України
та визнання роботи зразковою рішенням
Київської міської профспілки працівників
освіти і науки України.
Голову профспілкового комітету О. А.
Чабанюк було обрано на посаду студентського Президента за рішенням Всеукраїнського форуму лідерів студентських профспілкових організацій, що відбувався 18-19
листопада 2012 року. Форум проводився
АПОС України спільно з Профспілкою працівників освіти і науки України за підтримки
Державної служби молоді та спорту України.
І наприкінці січня 2013 року Першого студентського Президента, голову Первинної
профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Ольгу Чабанюк офіційно призначено на
посаду радника Прем’єр-міністра України.
Відповідний наказ Міністра Кабінету
Міністрів України був підписаний 29 січня
2013 року.
Робота профспілкової команди спрямована на створення умов для вашого плідного навчання, цікавого та активного відпочинку!
Профком студентів та аспірантів
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» – надійний друг, який
завжди з ВАМИ!

ЦЕНТР ЗВ’ЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯ МИ ТА СПРИЯ ННЯ ПРАЦ ЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ

«ПЕРСПЕКТИВА»
Директор
ІЛЬНІЦЬКИЙ
Ярослав Васильович,
кандидат економічних наук
тел.: (044) 456 0566
www.kneu job.com.ua
е mail: dc2011@ukr.net
тел.: (044) 456 0608
Головною метою Центру зв’язків з
роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива» є налагодження тісної співпраці з роботодавцями, інформаційне і консультаційне сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».
Створений у 1999 році Центр «Перспектива» накопичив значний досвід роботи як
зі студентською аудиторією, так і з компаніями-роботодавцями. За цей період
створено бази даних організацій, установ і
анкет/резюме студентів та випускників
КНЕУ, розроблені методичні рекомендації
для студентів з питань особливостей працевлаштування молоді в сучасних умовах,
проводяться індивідуальні профорієнтаційні та профінформаційні консультації,
семінари, тренінги, презентації компанійроботодавців, Дні кар’єри та інші заходи,
що сприяють працевлаштуванню випускників та студентів.
Визначено такі основні завдання
Центру «Перспектива»:
1. Проведення організаційної та консультативно-навчальної роботи зі студентами з питань їх працевлаштування.
2. Налагодження контактів з організаціями, установами та комерційними
структурами України, країн близького і
далекого зарубіжжя – потенційними
роботодавцями – для встановлення
довгострокових ділових відносин з працевлаштування студентів, бакалаврів та
магістрів відповідно до їх кваліфікації.
3. Інформаційна діяльність щодо будьяких питань працевлаштування та щодо
залучення абітурієнтів для навчання в
Київському національному економічному
університеті на різні рівні.
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Наукове студентське товариство Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана – це молодіжна громадська неприбуткова наукова організація університету.
НСТ КНЕУ імені Вадима Гетьмана створювалося і функціонує з метою здійснення діяльності, спрямованої на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету, а також формування особистості молодого вченого,
фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості
активно займатись науково-дослідною діяльністю. Офіційною датою заснування Наукового студентського товариства
КНЕУ стало 16 травня 2000 року. Саме в цей день
Установчими зборами Наукового товариства за участі 80
студентів університету було затверджено "Положення про
Наукове студентське товариство КНЕУ ім. Вадима
Гетьмана", в якому закладено основні засади функціонування, а також окреслено перспективи подальшого розвитку
цієї наукової організації студентської молоді університету.
25 травня цього ж року ректор КНЕУ професор А. Ф. Павленко підписав це Положення, і з того часу розпочалась
робота товариства.
Впродовж останніх років товариство активно розвивалось й набирало оберти в науковому пошуку студентів. В
команді НСТ є студенти з усіх факультетів КНЕУ, що мають
можливість взяти участь в проектах, конкурсах та конференціях з актуальних соціально-економічних питань; поспілкуватися з відомими бізнесменами та успішними людьми.
На базі товариства діє Молодіжний клуб економічних дискусій, де студенти організовують круглі столи на економічні
теми із залученням фахівців-практиків та здійснюють міжвузівські обговорення сучасних економічних проблем.
Наукове товариство має власний й достатньо інформативний сайт (http://nst.kneu.kiev.ua), де окрім новин та
оголошень про наступні наукові заходи постійно поповнюється база конференцій, студентських конкурсів, цікавих
вітчизняних та закордонних проектів. Активними є групи в
соціальних мережах (vk.com/nst_kneu та vk.com/molked), в
яких студенти можуть обговорити останні наукові заходи,
отримати цікаву інформацію, переглянути фотозвіти.
Інформаційна підтримка студентів є однією з основних цілей
НСТ, оскільки вчасне інформування про наукові заходи дає
можливість ширшому колу студентів долучитись до наукового процесу. Для цього є змога підключитись до e-mail
інформування через постійно діючу офіційну електронну
скриньку nst@kneu.edu.ua.
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Наукове товариство плідно співпрацює з усіма студентськими самоврядними організаціями університету. Це підтверджує успішне проведення щорічного конкурсу «Кращий
студент КНЕУ». В рамках співпраці з громадськими та молодіжними організаціями, НСТ плідно підтримує зв’язки з науковими товариствами ВНЗ України та зарубіжжя, молодіжними науковими установами. Зокрема, активна співпраця з
Фондом Віктора Пінчука в межах Стипендіальної програми
«Завтра.UA», за підсумками якої студенти КНЕУ отримали
приватні стипендії на наукові дослідження. Впродовж 2012
року, в межах спільних проектів, налагоджена співпраця з
Київською школою економіки (KSE), Всеукраїнським студчемпіонатом з вирішення бізнес-кейсів (CaseChamp), молодіжною громадською організацією «Центр Демократичного
Відродження», Благодійним фондом «Богдана Гаврилишина», результатами якої стало проведення спільних відкритих
лекцій та участь студентів в проектах партнерів.
Здійснюється інформаційний обмін з Міжнародною мережею українських науковців USW, Інтернет-порталом студентів кращих ВНЗ України «Лови Момент».
У березні-квітні 2012 року члени НСТ активно долучились
до проекту Інституту вищої освіти КНЕУ – SEARCH (“Обмін
активами знань: міжрегіонально сполучені регіони-cусіди”), в
межах 7 Рамкової дослідницької програми ЄС.
За останній рік активно розвивалось Наукове студентське товариство на факультетах. Зокрема, членами НСТ
ФІСіТ постійно проводились ігри «Що? Де? Коли?», до дня
факультету активісти організували Інтелектуальний турнір
між студентами та викладачами факультету. НСТ КЕФ спільно з Інститутом кредитних відносин КНЕУ та кафедрою банківської справи організували два круглих столи з банківської
проблематики: «Споживче кредитування: боргове ярмо чи
фактор розвитку?» (10 квітня 2012 року) і «Тіньовий банкінг»
(16 жовтня 2012 року), та один міжвузівський круглий стіл
«Коливання депозитних ставок як сигнал до девальвації» (29
листопада 2012 року) спільно з Студентським товариством
факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету. Одним з найцікавіших
заходів товариства стало проведення конкурсу
«Креативний слоган НСТ» на визначення кращої фрази на
тему науки та студентів.
Науковим товариством організовано чимало цікавих
зустрічей з відомими та успішними людьми, зокрема гостями НСТ КНЕУ були: директор Київської школи економіки
Др. Том Купе; екс-міністр закордонних справ України –
Борис Тарасюк; співзасновник всесвітнього економічного
форуму в Давосі, дійсний член Римського клубу – Богдан
Гаврилишин; директор креативного агентства «Sahar» –
Євгеній Пахомов.
Діяльність в Науковому студентському товаристві дає
студентам можливість не тільки брати участь у численних
наукових заходах, а й навчитися грамотно формулювати
наукову думку, успішно виступати перед аудиторією, правильно характеризувати науковий матеріал. Не менш вагомим є знайомство з однодумцями в інших вузах та практичними фахівцями. Наша команда з перспективою дивиться у
майбутнє, і вже заплановано чимало нових наукових заходів, які знайдуть свою зацікавлену аудиторію. НСТ – Науку
Створюєш Ти!

4. Проведення маркетингових досліджень національного ринку праці з метою
вивчення попиту на економічні кадри,
його структуру та динаміку.
Визначені завдання реалізуються
співробітниками Центру таким чином:
1. У рамках напрямку проведення
та
консультативноорганізаційної
навчальної роботи зі студентами з
питань їх працевлаштування в Центрі
регулярно проводиться індивідуальний
прийом студентів з усіх питань розвитку
професійної кар’єри, а саме:
l обговорюються питання самооцінки
та встановлення пріоритетів у пошуку
роботи;
l звертається увага на необхідність
розуміння суті процесу працевлаштування та особливостей його правильного
планування;
l надається консультативна допомога
з питань складання резюме, написання
мотиваційного листа, проходження співбесіди при прийомі на роботу;
l піднімаються питання щодо особливостей ефективного використання
інформаційних ресурсів: газет, журналів,
книг, інших публікацій, а також мережі
Інтернет.
Крім того, студенти також можуть взяти
участь у циклі тренінгових занять, що проводиться в Центрі, який має назву
«Організація ефективного пошуку роботи». Ці заняття проводяться за участі кращих фахівців міжнародних і вітчизняних
компаній.
2. У рамках напрямку налагодження
контактів з організаціями, установами та
комерційними структурами Центром
забезпечується встановлення прямих
контактів студентів з представниками
фірм, організацій, рекрутингових компаній. Все це реалізується за допомогою
таких форм роботи:
l традиційно проводяться «Дні кар’єри»
(ярмарки вакансій). У кожному такому заході бере участь близько 30 компаній-роботодавців;
l на факультетах проводяться презентації компаній, фірм, організацій,
протягом яких роботодавці мають змогу
розповісти про можливості працевлаштування в компанії, відповісти на запитання студентів, зібрати їх резюме для
подальших контактів;
l Центр пропонує студентам та
випускникам,
зареєстрованим
у

комп’ютерній базі даних, отримувати
інформацію щодо вільних робочих місць
на підприємствах, установах, фірмах
через інформаційні ресурси: дошки оголошень та розміщення інформації на
власному сайті;
l постійно поповнюється банк даних
про роботодавців з числа випускників
КНЕУ, вітчизняних та міжнародних молодіжних організацій, кадрових агентств,
державних та молодіжних центрів зайнятості та окремих підприємств, організацій, фірм тощо.
3. У рамках напрямку інформаційної
діяльності в Центрі накопичуються дані:
l у комп’ютерній базі за такими категоріями:
3 роботодавці;
3 партнери: рекрутингові організації,
центри зайнятості, молодіжні організації
тощо;
3 вакансії, у тому числі на постійну і
тимчасову роботу, стажування, практику
під час навчання (кількість змінюється
щоденно);
3 студенти та випускники КНЕУ, що
реєструються в Центрі, заповнюючи
анкету-резюме;
3 резюме зареєстрованих студентів;
l для вільного користування в приміщенні Центру в таких формах:
3 презентаційні матеріали, буклети,
плакати, надані підприємствами, фірмами, організаціями;
3 підшивка усіх номерів власної газети КНЕУ «Економіст», де в рамках рубрики «Перспектива» щоразу друкують
інформаційні матеріали щодо питань
працевлаштування та побудови професійної кар’єри;
3 книги, брошури, періодичні видання, такі як «Пропоную роботу»;
3 інформація про заходи, що
сприяють працевлаштуванню (ярмарки
вакансій, міжнародні програми забезпечення студентів та випускників робочими
місцями, можливість проходження стажування, тренінги, семінари тощо);
3 Інтернет-ресурси у вигляді переліку
корисних посилань на сайти, які висвітлюють інформацію щодо вільних робочих
місць та іншу інформацію, яка стосується
особливостей працевлаштування в
сучасних умовах, правильної побудови
професійної кар’єри з початку навчання у
вузі і в подальшому майбутньому тощо.

Студентська
академічна рада
Рік заснування – 2010
Голова
САРКІСЯН Маріне Араратівна
Адреса: 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, КНЕУ, каб. 443а
телефон: (044) 371-6275
e-mail: sarkneu@ukr.net
Студентська академічна рада є провідною самоврядною організацією, яка об’єднує на добровільних засадах студентів університету задля сприяння
створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу. САР є зв’язною ланкою
між студентами та викладачами для того, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на навчальний процес. САР забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню
участь в управлінні університетом, дає можливість
творчої і особистої реалізації, розвиває лідерські
навички студентів. Варто зазначити, що Студентська академічна рада представляє інтереси усієї
студентської громади, членом якої Ви стаєте, вступаючи до лав студентства.
В організації є чотири основні напрями роботи:
підвищення якості освіти, моніторинг навчального
процесу, співпраця з факультетами та кафедрами в
організації навчального процесу, навчальна етика та
виховна робота та зв’язки з громадськістю.
Відповідно до цих напрямів роботи на кожному
факультеті та на університетському рівні функціонують комісії. Ми пишаємося своїми успіхами у цих
напрямах роботи.
САР:
l ініціює заходи, направлені на підвищення якості освіти в університеті та запровадження новітніх
освітніх технологій;
l організовує безкоштовні зустрічі, майстеркласи, тренінги з представниками бізнесу та відомими економістами (Лариса Буракова, Ерік
Найман, Олександр Сугоняко, Ігор Мазепа,
В. М. Пинзеник та ін.), політиками (Петро
Порошенко, Віталій Кличко та ін.), громадськими
діячами (Дмитро Павличко, Іван Малкович, Левко
Лук’яненко та ін.);
l організовує та проводить екскурсії на підприємства, фабрики та заводи (завод «Оболонь»,
«Росинка», «Roshen» та ін.);
l сприяє забезпеченню навчальними та мето-

дичними матеріалами (співпраця з бібліотекою та
кафедрами університету);
l проводить дослідження різних аспектів
навчально-виховного процесу з метою виявлення
його проблем та недоліків, розробляє пропозиції
щодо їх вирішення;
l створює умови для надання консультаційної
допомоги студентам першого курсу у складанні
індивідуального навчального плану (вибіркові дисципліни) та четвертого курсу щодо ознайомлення з
магістерськими програмами;
l співпрацює з кафедрами в організації, за
необхідності, консультативних занять для студентів, які мають проблеми із засвоєнням певних дисциплін;
l бере участь у вирішенні конфліктів, що виникають в процесі навчальної діяльності;
l проводить заходи, спрямовані на розвиток
соціальної відповідальності (благодійні ярмарки,
поїздки в дитячий будинок) та історичної свідомості (День української культури, вшанування пам’яті
жертв голодомору, Героїв Крут, Дня Перемоги);
l організовує екскурсії до Верховної Ради
України та Національного банку України.
Звичайно, Студентська академічна рада стоїть
на сторожі інтересів студентства. В університеті
практикується досвід звернення студентів із письмовими заявами з різних питань із проханням
втручання, сприяння САР.
Слід відмітити, що на Студентську академічну
раду покладається особлива відповідальність –
накази про відрахування, поновлення та переведення студентів обов’язково погоджуються із САР.
Для прийняття правильного рішення, чи підписати
наказ, у САР в кінці семестру збирається спеціальна комісія з питань відрахування, поновлення та
переведення, яка детально розглядає питання по
кожному студенту. Також САР бере участь у роботі
стипендіальних комісій.
Студентська академічна рада заснувала три
клуби – Дебатний клуб, Клуб політичних дискусій,
Кейс-клуб, що об’єднують студентів різних спеціальностей, які бажають розвинути в собі не лише
навички красномовства та ораторського мистецтва, а й навчитися чітко, структурно та зрозуміло
будувати свою промову, переконувати та аналізувати.
Студентська академічна рада – це практична
школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі
керівника, адміністратора, лідера; це можливість
реалізовувати суспільно значущі проекти, що
підуть на користь усій студентській громаді.
Попереду ще багато корисних заходів і цікавих
зустрічей, тож радо запрошуємо приєднатися до
роботи, націленої на досягнення найкращих
результатів!
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Факультет економіки та управління

Декан
ВОСТРЯКОВ
Олександр Володимирович,
кандидат економічних наук,
доцент
тел.: (044) 456 2419
e mail: feu@kneu.kiev.ua
Адреса: 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, каб. 245 253

Рік заснування – 1945
Факультет економіки та управління
є одним із провідних у ДВНЗ
"Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана". Чільне місце для факультету означає передусім його особливо відповідальну позицію у планах
реалізації університетом своєї стратегії розвитку у статусі дослідницького вищого навчального закладу.

Формування фахівця з інноваційним
типом мислення й культури, з готовністю до інноваційної професійної
діяльності відбувається завдяки якісному оновленню змісту і структури
університетської економічної освіти.
Інновації поширюються на освітні
технології, методи навчання та досягнення інших навчально-дидактичних
цілей, однак базуються на результатах наукових досліджень. Активне
впровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців, що було
започатковане на факультеті ще з
часів переходу на дворівневу систему освіти, сприяло кардинальній ціннісній корекції навчального процесу
на задоволення освітньої потреби
особистості, яка здатна успішно
діяти у складних динамічних умовах
економічного життя.
Визначальною у підготовці факультетом висококласних фахівців є така
обставина. Економічна освіта, як
відомо, ґрунтується на економічній
теорії, що, власне, й закладає підвалини формування економічного
образу мислення майбутнього професіонала і, що не менш важливо,
цивілізованого громадянина, члена
суспільства. Сучасна економічна теорія, яка вивчається сьогодні студентами економічних спеціальностей,
складається з кількох базових наук
(дисциплін), таких як основи економічної науки, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки. Всі вони реалізуються в усьому університеті лише кафедрами факультету економіки та управління. Така інтеграція творчих зусиль
викладачів-учених
проявляється
кумулятивним ефектом поглибленого знання передусім у студентів
ФЕтаУ і, звісно, у тих з них, хто здобуває спеціальність "Економічна теорія". Наявне міждисциплінарне взаємозбагачення дисциплін фундаментального та фахових циклів. Більше
того, саме на факультеті економіки та
управління відпрацьовується теоретичне підґрунтя прикладних наук і

навчальних дисциплін: теорії стратегії, теорії менеджменту та теорії господарства.
Напрями підготовки (спеціальності), за якими готуються фахівці на
факультеті економіки та управління, є
базовими, узагальнюючими стосовно об'єктів економічної діяльності
інших спеціальностей.
Освітньо-кваліфікаційний рівень
“бакалавр”
Напрями підготовки:
Економіка підприємства
Менеджмент (спеціалізації "Менеджмент промислових підприємств",
"Менеджмент державних установ")
Економічна теорія (крім заочної
форми навчання)
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання — 4 роки,
заочної форми навчання — 4 роки 2
місяці.
Освітньо-кваліфікаційний рівень
“магістр”
Спеціальність:
Економіка підприємства
Магістерські програми:
"Стратегічний менеджмент"
підприємницької
"Менеджмент
діяльності"
"Менеджмент проектів і консалтинг"
Спеціальність:
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістерські програми:
спеціалізація "Менеджмент державних установ"
"Державне управління економікою"
спеціалізація "Менеджмент промислових підприємств"
"Менеджмент малого бізнесу"
"Менеджмент корпорацій"
Спеціальність:
Економічна теорія (крім заочної
форми навчання)
Магістерська програма:
"Економічна теорія"
Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання — 1 рік,
заочної форми навчання — 1 рік 2 місяці.

На освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра денної та
заочної
форм
навчання приймаються
випускники
ДВНЗ
"КНЕУ
ім. Вадима Гетьмана" нинішнього та
минулих років, а
також особи, які
закінчили інші вищі
навчальні заклади за
спеціальностями з
освітньою кваліфікацією бакалавр і
спеціаліст.
Навчання на магістерському рівні
підготовки передбачає виконання
дипломної роботи і розробку консультаційного проекту на базі реального підприємства чи організації.
Магістранти набувають професійних
компетенцій: усвідомлення економічного способу мислення й операціоналізації його для розв’язання професійних задач; вміння обґрунтовувати господарські рішення й організовувати їх виконання; здатності
саморозвиватися і навчатися впродовж всього професійного життя.
Вони отримують навички з інноваційного й стратегічного менеджменту,
економічного управління підприємствами й організаціями, а також
моделювання державної економічної
політики та економічного розвитку.
На факультеті сформувався творчий колектив висококваліфікованих
викладачів, які постійно оновлюють
змістове наповнення дисциплін,
готують оригінальні авторські курси,
активно впроваджують нові технології навчання. У складі факультету сім
кафедр,
навчально-тренінговий
центр, комп’ютерні класи. На факультеті видається науковий збірник
«Стратегія економічного розвитку
України», який має у своєму активі
тридцять один випуск. До навчально-

го процесу залучаються також провідні економісти-практики, науковці,
державні діячі. Це задає високий
рівень "інтелектуальної планки"
навчального процесу, унаочнює процес перетворення знань на безпосередній фактор виробництва.
Майбутнє працевлаштування:
після закінчення навчання в університеті фахівці з економіки та управління
можуть працювати економістами,
аналітиками, менеджерами у різних
державних і недержавних організаціях, підприємствах різних масштабів, об'єднаннях, корпораціях, а
також у центральних та місцевих
органах управління економікою, а
згодом — керівниками економічних
служб, радниками з економічних
питань, керівниками підприємств,
топ-менеджерами. Фундаментальна
економічна та менеджментська освіта, широкий кругозір та поєднання
фахового спрямування з діловою
спеціалізацією забезпечують їм вагомі переваги на ринку праці.
Економічне мислення, що нині
заполонило світ, надає особливі
можливості тим фахівцям, для яких
економічний вимір є професійною
справою. Вони краще за інших підготовлені до життя в нинішньому суспільстві, сповна усвідомлюють сутність змін, які привносить новий час,
та зорієнтовані на сталий розвиток.

Факультет міжнародної
економіки і менеджменту
Рік заснування — 1992
Факультет міжнародної економіки
і менеджменту — один із найбільших
і найпопулярніших у структурі університету. На факультеті навчається
близько 3 тис. студентів. На сучасній
матеріально технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів забезпечують провідні фахівці у галузі
міжнародної економіки, менеджменту і мовознавства. Накопичений
досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка
розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність
випускників дозволили факультету
стати провідним центром підготовки
національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу. Свою місію факультет вбачає в орієнтації на формування вищого менеджменту, наукової і професійної еліти України.
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Спецвипуск 2013

Освітньокваліфікаційний
рівень “бакалавр”
Напрям підготовки:
Міжнародна економіка
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки,
заочної – 4 роки 2 місяці.
Освітньокваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Міжнародна економіка
Магістерські програми:
«Управління міжнародним бізнесом»
«Міжнародний фінансовий
менеджмент»
«Міжнародна торгівля»
«Європейська інтеграція»
«Міжнародний облік і аудит»

«Управління міжнародною конкурентоспроможністю»
Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання – 1 рік,
заочної – 1 рік 2 місяці.
На освітньо кваліфікаційний рівень магістра денної, заочної форм
навчання приймаються випускники
КНЕУ минулих років, а також особи,
які закінчили інші вищі навчальні заклади, з освітньою кваліфікацією бакалавр і спеціаліст.
З метою реалізації принципів
Болонського процесу в системі вищої
освіти України для студентів факультету міжнародної економіки і
менеджменту
створено
додаткові можливості мобільного навчання. Такою формою є «включене навчання»,
яке дозволяє паралельно
отримувати освіту в ДВНЗ
«Київський національний
економічний
університет
імені Вадима Гетьмана» і в
одному із університетівпартнерів та заслужити диплом як державного зразка,
так і провідного іноземного
ВНЗ. Зокрема, пропонується включене навчання протягом
року в наступних університетах: Університет Нортвуд (штат Мічиган),
Університет Нортумбрія (м. Ньюкасл),
Університет Непіер (м. Единбург),
Університет прикладних наук Fontys
(м. Ейндховен), Віденський університет економіки та бізнесу, Університет
Софія Антіполіс (м. Ніцца), а також
навчання протягом семестру в
наступних університетах: Університет
м. Констанц, Філіпс – Університет
м. Марбург, Бременський універси-

тет м. Бремен, Економічний університет м. Познань, Вища школа менеджменту Університету Жана Мулена
Ліон 3.
Факультет міжнародної економіки і
менеджменту зорієнтований на впровадження стандартів Європейської
кредитно-трансферної системи, за
якої ВНЗ-партнери визначають і
перезараховують результати екзаменів і заліків з дисциплін, які вивчали
студенти в нашому університеті.
Таке перезарахування створює реальні умови для отримання студентами після IV курсу двох дипломів про
бакалаврську освіту. Магістранти па-

ралельно можуть навчатися за сертифікованою тренінговою українсько канадською програмою CTPL «Торгова політика і комерційна дипломатія» (дистанційна форма) та українсько німецькою сертифікованою магістерською програмою «Міжнародна
економіка» (включена форма), отримувати кваліфікаційні посвідчення
професійних учасників фондового
ринку.
Обов’язковою умовою підготовки
фахівців міжнародників є проходження практики.

У науковому та навчально методичному забезпеченні навчального процесу на 9 кафедрах факультету («Міжнародного менеджменту», «Міжнародної економіки», «Міжнародних фінансів», «Міжнародної торгівлі», «Іноземних мов», «Української мови», «Німецької мови», «Міжнародного обліку і
аудиту», «Європейської інтеграції»),
беруть участь 188 викладачів, серед
яких 23 доктори наук, 29 професорів,
80 доцентів, 97 кандидатів наук.
На факультеті функціонують комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, сучасні лінгафонні кабінети.
Майбутнє працевлаштування
Основними місцями роботи випускників є:
— органи державного регулювання;
— вітчизняні підприємства з масштабною зовнішньоторговельною
діяльністю;
— підприємства з іноземними інвестиціями, філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій;
— великі українські та іноземні
банки;
— інвестиційні фонди і компанії (у
тому числі іноземні);
— провідні консалтингові фірми
тощо.
Крім того, окремі з випускників
працюють у групах з реалізації в Україні проектів міжнародних організацій
(Міжнародного валютного фонду,
Світового банку, Європейського Союзу та інших), є консультантами та
помічниками високих посадових осіб
уряду та Верховної Ради України.
Наші випускники за досить короткий термін роблять успішну професійну кар’єру і входять до молодої
економічної і політичної еліти України.
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Факультет управління персоналом
та маркетингу
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Рік заснування – 1965
Освітньокваліфікаційний
рівень “бакалавр”
Напрями підготовки:
Маркетинг
Управління персоналом та економіка праці
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки, заочної – 4 роки 2 місяці.
Освітньокваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Маркетинг
Магістерські програми:
"Маркетинговий менеджмент"
"Рекламний менеджмент"
Спеціальність:
Управління персоналом і економіка
праці
Магістерська програма:
"Управління персоналом"

Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання — 1 рік,
заочної — 1 рік 2 місяці.
На освітньо кваліфікаційний рівень
магістра денної, заочної форм навчання
приймаються випускники КНЕУ минулих
років, а також особи, які закінчили інші
вищі навчальні заклади, з освітньою
кваліфікацією бакалавр і спеціаліст.
Підготовка магістрів за цими напрямами здійснюється на основі програм, які
ґрунтуються на останніх, адаптованих до
сучасних економічних умов господарювання, досягненнях вітчизняної і зарубіжної наукової думки з використанням
новітніх педагогічних технологій.
У науковому та навчально методичному
забезпеченні навчального процесу на 6 кафедрах факультету беруть участь понад
190 викладачів, серед яких академік АПН
України, 20 докторів наук, 24 професори,
90 доцентів, 112 кандидатів наук. Професорсько викладацьким складом факультету підготовано понад 100 підручників та
навчально методичних посібників.
Закріплення теоретичних знань студентів досягається за допомогою практичних навичок, набутих під час проходження спеціальних тренінгів, а також
практики на підприємствах і в установах.
На факультеті функціонують 3 комп'ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, 3 лінгафонні кабінети.
Функціонують чотири сертифікаційні
програми:
l “Маркетинг послуг”
l “Маркетингові дослідження”
l “Реклама і PR”
l “Логістика”
Кафедра маркетингу плідно співпрацює
зі школою модераторів, яка організована
компанією "Українська Маркетингова Група" та Українською Асоціацією Маркетингу. Основне завдання школи — надати
практичні знання студентам для подальшої роботи в компаніях. Викладачами школи є провідні фахівці дослідницького ринку, здебільшого директори дослідницьких
компаній. Практичні заняття проходять у
спеціально обладнаних кімнатах для проведення фокус груп на базі компаній.
При кафедрі маркетингу створена
PR агенція, яка співпрацює з провідними
компаніями України. Це дає можливість
студентам набути досвіду у сфері маркетингових комунікацій.
Випускникам факультету управління
персоналом та маркетингу притаманна
висока професійна культура, прагнення
до постійного поповнення знань,
здатність адаптуватися до вимог підвищення ділової кваліфікації або зміни характеру праці під впливом науковотехнічного прогресу, діяльна участь у громадсько-політичному житті, вміння працювати з людьми.
Майбутнє працевлаштування: повний
курс навчання за магістерською програ-

мою "Маркетинговий менеджмент" дозволяє магістрам працювати керівниками
та маркетинг директорами суб'єктів ринкової економіки різних форм власності.
Випускники володіють принципами та
методами проведення маркетингових
досліджень, виконують комплекс технікоекономічних розрахунків процесів планування окремих дослідницьких і маркетингових заходів. Вони мають змогу створювати та очолювати як відділи маркетингу
підприємств різних галузей економіки,
так і спеціалізовані маркетингові фірми.
Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно економічну, управлінську та
наукову діяльність на підприємствах, у
посередницьких і торговельних організаціях, службах постачання та збуту,
науково дослідних установах, консалтингових фірмах, відповідних підрозділах
банків, в органах господарського управління. Вони аналізують і прогнозують
ринкові ситуації, розробляють рекомендації щодо випуску товарів, формування
їхнього асортименту, здійснюють різноманітну діяльність із визначення і реалізації маркетингових програм, цінової і
збутової політики підприємств, матеріально технічного забезпечення виробництва тощо. Це спеціалісти, до кола
обов'язків яких належить інформування
споживачів, формування та задоволення
споживчого попиту, стимулювання продажу через використання маркетингового інструментарію. Вони проводять наукові дослідження, забезпечують ефективне функціонування маркетингових установ та підрозділів підприємств, стимулюють виробництво та збут продукції,
сприяють постійному підвищенню якості
товарів та послуг.
Магістерська програма "Рекламний
менеджмент" поєднує фундаментальну
маркетингову освіту з практичними навиками роботи у сфері комунікацій. Випускники цієї магістерської програми після
повного курсу навчання можуть працювати керівниками та маркетинг директорами підприємств різної форми власності,
очолювати рекламні, ПР та маркетингові
відділи, бути директорами рекламних та
ПР агенцій, займати керівні посади в засобах масової інформації, громадських
організаціях.
Магістри з рекламного менеджменту
володіють принципами та методами проведення аналізу і прогнозування ринкової
ситуації, виконують комплекс техніко економічних розрахунків процесів планування
маркетингових комунікаційних програм,
здійснюють різнобічні роботи із визначення і реалізації рекламних та ПР стратегій,
удосконалення
рекламної
політики
підприємств різних форм власності.
Після завершення навчання магістри з
рекламного
менеджменту
успішно
вирішують комплекс завдань щодо фор-

мування брендів, створення та підтримки
позитивного іміджу підприємств, розробки та впровадження рекламних і ПР кампаній. Це спеціалісти, які кваліфіковано
розробляють і реалізують стратегічні,
тактичні та оперативні плани рекламної і
маркетингової комунікаційної діяльності,
контролюють їхнє виконання. Вони здатні
управляти рекламним процесом на
підприємстві, створювати рекламні звернення для різних носіїв інформації та
розміщувати їх із найбільшою ефективністю, використовувати маніпулятивні
технології для забезпечення комунікативного процесу, творчо підходити до
вирішення маркетингових комунікаційних
завдань. До кола обов'язків магістрів із
рекламного менеджменту належить забезпечення довготривалих партнерських
відносин між ринковими суб'єктами через
здійснення
високоефективних
комунікацій, що включає в себе вивчення
споживачів, партнерів, конкурентів та їх
інформування і переконання, стимулювання продажу через створення рекламної продукції, надання рекламних послуг
та проведення рекламних кампаній.
Випускники магістерської програми
"Управління персоналом" мають необхідні компетенції для здійснення організаційно управлінської, планово економічної, аналітичної, нормопроектної,
науково дослідницької, навчально методичної та консалтингової діяльності у
сфері управління персоналом.
Магістри з управління персоналом
уміють:
розробляти основні контури стратегії
та політики управління персоналом в організації;
здійснювати професійний добір персоналу (формувати вимоги до кандидатів,
здійснювати пошук, проводити структуроване інтерв'ю з кандидатами на вакантні посади);
організовувати професійну та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників;
розробляти плани розвитку персоналу, обґрунтовувати доцільність використання різних форм і методів та організовувати навчання з метою підвищення конкурентоспроможності персоналу;
формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників, організовувати
підготовку працівників до виконання
обов'язків на керівних посадах;
складати плани і програми розвитку
кар'єри для перспективних фахівців;
розробляти процедуру та організовувати оцінювання персоналу;
проводити мотиваційний моніторинг,
проектувати компенсаційні пакети, розробляти програми формування лояльності працівників і підвищення мотивації
персоналу;
розробляти корпоративні стандарти

та правила поведінки, проектувати заходи щодо формування та розвитку корпоративної культури;
проектувати програми щодо формування соціальної відповідальності бізнесу;
розробляти корпоративні документи,
які формують внутрішню нормативно правову базу управління персоналом: кодекси, положення, правила, інструкції тощо;
використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом та ін.
Підготовка магістрів з управління персоналом проводиться на основі навчальних програм, які ґрунтуються на останніх
досягненнях вітчизняної та зарубіжної наукової думки та практики із використанням інноваційних навчальних технологій.
Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності магістрів з управління персоналом на ринку праці, дозволяє їм ефективно здійснювати підприємницьку, управлінську та консалтингову діяльність.
Випускники магістерської програми
"Управління персоналом" успішно реалізовують кар'єру на посадах професіоналів і керівників у службах управління персоналом, відділах розвитку
персоналу, організації праці та заробітної
плати (мотивації персоналу) підприємств,
організацій та установ, у рекрутингових
агенціях, тренінгових, аутсорсингових і
консалтингових компаніях.
Висока кваліфікація магістрів зі
спеціальності "Управління персоналом"
дозволяє їм також успішно працювати в
органах державного управління у сфері
соціально трудових відносин Міністерства соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту
населення
регіональних
держадміністрацій, Державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фонді
соціального страхування, Пенсійному
фонді, органах місцевого самоврядування; у науково дослідних установах і вищих
навчальних закладах тощо.
З метою підвищення конкурентоспроможності випускників кафедри управління персоналом та економіки праці
на основі посилення їхньої практичної
підготовки створено віртуальні структури
(центр зайнятості та служба управління
персоналом), Навчально тренувальний
центр з управління персоналом, основними завданнями якого є:
l організаційно методичне забезпечення проведення тренінгових занять на
базі віртуальних структур;
l упровадження у викладання профільних дисциплін сучасних технологій
навчання та інформаційних технологій;
l залучення до навчального процесу
фахівців практиків у сфері управління
персоналом та економіки праці;
l забезпечення функціонування віртуальних структур.

Юридичний факультет
Рік заснування — 1993
Незвичайний для КНЕУ, однак гармонійно вписаний у структуру університету, юридичний факультет, безсумнівно, є
справжнім відродженням правничого факультету 1920 х років.
Освітньокваліфікаційний
рівень “бакалавр”
Напрям підготовки:
Правознавство
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки,
заочної – 4 роки 2 місяці.

Декан
ОПРИШКО Віталій Федорович,
доктор юридичних наук,
професор, член кореспондент НАН
України, академік Академії
інженерних наук України,
заслужений діяч науки і техніки
України
тел.: (044) 456 4142
е mail: lawfacultu@kneu.kiev.ua
Адреса: 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, кімн. 536
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Освітньокваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Правознавство
Магістерські програми:
«Правове регулювання економіки»
«Міжнародне економічне право»
«Правове регулювання банківської
діяльності»
«Господарське судочинство»
Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання – 1 рік, заочної –
1 рік 2 місяці.
На освітньо кваліфікаційний рівень
магістра денної та заочної форм навчання
приймаються випускники КНЕУ минулих
років, а також особи, які закінчили інші вищі
навчальні заклади, з освітньою кваліфікацією бакалавр і спеціаліст.
У 2006 році юридичний факультет
успішно завершив утілення в життя
спеціально розробленої навчальної про-

грами, яка виграла міжнародний грант
(уже вдруге) Єврокомісії Євросоюзу по
лінії TEMPUS-TACIS, у рамках якої й була
відкрита нова магістерська програма
«Міжнародне економічне право». До реалізації програми були залучені юридичні
факультети з університетів Марбурга
(Німеччина), Неаполя (Італія), Відня
(Австрія) та Ньюкасла (Великобританія).
У науковому та навчально методичному
забезпеченні навчального процесу на шести кафедрах факультету беруть участь
понад 130 викладачів, серед яких 5 докторів наук, професори, понад 50 кандидатів
наук, доцентів.
На факультеті функціонують: комп’ютерний клас з доступом до мережі Інтернет,
зал судових засідань, спеціалізована
бібліотека з іноземною літературою та методичний кабінет. Студенти юридичного
факультету реалізують свої здібності, своє
бачення навчального процесу через газету
«Правознавець». Найкращі серед них разом з викладачами публікують свій науковий доробок у збірнику наукових праць
«Правове регулювання економіки», що є
фаховим з юридичних наук. На юридичному факультеті створені умови для забезпечення належного рівня роботи професорсько викладацького складу всіх кафедр та якісної підготовки висококваліфікованих бакалаврів і магістрів права.
На факультеті функціонує система студентського самоврядування, Центр художньої творчості, Клуб цікавих зустрічей

та телестудія. Разом з редакцією газети
«Голос України» створена юридична
клініка «Соціальна справедливість», в якій
студенти під керівництвом викладачів надають необхідну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.
На факультеті діє Рада з працевлаштування випускників, яка сприяє забезпеченню студентів юридичного факультету
робочими місцями після закінчення ВНЗ.
Майбутнє працевлаштування: випускники спеціальності «Правознавство»
можуть обіймати посади юрисконсульта

підприємств, державних установ та організацій, юриста у сфері господарської та
міжнародної економічної діяльності, відповідних фахівців у правоохоронних органах,
суддів, інспектора податкової служби,
інспектора митної служби, спеціаліста контрольно-ревізійних органів, спеціаліста
органів соціального забезпечення, інспектора якості продукції, викладача права у
навчальних
закладах,
наукового
співробітника науково-дослідних організацій і лабораторій, інші посади, що
потребують вищої юридичної освіти.
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Факультет економіки АПК
фахівці мають не лише і не тільки
конкретно галузеву економічну підготовку, а й досить глибокі технологічні, економічні, фінансові, облікові
та менеджерські знання міжгалузевого характеру. У цьому полягає
особливість підготовки фахівців на
факультеті.
Факультет економіки АПК – один
із найстаріших в університеті. Понад
65 років підтверджується його творчий потенціал. За цей час факультет
перетворився на досить потужний
навчально методичний та науковий
осередок університету.

Декан
КОЦУПАТРИЙ
Михайло Миколайович,
кандидат економічних наук,
професор, відмінник освіти
України
тел.: (044) 456 5058,
371 6231
е mail: feapk@mail.ru
Адреса: 03113, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49 Г, КНЕУ,
навчальний корпус № 2,
кабінети 62, 63, 65
Рік заснування — 1945
Серед факультетів університету,
які готують економістів для різних
сфер національної економіки, особливе місце посідає факультет економіки аграрно промислового комплексу (АПК). Це, власне, єдиний
факультет університету, який забезпечує потреби агропромислового
комплексу України економістами. Ці

Осві т ньо ква лі фі ка цій ний
рівень “бакалавр”
Напрями підготовки:
Економіка підприємства (спеціалізація «Економіка агропромислових
формувань»)
Облік і аудит (спеціалізація «Облік
і аудит в АПК»)
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки,
заочної – 4 роки 2 місяці.
Освітньокваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Економіка підприємства
Магістерська програма:
«Економіка підприємств АПК»
Спеціальність:
Облік і аудит
Магістерська програма:
«Облік і аудит в управлінні АПК»
Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання – 1 рік, заочної – 1 рік 2 місяці.
На освітньо кваліфікаційний рівень магістра денної та заочної
форм навчання приймаються випускники КНЕУ минулих років, а також особи, які закінчили інші вищі
навчальні заклади, з освітньою кваліфікацією бакалавр і спеціаліст.
У рамках підготовки бакалаврів
студенти факультету протягом
трьох років отримують фундамента-

льну освіту, а студенти денної форми навчання ще й додаткову психолого педагогічну підготовку, отримуючи при цьому спеціальність викладача економіки, що підвищує
конкурентоспроможність наших випускників у процесі працевлаштування. Четвертий рік навчання відведено фаховій підготовці. На кожному курсі є група поглибленого вивчення іноземної мови зі складанням державного іспиту.
Організація навчального процесу. На факультеті опрацьовані
та впроваджені сучасні навчальні
плани, які ви зна ча ють ци к ли гу ма ні та р них, фу н даментальних, професійно орієнтованих дисциплін за
фа хо вим спря му ван ням, а та кож
вибіркових навчальних дисциплін з
підготовки бакалаврів і магістрів;
запроваджена практика на виробництві. У процесі навчання студенти залучаються до наукової роботи з актуальних проблем ринкової еко но мі ки під ке рі в ни ц т вом
ква лі фіко ва них ви кла да чів ви пу с ко вих кафедр факультету економіки АПК. Для забезпечення реалі за ції цих пла нів на факультеті
сфо рмо ва но ви со ко ква лі фі ко ва ний професор сь ко ви к ла да ць кий
ко ле к тив: 1 академік, 7 до к то рів
еко но мі ч них на ук, 6 професорів,
33 доценти і 39 ка н ди да тів еко но мі ч них, пе да го гі ч них, політичних
та іс то ри ч них на ук. У складі факу ль те ту фу н к ці о ну ють 2 но ві т ні
комп’ютерні класи, оснаще ні су час ни ми ПК з ві ль ним доступом
до мережі Інтернет, обладнані спеціальною техні кою ау ди то рії, ла бо ра то рії, бі блі отека.
Зв’язок навчання з виробничою
практикою агропромислових формувань забезпечується через базові
філії кафедр безпосередньо на виробництві, а також у процесі проходження практики на підприємствах.
Крім цього, для читання лекцій залу-

чаються провідні вчені науково дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства аграрної політики України, досвідчені практики та
бізнесмени.
Міжнародні зв’язки. Факультет
економіки АПК тісно співпрацює з університетом Георга Августа (м. Гьоттинген, ФРН), що закріплено підписанням відповідної угоди між університетами. В ході такого співробітництва відбуваються регулярні стажування викладачів, аспірантів та студентів обох університетів. Для бакалаврів факультету є можливість про-

Майбутнє працевлаштування.
Фа ку ль тет еко но мі ки АПК го тує
принципово нову формацію спеціалістів, які можуть не тільки працювати економістами чи бухгалтерами аграрних підприємств, а перш
за все, це — універсальні спеціалісти, які повинні ефективно управляти інвестиціями та функціонуванням капіталу на всіх етапах створення агропромислової продукції,
починаючи від сільськогосподарського виробництва та закінчуючи
створенням готової харчової проду к ції, її про су ван ням як на вну т рі шньо му, так і на зо в ні ш ньо му

довжити навчання в університеті
Георга Августа та отримати диплом магістра обох університетів.
Факультет також ефективно співпрацює з профільними факультетами кра їн СНД, з уні вер си те том
м. Констанц (Німеччина) та ін.
Організація стимулювання навчання студентів. Кращі студенти
факультету отримують іменні стипе н дії Пре зи де н та Укра ї ни, Вер хов ної Ра ди Укра ї ни, На гля до вої
ради університету, мера м. Києва,
застосовуються інші форми заохочення, передбачені Статутом університету.

ринках. Враховуючи високі темпи
роз ви т ку ха р чо вої, пе ре ро б ної
промисловості та сільського господарства в Україні, і відповідну потребу новостворених агропромисло вих фо р му вань у спе ці а лі с тах,
май бу т нє ус пі ш не пра це вла ш ту вання випускників факультету не
викликає сумнівів.
Випускники факультету можуть
працювати на підприємствах агропромислового комплексу, в науково дослідних установах, управлінських ланках АПК на рівні районів, регіонів і областей та в контрольно ревізійних органах.

Обліковоекономічний факультет
з обліку і аудиту на факультеті, заснованому в 1959 р.
Успішна робота факультету гарантується високим фаховим та науковим рівнем професорсько-викладацького складу.
98 науковців працюють на кафедрах
факультету, з них 16 докторів економічних
наук і професорів, 58 кандидатів наук,
доцентів, 24 старших викладачів та асистентів. І всі вони – непересічні, яскраві,
талановиті особливості. Навчальний процес на факультеті обслуговують 20 досвідчених методистів кафедр та деканату.
Освітньо-кваліфікаційний
рівень “бакалавр”
Напрям підготовки:
Облік і аудит
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки,
заочної – 4 роки 2 місяці.

Декан
ЄФІМЕНКО Василь Іванович,
кандидат економічних наук,
професор
тел.: (044) 456-5019, 371-6240.
Адреса: 03680, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49-Г,
навч. корпус №2, кімн. 38
Мовою бізнесу називають облікову
систему та бухгалтерські операції, що
забезпечують достовірною, доречною,
об’єктивною і дохідливою інформацією
про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників
підприємств, акціонерів, інвесторів, органи державного управління і контролю.
Звідси високі вимоги до навчання фахівців

Спецвипуск 2013

Освітньо-кваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Облік і аудит
Магістерські програми:
"Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю"
"Облік і аудит в управлінні банками"
"Облік і контроль в секторі загального державного управління"
Термін підготовки магістрів: денної
форми навчання – 1 рік, заочної – 1 рік
2 місяці.
На освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра денної, заочної форми навчання
приймаються випускники КНЕУ минулих
років, а також особи, що закінчили інші
вищі навчальні заклади, з освітньою кваліфікацією бакалавр і спеціаліст за напрямом підготовки облік і аудит.
Магістерську програму студенти обирають за своїм бажанням, враховуючи
своє майбутнє працевлаштування.

До останніх досягнень факультету слід
віднести встановлення тісних зв’язків та
укладення довгострокової угоди про співпрацю з компаніями – провідними розробниками програмного забезпечення «1С»,
«Галактика», «Парус», «Інтелект-сервіс».
Метою цієї акції на факультеті є створення
умов для студентів для посилення практичних навиків використання сучасних
професійних систем автоматизованого
ведення бухгалтерського обліку.
Інноваційність розвитку факультету
полягає у підготовці всебічно розвинених і
професійно підготовлених особистостей,
які здатні виступити носіями та активними
впроваджувачами випереджаючих практику знань.

На факультеті відбувається докорінна
зміна основних методів викладання і
навчання, на зміну лекціям та практичним
(семінарським) заняттям у традиційній
формі приходять новітні методи викладання і навчання. Зокрема, це лекції-дискусії,
тренінги, кейси, ділові ігри та інші форми і
методи.
Все це сприяє особистісному та професійному зростанню студентів факультету,
забезпечує
конкурентоспроможність
випускників на ринку праці в Україні та
світі; сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості студента, всебічному

Гордістю факультету стали
випускники:
Білоусова І. А. – народний депутат
України, заступник Голови комітету з питань
економічної політики Верховної Ради
України;
Брезвін А. І. – Голова Державної податкової адміністрації України у 2006-2007 рр.;
Вакуленко М. І. – колишній перший проректор ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
Вітренко Н. М. – народний депутат
України 2-3 скликання;
Ворона О. І. – начальник Управління бухгалтерського обліку, фінансування та звітності секретаріату Кабінету Міністрів України;
Голов С. Ф. – Голова Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України;
Дмитрук В. М. – начальник фінансового
управління Державного Управління Справами;
Лібанова Е. М. – директор Інституту
демографії та соціальних досліджень НАН
України, академік НАН України;

розвитку творчого потенціалу колективу
факультету та, як наслідок, перетворення
факультету у провідний за своїм фахом в
Україні.
Навчальні плани, програми підготовки
бакалаврів та магістрів розроблені на
основі міжнародного досвіду та дістали
високу оцінку вітчизняних і зарубіжних
фахівців.
Велика увага приділяється вивченню
іноземних мов. Студенти факультету
мають можливість паралельно навчатися у
зарубіжних університетах. Встановлено
дружні стосунки зі Школою бізнесу університету м. Ньюкасл (Великобританія), університетом м. Констанц (Німеччина), з
Шотландським університетом та ін.
Високий конкурсний відбір забезпечує
вступ до університету добре підготовленої
молоді практично з усіх регіонів України. Їй
властиве прагнення до економічних знань,
до професійної підготовки та інтелектуального самовдосконалення. І для цього є
всі підстави: матеріально-технічна база
факультету характеризується відокремле-

Льовочкін С. В. – Голова Адміністрації
Президента України;
Мельничук Г. М. – колишній перший
проректор КІНГ;
Назимок М. М. – голова пробірної служби України, кандидат економічних наук;
Пархоменко В. М. – начальник управління методології бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України;
Сопко В. В. – професор кафедри обліку
підприємницької діяльності, експерт комісії
ООН з розвитку бухгалтерського обліку у
світі, академік НАН України, академік НАН
Угорщини;
Труш В. Є. – завідувач кафедри обліку і
аудиту Херсонського державного технологічного університету;
Ульянченко М. В. – директор ЗАТ
"Транснафтопереробка";
Швець В. Г. – завідувач кафедри обліку і
аудиту Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

ним навчальним корпусом, облаштованими аудиторіями, спеціалізованими класами, навчально-методичними кабінетами.
Важливий компонент у роботі факультету –
забезпечення студентів власними підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами. Всі дисципліни, що
викладаються студентам на бакалаврському та магістерському рівнях, підкріплені
навчальною та навчально-методичною
літературою, підготовленою вченими
цього ж колективу.
Слід особливо наголосити на традиціях
факультету, що підтримуються завдяки
тому, що переважна більшість професорсько-викладацького складу – це
випускники обліково-економічного факультету, що створює особливий мікроклімат, ауру доброзичливості, настрою на
творчі здобутки, взаємодопомоги, поважного ставлення до студентів як до колег.
Детальнішу інформацію про обліковоекономічний факультет та кафедри можна
знайти в електронній мережі, за адресою:
http://oef.kneu.edu.ua/
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у
Державному вищому навчальному
закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України (серія АД № 034954, від
28.05.2012 р., термін дії до 01.07.2014 р.).
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» (далі – приймальна
комісія) відповідно до Умов прийому до
вищих навчальних закладів України в
2013 році (далі – Умов прийому),
затверджених наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України
від 5 листопада 2012 року № 1244 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 13 листопада 2012 року за
№, № 1902/22214, 1903/22215.
І. Загальні положення
1.1. Державний вищий навчальний
заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньокваліфікаційними рівнями, напрямами
(спеціальностями), формами навчання
відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремленому структурному підрозділі (див.
Додаток 1) Кримському економічному
інституті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» та вищих навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі
(див. Додаток 1 та Додаток 10):
- Економічному коледжі ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана»;
- Коледжі інформаційних систем та
технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана»;
- Коледжі економіки і управління ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
- Сімферопольському коледжі ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
- Криворізькому коледжі економіки та
управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана»;
- Роменському коледжі ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана».
1.2. До ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які проживають на території України на законних підставах,
мають відповідний освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та виявили
бажання здобути вищу освіту. Іноземці та
особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах
(враховуючи іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в
Україні, а також яким надано статус
біженців або осіб, які потребують додаткового захисту), мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття
вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Прийом до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, приймаються особи з повною загальною
середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти
(прийом здійснюється у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у
структурі ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» (див. Додаток 1 та Додаток 10)
приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
2.3. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму (спеціальності)
(див. Додаток 4).
2.4. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
приймаються особи, які здобули
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освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму
(спеціальності) (див. Додаток 4). Прийом
на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних
(юридичних) осіб.
Прийом осіб, напрям підготовки (спеціальність) яких не відповідає обраній
спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр, здійснюється у Центрі магістерської підготовки університету на
умовах другої вищої освіти за окремими
правилами.
2.5. ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий
курс (з нормативним терміном навчання
на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
за умови вступу на споріднену спеціальність (прийом здійснюється у вищих
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що входять до структури ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана» – див. Додаток 2
та Додаток 10).
2.6. ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, на
визначену кількість місць для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений
напрям підготовки (див. Додаток 3).
2.7. ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» здійснює прийом студентів на
старші курси у порядку переведення та
поновлення в межах вакантних місць
ліцензованого обсягу відповідно до
Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів
вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України
№ 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців
у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється:
4 за рахунок видатків державного та
місцевих бюджетів – за державним
замовленням;
4 за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
4 за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають право
безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних
закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право
безоплатно здобувати вищу освіту за
другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних
закладах, якщо він за станом здоров’я
втратив можливість виконувати службові
чи посадові обов’язки за отриманою
раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної
експертної комісії.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної
комісії:
4 В консультаційно-інформаційний
період:
- понеділок – п’ятниця з 900 до 1800,
обідня перерва – з 1300 до 1400;
- субота та неділя – вихідний день;
4 В період прийому заяв про участь у
конкурсі та документів вступників:
- понеділок – п’ятниця з 900 до 1800,
обідня перерва – з 1300 до 1400;
- субота з 1000 до 1400 без обідньої
перерви;
- неділя – вихідний день;
4 В період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих
до зарахування на місця за державним
замовленням:
- без вихідних з 900 до 1800, обідня перерва – з 1300 до 1400;

- день зарахування осіб з повною
загальною середньою освітою та осіб з
базовою загальною середньою освітою
(11 серпня 2013 р.) на місця за державним замовленням – робочий день;
4 вступні екзамени проводяться за
розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до
початку прийому документів.
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
5.1. Вступники подають заяву про
участь у конкурсному відборі до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
(далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.
Заява обробляється відповідно до вимог
Закону України «Про захист персональних даних».
5.2. В заяві вступники вказують
напрям (у разі вступу на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму
навчання.
5.3. При поданні заяви в паперовій
формі вступник пред’являє особисто:
4 документ, що посвідчує особу та
громадянство (паспорт громадянина
України, паспорт громадянина України
для виїзду за кордон), військовий квиток
або приписне свідоцтво (для юнаків, які
досягли 17-річного віку), свідоцтво про
народження – для осіб, які за віком не
мають паспорта, або інший документ,
який засвідчує особу і громадянство;
4 документ державного зразка про
раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
4 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної
середньої освіти);
4 медичну довідку за формою 086-о.
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється
вступ, додатка до нього і сертифіката
(сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання.
5.4. До заяви, поданої в паперовій
формі, вступник додає:
4 документ державного зразка про
раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за
особистим вибором оригінали або копії;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної
загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та
молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра проводиться в такі строки:

Додаток 1 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

-

* - дані за результатами прийому у 2012 році

Продовження на 812 стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Продовження. Початок на 7 стор.

4 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної
середньої освіти) за особистим вибором
оригінали або копії;
4 копію документа, що посвідчує особу
та громадянство;
4 медичну довідку за формою 086-о
або її копію;
4 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються
вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями),
установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не
пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
5.5. Вступники мають право подавати
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009,
або 2010, або 2011, або 2012 рік.
5.6. Усі копії документів засвідчуються
за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», до якого вони подаються, або в
установленому законодавством порядку.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.7. Особи з обмеженими фізичними
можливостями (інваліди І та ІІ груп, дітиінваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних
екзаменів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».
5.8. Особи, які не подають сертифікати
(сертифікат) зовнішнього незалежного
оцінювання, подають документи, що
засвідчують їх право на складання тільки
вступних екзаменів у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»:
4 громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до
вищого навчального закладу;
4 військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які
проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;
4 особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть
бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України та
Міністерством охорони здоров’я України,
для яких Український центр оцінювання
якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.9. Особи, які здобули повну загальну
середню освіту у 2007 році і раніше,
подають документи, що підтверджують їх
право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» за їх
вибором.
5.10. Громадяни України, які у 2013
році здобули повну загальну середню
освіту за кордоном, подають документи,
що підтверджують їх право брати участь у
конкурсі за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних
предметів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за їх вибором.
5.11. Заяви в електронному вигляді
мають право подати вступники, які
бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».
5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником
електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду
заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

України від 5 листопада 2012 року № 1244
та зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 13 листопада 2012 року за
№,№ 1902/22214, 1903/22215 (Додаток 9).
5.13. Вступник може подати заяву
(заяви) в паперовому або в електронному
вигляді не більше ніж до п’яти вищих
навчальних закладів України та не більше
ніж на три напрями підготовки (на три
спеціальності) про участь у конкурсному
відборі в кожному з вищих навчальних
закладів. Факт кожної подачі заяви в
паперовому вигляді (із зазначенням того,
оригінали чи копії документів додані до
заяви) реєструється уповноваженою
особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти
(далі – Єдиній базі) безпосередньо під час
прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі,
обробляються приймальними комісіями.
5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не
зараховуються.
5.15. Приймальна комісія здійснює
перевірку достовірності даних, поданих
вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про
недостовірність інформації, поданої
вступником до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», є підставою для прийняття приймальною комісією рішення
щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).
5.16. Приймальна комісія розглядає
заяви та документи вступників та приймає
рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
5.17. Факт ознайомлення вступника з
правилами прийому, наявною ліцензією і
сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також
надання ним згоди на оприлюднення
результатів зовнішнього незалежного
оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та
на обробку його персональних даних в
Єдиній базі фіксується в заяві вступника і
підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.
5.18. При прийнятті на навчання осіб, які
подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура
нострифікації документа про здобутий
освітній та/або освітньо-кваліфікаційний
рівень, що проводиться Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України в
установленому порядку. Нострифікація
цих документів здійснюється протягом
першого року навчання.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» допускає до участі
у конкурсному відборі для вступу на
навчання вступників на основі повної
загальної середньої освіти, які подають
сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання (або їх копії) з відповідних
загальноосвітніх предметів, визначених
Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див. Додаток 5):
4 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не
нижче 124 балів з конкурсних предметів;
4 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів
з непрофільних конкурсних предметів та
не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які
на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
бакалавра конкурсний бал обчислюється
шляхом додавання балів сертифіката з
конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

* - дані за результатами прийому у 2012 році.

Фахова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян здійснюється за
ліцензованим обсягом – 150 осіб на рік.
Додаток 2 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Прийом такої категорії здійснюється у СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» та КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», правила яких оприлюднені на стендах відбіркових комісій коледжів.

Додаток 3 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Денна

* - Дані за результатами прийому у 2012 році

Заочна

Продовження на 912 стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачеДодаток 4 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» них Умовами прийому та правилами приПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття йому до ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) за спорідненою спеціальністю
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Гетьмана».
Денна
При цьому середній бал документа про
повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею
відповідності, наведеною у Додатку 7 до
цих правил, і вноситься до Єдиної бази.
Оцінки з документа про повну загальну
середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:
“3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5”
відповідає “12”.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі повної загальної середньої освіти
вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання
якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що
наведений у Додатку 5.
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі базової загальної середньої освіти
вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
згідно Додатку 1 та Додатку 10), зараховуються результати вступних випробувань
двох предметів за переліком, що наведез
* - дані за результатами прийому у 2012 році
ний у Додатку 5.
6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на
Заочна
основі базової загальної середньої освіти
вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
конкурсний бал обчислюється як сума
балів вступних екзаменів, середнього
бала документа про базову загальну
середню освіту та додаткових балів у
передбачених цими правилами випадках.
Середній бал документа про базову
середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих
бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки
з документа про базову загальну середню
освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6.6. Результати вступних екзаменів для
вступників, які вступають на основі базової
загальної середньої освіти, оцінюються за
12-бальною шкалою (прийом здійснюється у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації, що входять до структури
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).
6.7. Результати вступних екзаменів для
вступників, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти (яким надано
таке право згідно пунктів 5.7-5.10 цих пра* - дані за результатами прийому у 2012 році
вил), оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів. Вступні випробування проводяться
Додаток 5 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у формі письмових іспитів за білетами,
складеними за програмами зовнішнього
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)
незалежного оцінювання з відповідних
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
предметів (згідно Додатку 5).
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
6.8. Для конкурсного відбору осіб при
прийомі на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зараховуються результати фахового
випробування, що проводяться у формі
письмових іспитів за білетами, які містять
10 завдань, складених за Програмами
вступних екзаменів зі спеціальності на
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ухваленими Вченою
радою Університету.
Результати вступних екзаменів для
вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста оцінюються
за шкалою від 0 до 100 балів. До участі у
конкурсному відборі допускаються вступники, які за результатами екзамену набрали 50 і більше балів.
Зарахування на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за конкурсним балом
окремо з кожної спеціальності, форми
навчання.
Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджує
Приймальна комісія університету.
Для проведення вступних випробувань
зі спеціальності створюються атестаційні
комісії, повноваження яких визначаються
Положенням про приймальну комісію
ДВНЗ «Київський національний економіч* - у % до обсягу державного замовлення
Продовження. Початок на 7 стор.
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ний університет імені Вадима Гетьмана».
6.9. Для конкурсного відбору осіб при
прийомі на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
конкурсний бал обчислюється як сума
балів фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови. Вступні
випробування проводяться у формі письмових іспитів за білетами, які містять 10
завдань, складених за Програмами вступних екзаменів зі спеціальності на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та іноземної мови, ухваленими
Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».
Для вступу на всі спеціальності вступники складають два екзамени: з іноземної
мови (англійської, німецької, французької,
іспанської) та фаховий екзамен зі спеціальності.
Результати вступних екзаменів для
вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра оцінюються за
шкалою від 0 до100 балів. Для визначення
загальної суми балів враховуються тільки
результати екзаменів, оцінені у 50 і більше
балів. Особи, які за результатами першого
екзамену отримали менше 50 балів, до
участі у наступному екзамені не допускаються.
Зарахування на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності, форми навчання. Вибір магістерської програми здійснюється після зарахування на навчання
за окремою заявою.
Проведення вступних випробувань
здійснюється за розкладом, який
затверджує Приймальна комісія.
Для проведення вступних випробувань
створюються атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням
про приймальну комісію ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана».
6.10. Для конкурсного відбору осіб при
прийомі на навчання зі скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються результати
фахового випробування, що проводяться
у формі письмових іспитів за білетами, які
містять 10 завдань, складених за Програмами фахових вступних екзаменів з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей), ухваленими Вченою радою ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Програми вступних випробувань для структурних підрозділів затверджуються Головами відбіркових комісій.
Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. До
участі у конкурсі допускаються тільки
особи, які отримали за результатом вступного екзамену 40 і більше балів.
Зарахування проводиться за конкурсним балом окремо з кожної спеціальності,
форми навчання.
Проведення вступних випробувань
здійснюється за розкладом, який
затверджує Приймальна комісія ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Для проведення фахових вступних
випробувань створюються атестаційні
комісії, повноваження яких визначаються
Положенням про приймальну комісію
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
6.11. Програми фахових випробувань для
вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» не пізніше ніж за чотири місяці до
початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті www.kneu.edu.ua.
6.12. Зарахування до екстернату проводиться згідно Положення про організацію
екстернату у вищих навчальних закладах
України (зі змінами), затвердженого
Наказом Міністерства освіти від 08.12.95
№ 340, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції 03.01.96 за № 1/1026 та Додатку 11
до цих Правил.
6.13. Особи, які без поважних причин не
з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання
яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального
рівня, а також особи, які забрали докуменПродовження на 1012 стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Продовження. Початок на 7 стор.
Додаток 6 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів,
при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу
закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого
навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до
цього вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами
підсумкової атестації.
Додаткові бали для даної категорії вступників не нараховуються.
Додаток 7 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

ти після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних
випробуваннях та у конкурсному відборі
не допускаються.
Перескладання вступних випробувань
не допускається.
6.14. Апеляції на результати вступних
екзаменів, що проведені ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», розглядає
Апеляційна комісія ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» (апеляційна комісія
відповідного структурного підрозділу).
Склад та порядок роботи Апеляційної
комісії затверджується наказом ректора
та здійснюється згідно положення про
апеляційну комісію. Апеляційна комісія
працює в період проведення вступних
випробувань. Апеляція на результати
вступних випробувань, що проведені
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», повинна бути обґрунтованою
і приймається за письмовою заявою
вступника Апеляційною комісією не пізніше
наступного
робочого
дня
Приймальної комісії після оголошення
оцінки з кожного іспиту. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії
не пізніше наступного робочого дня після
її подання, як правило, в присутності
вступника.
Розгляд апеляції проводиться з метою
визначення об’єктивності виставленої
оцінки і не зводиться до повторного складання вступного випробування.
6.15. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна
комісія може, за згодою вступника, встановлювати вступний екзамен з російської мови, якщо відповідна оцінка
виставлена в документі про освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується
замість бала сертифіката з української
мови та літератури.
6.16. Для конкурсного відбору осіб, які
вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра,
конкурсний бал обчислюється згідно з
порядком, визначеним правилами при-
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йому до вищого навчального закладу, та
вноситься до Єдиної бази.
VII. Цільовий прийом до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
7.1. Цільовий прийом організовується
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про
підготовку фахівців для роботи в сільській
місцевості».
7.2. Особи, які вступають до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» на
підготовку за державним замовленням
на умовах цільового прийому згідно з
установленими
квотами,
додають
направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій (для закладів I – II рівнів
акредитації – відповідними органами
освіти районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої
влади.
7.3. Установлена квота складає 25 відсотків обсягу державного замовлення на
підготовку фахівців з кожного напряму
підготовки (спеціальності).
7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста,
бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного
на загальних засадах для цієї категорії
вступників.
7.5. Особи, які не зараховані на цільові
місця за окремим конкурсом, можуть
брати участь у конкурсі на загальних
засадах.
VIII. Зарахування за співбесідою
8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» особи, яким Законом
України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” надане
таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова
приймальної комісії ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана».
8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на
навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не
нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних
успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Зараховуються до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відповідно до
розділу XІІ цих правил за умови подання
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання з кількістю
балів не нижче мінімального рівня для
допуску до участі в конкурсному відборі
учасники міжнародних олімпіад за умови,
якщо вони вступають на напрями, для
яких профільним є вступне випробування
з предмета, з якого вони брали участь у
міжнародній олімпіаді.
9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових предметів до конкурсного бала
при вступі на основі повної загальної
середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають
на напрями, для яких профільним є
вступне випробування з предмета, з
якого вони є призерами, у тому числі:
4 інформатика – при вступі на напрям
«комп’ютерні науки»;
4 інформаційні технології – при вступі
на напрям «комп’ютерні науки»;
4 основи економіки – при вступі на
напрями (спеціальності) галузі знань
«економіка та підприємництво»;
4 основи правознавства – при вступі
на напрями (спеціальності) галузі знань
«право».
Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів – членів Малої академії наук
України зараховується додатковий бал
за умови відповідності секції, по якій
вступник брав участь у конкурсі-захисті,
напряму підготовки (спеціальності) згідно з Додатком 1 до цих Правил.
9.3. Величина додаткового бала встановлюється:
4 особам, нагородженим дипломами I
ступеня, – 50 балів;
4 особам, нагородженим дипломами
IІ ступеня, – 40 балів;
4 особам, нагородженим дипломами
IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише
за однією з перелічених вище підстав.
9.4. Норма, визначена пунктами 9.1,
9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук
України, що відбулися у поточному
навчальному році, за переліками,
визначеними наказами Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України.
X. Зарахування поза конкурсом
10.1. Зараховуються поза конкурсом:
4 особи, яким відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надане
таке право;
4 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України
від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування» (зі змінами);
4 інваліди I та II груп та діти-інваліди
віком до 18 років, яким не протипоказане
навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
4 особи, яким відповідно до Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» надане
таке право;

4 особи, яким відповідно до Закону
України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надане таке право;
4 діти військовослужбовців Збройних
Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу
Президента України від 21.02.2002
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
4члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії
на орендному підприємстві «Шахта імені
О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету
Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
10.2. Для зарахування поза конкурсом
осіб, визначених Пунктом 10.1 цього
Розділу, виділяються місця за квотою 20
відсотків обсягу державного замовлення
з кожного напряму (спеціальності). Зарахування за квотою особи зазначеної
категорії відбувається відповідно до її
конкурсного бала. Особи, які не зараховані поза конкурсом, можуть брати
участь у конкурсі на загальних засадах.
XI. Право на першочергове зарахування
11.1. Право на першочергове зарахування до ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» мають:
4 особи, яким відповідно до Закону
України «Про охорону дитинства» надане
таке право;
4 особи, яким відповідно до Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке
право;
4 особи, яким відповідно до Указу
Президента України від 21.02.2002
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
4 особи, яким відповідно до Указу
Президента України від 12.09.2007
№ 849 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 4 вересня
2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у
2008 році» надане таке право;
4 випускники старшої школи (повна
загальна середня освіта), нагороджені
золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої
освіти;
4 випускники основної школи, які
мають свідоцтво про базову загальну
середню освіту з відзнакою (при вступі на
навчання на основі базової загальної
середньої освіти);
4 особи, які мають диплом бакалавра
про базову вищу освіту з відзнакою (при
вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра);
4 особи, які мають більший середній
бал (розрахований за 5-бальною шкалою)
за результатами навчання на освітньокваліфікаційному рівні бакалавра (при
вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра).
11.2. Зазначене право надається за
інших рівних умов за черговістю,
визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
XII. Формування та оприлюднення
рейтингового списку вступників
12.1. Список вступників, які мають
цільове направлення, впорядковується
за конкурсним балом від більшого до
меншого.
12.2. Рейтинговий список вступників
формується за категоріями в такій послідовності:
4 вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
4 вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
4 учасники міжнародних олімпіад;
4 вступники, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до
зарахування на місця цільового прийому.
12.3. У межах кожної зазначеної в
пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
4 за конкурсним балом від більшого
до меншого;
4 з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому кон-

курсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
12.4. У рейтинговому списку зазначаються:
4 прізвище, ім’я та по батькові вступника;
4 конкурсний бал вступника;
4 наявність підстав для вступу поза
конкурсом;
4 наявність підстав для вступу за
результатами співбесіди з відміткою про
результати співбесіди;
4 наявність права на першочергове
зарахування.
12.5. Рейтингові списки вступників
формуються приймальною комісією з
Єдиної бази та оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних стендах
приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці
списки оновлюються при внесенні змін
протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.
XIII. Надання рекомендацій для
зарахування
13.1. Приймальна комісія приймає
рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного
замовлення вступників, які перебувають
на найвищих позиціях рейтингового
списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного
замовлення, а за його відсутності – у
межах ліцензійного обсягу. Рекомендації
до зарахування вступників на навчання за
рахунок коштів фізичних (юридичних)
осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного
замовлення.
13.2. Приймальна комісія приймає
рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного
замовлення у три етапи: у перший, п’ятий
та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
13.3. Рішення приймальної комісії про
рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не
пізніше 12 години.
13.4. Офіційним повідомленням про
надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного
рішення на стендах приймальних комісій
вищих навчальних закладів.
13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає
питання про можливість зарахування
понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за
місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а
також створює умови для проходження
ними курсу навчання за екстернатною
формою.
XIV. Реалізація права вступників на
вибір місця навчання
14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів,
визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу
XV цих правил, після прийняття рішення
про рекомендування до зарахування
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця за державним замовленням: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (відбіркової комісії структурного підрозділу ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»).
Особи, які подали заяви в електронній
формі та беруть участь у конкурсному
відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих
правил, після прийняття рішення про
рекомендування
до
зарахування
зобов’язані визначитись з обранням
вищого навчального закладу, напряму
(спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального
Продовження на 1112 стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Продовження. Початок на 7 стор.
Додаток 8 до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Прийом іноземців та осіб без громадянства у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
1. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра,
спеціаліста та магістра на денній формі навчання у ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійснюється з 1 липня по 26
вересня.
Іноземці та особи без громадянства подають наступні
документи:
1) анкету встановленого зразка;
2) копію документа про освіту та одержані з навчальних
дисциплін оцінки (бали);
3) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, оформлений в Україні;
4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений
офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув
іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на
навчання в Україну;
5) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги
(крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди
про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
6) копію документа про народження;
7) копію паспорта;
8) 10 фотокарток розміром 3 х 4 см;
9) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.
Зазначені документи в підпунктах 2), 4), 6) повинні бути
перекладені на українську мову та засвідчені відповідно до
законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
2. Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра на підставі відповідних документів про повну
загальну середню освіту, здійснюється на навчання за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.
Зарахування до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зазначеної категорії
вступників здійснюється за результатами випробування-співбесіди з трьох предметів, відповідно до Додатку 5 цих Правил.
Випробування-співбесіда проводиться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів.
Результати випробування-співбесіди оцінюються за шкалою
від 100 до 200 балів з кожного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких з конкурсних предметів оцінений не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних
конкурсних предметів (відповідно до Додатку 5).
Вступне випробування-співбесіда проводиться в декілька
сесій з 22 липня 2013 року за розкладом, що затверджується
та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів. Випробування-співбесіда проводиться

Приймальною комісією ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
Як результати співбесіди зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників
навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
підтверджені відповідними сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, з кількістю балів не нижче мінімального
рівня для допуску до участі в конкурсному відборі (див. Додаток 5).
Зарахування до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на навчання за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб проводиться на основі
рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних
випробувань.
3. Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста
відповідної спеціальності (напряму підготовки), здійснюється
на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на навчання за
рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Зарахування проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за
результатами вступних випробувань.
Зарахування до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зазначеної категорії
вступників здійснюється за результатами випробувань-співбесід з фахового випробування та з української мови.
Випробування-співбесіда з фахового випробування проводиться за Програмами фахових вступних екзаменів з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей) та Програмою
випробування-співбесіди з української мови для іноземців та
осіб без громадянства, ухваленими Вченою радою ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана». Результати випробування-співбесіди оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів з кожного предмету. До
участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень
знань яких з конкурсних предметів оцінений не нижче 50
балів.
Проведення вступних випробувань здійснюється за розкладом, який затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів в декілька сесій
з 14 липня 2013 року.
Результати вступних екзаменів для вступників на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра оцінюються за
шкалою від 0 до 100 балів. Для визначення загальної суми
балів враховуються тільки результати екзаменів, оцінені у 50 і
більше балів. Особи, які за результатами першого екзамену
отримали менше 50 балів, до участі у наступному екзамені не
допускаються.
Зарахування до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на навчання за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб проводиться на основі
рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних
випробувань.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання*
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста

* - Фахова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян здійснюється за ліцензованим обсягом – 150 осіб на рік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

закладу, та подати особисто оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення
або за рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів), або (при
зарахуванні на місця, що фінансуються
за кошти фізичних, юридичних осіб)
подати копії зазначених документів
разом з оригіналом довідки вищого
навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем
навчання за державним замовленням
або за рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів.
14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньопрофесійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в
одному або різних вищих навчальних
закладах за різними формами навчання)
оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень,
додатка до нього державного зразка, а
також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі
за місцем навчання за державним
замовленням або за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньопрофесійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем
навчання за кошти фізичних, юридичних
осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку
навчання разом з оригіналом довідки
вищого навчального закладу, у якому
зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента
вищим навчальним закладом, у якому
зберігаються оригінали вищезазначених
документів.
14.3. Особи, які в установлений строк
не подали до Приймальної комісії ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» (від-

біркових комісій відповідних структурних
підрозділів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») оригінали документа про
(освітньо-кваліфікаційний)
освітній
рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,
передбачених цими Умовами та правилами прийому (не виконали вимог для
зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок
державних пільгових довгострокових
кредитів.
XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками
місця навчання (чотири календарних дні
після оприлюднення першого списку
рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»:
4 здійснює коригування списку осіб,
рекомендованих для зарахування, з
одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
4 приймає рішення про зарахування
вступників, які були рекомендовані та
виконали вимоги для зарахування
(подали оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до
приймальної (відбіркової) комісії ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»);
4 анулює надані раніше рекомендації
вступникам, які не виконали вимог для
зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених цими
Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»;
4 у разі наявності вакантних місць
надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували
рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом
(спеціальністю).
15.2. Після оприлюднення другого (5
серпня) та третього (8 серпня) списків
вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для
виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня
включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про
освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,
передбачених Умовами та правилами
прийому, втрачають право зарахування
на навчання за державним замовленням,
а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
15.3. Після виконання вступниками
всіх вимог для зарахування на навчання
за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано
рекомендацію для зарахування на місця
державного замовлення, можуть бути
рекомендовані до зарахування на
навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних
осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не
пізніше 25 серпня.
15.4. Для осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, магістра, після оприлюднення списків вступників, рекомендованих
до зарахування, встановлюється п’ятиденний термін для виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за
державним замовленням. Вступники, які
протягом п’яти днів не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
медичної довідки та інших документів,
передбачених Умовами та правилами

прийому, втрачають право зарахування
на навчання за державним замовленням,
а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
та які вступають для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання)
курс, після оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування,
встановлюється п’ятиденний термін для
виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за державним
замовленням. Вступники, які протягом
п’яти днів не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про
(освітньо-кваліфікаційний)
освітній
рівень та додатка до нього, медичної
довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому,
втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також
на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника (прийом здійснюється у вищих
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що входять до структури ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана» – див. Додаток 2
та Додаток 10) , та які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста на перший (зі
скороченим терміном навчання) курс,
після оприлюднення списків вступників,
рекомендованих до зарахування, встановлюється п’ятиденний термін для
виконання вступниками вимог для зарахування на навчання за державним
замовленням. Вступники, які протягом
п’яти днів не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про
освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень та додатка до нього, медичної
довідки та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому,
втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також
на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
15.5. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється
відповідно до розділу XIII цих правил.
XVI. Наказ про зарахування
16.1. Накази про зарахування на
навчання видаються керівником вищого
навчального закладу на підставі рішення
приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них
формуються приймальною комісією в
Єдиній базі відповідно до рейтингового
списку вступників, списків вступників,
рекомендованих для зарахування за
формами, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 29 березня 2012 року
№ 384, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 03 травня 2012 року за
№ 711/21024, та оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної
комісії і веб-сайті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» у вигляді списку зарахованих.
Накази про зарахування на навчання
надсилаються до Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України.
16.2. Рішення приймальної комісії про
зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за
письмовою заявою вступника або в разі
виявлення порушень законодавства з
боку вступника, передбачених пунктом
19.4 розділу XIX цих правил.
Питання про відрахування вступника за
власним бажанням та повернення йому
оригіналів документів розглядається в
день подання вступником письмової
заяви. На звільнені при цьому місця може
проводитись додаткове зарахування за
конкурсом осіб, які подали сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання
(успішно склали вступні випробування), у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
відповідно до конкурсного бала.
16.3. Рішення щодо зарахування
вступника з оплатою його навчання за
рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за
заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів
участі у конкурсі відповідно до встановПродовження на 12 стор.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Продовження. Початок на 7 стор.

Додаток 9 до Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу
освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011
року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній
формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» та їх розгляду ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
(далі – Порядок).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів I – IV рівнів акредитації (далі - електронна заява) – запис,
що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий
навчальний заклад і напрям (спеціальність);
4 особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та
контролює її статус;
4 статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.
Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:
4 "заяву подано до ВНЗ" – підтвердження факту подання електронної
заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;
4 "заява потребує уточнення" – інформація про те, що електронну заяву
прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно
вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього
статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати
вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та в
який спосіб їх необхідно подати;
4 "заяву зареєстровано у ВНЗ" – інформація про те, що електронну заяву
прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову
справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;
4 "власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі" – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
4 "власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі" – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до
участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. При
присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
4 "заяву скасовано" – подану електронну заяву скасовано вступником в
особистому електронному кабінеті до моменту встановлення статусу "заяву
зареєстровано у ВНЗ" чи "заява потребує уточнень" або анульовано
навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання
за кошти державного бюджету (фізичних, юридичних осіб)" за умови, що
навчальним закладом виявлено технічну помилку, зроблену під час внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При присвоєнні цього статусу
заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
4 "власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти
державного бюджету" – інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння
електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов'язаний виконати вимоги абзацу другого
пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому до вищих навчальних закладів України
у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 (далі – Умови прийому);
4 "власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб" – інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за
кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов'язаний виконати вимоги
абзацу другого пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому;
4 "власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на
навчання" – інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим
на навчання до обраного вищого навчального закладу у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до

іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу
вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;
4 "власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ" – інформація про те,
що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого
навчального закладу.
1.3. Вищі навчальні заклади подають не пізніше ніж до 01 березня до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі
відомості:
4 перелік напрямів (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад
оголошує прийом на навчання, із зазначенням структурних підрозділів
(факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);
4 ліцензовані обсяги за кожним напрямом (спеціальністю) для кожного
освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом за структурними підрозділами
(факультетами, інститутами тощо), на яких ведеться підготовка.
II. Подання електронної заяви
2.1. Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у
2013 році, або сертифікатів чи їх дублікатів за 2012, або 2011, або 2010, або
2009, або 2008 рік з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та
правилами прийому ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього
незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.
2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на
інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:
4 адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;
4 номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання;
4 серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.
2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу,
перевіряються в Єдиній базі.
2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну
загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник
отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.
2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після
введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua.
2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної
бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний, із зазначенням телефонних кодів), номер та дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата
про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 7.4 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).
Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані
щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», обраний вступником. У момент
подання електронна заява отримує статус "Заяву подано до ВНЗ".
2.9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу "Заяву зареєстровано у ВНЗ" або "Заява потребує уточнення". При цьому електронній
заяві встановлюється статус "Заяву скасовано". Така заява вважається
неподаною, а факт такої подачі в Єдиній базі не враховується.
2.10. Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж "Заяву подано до ВНЗ", автоматично
анулюється.
III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією
вищого навчального закладу
3.1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» не пізніше ніж до 01 березня призначає уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв.
3.2. Уповноважена особа відповідає за прийняття до розгляду електрон-

них заяв, що відображені в розділі Єдиної бази, до якого має доступ ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
протягом трьох годин після їх надходження, але не пізніше ніж до кінця
поточного робочого дня.
3.3. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду,
здійснюється приймальною комісією ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями:
"Заяву зареєстровано у ВНЗ" або "Заява потребує уточнень".
При встановленні електронній заяві статусу "Заява потребує уточнень"
уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази
вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу
та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних
даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на
"Заяву зареєстровано у ВНЗ".
3.4. На підставі рішення приймальної комісії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» про допущення чи
недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: "Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі", "Власника заяви не допущено до участі у конкурсному
відборі".
3.5. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під
час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу
"Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету (фізичних, юридичних осіб)" з обов’язковим зазначенням
причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус
"Заяву скасовано". Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі у
Єдиній базі не враховується.
3.6. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника,
який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до
розділу XVI Умов прийому, зі статусу "Власника заяви допущено до участі у
конкурсному відборі" на статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету".
Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про
рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету
приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус "Власника
заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб".
Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до
12 години дня, в який приймальною комісією прийнято таке рішення.
При коригуванні списку рекомендованих до зарахування згідно з розділом XVIII Умов прийому раніше отриманий статус розгляду електронних заяв
вступників зі статусу "Власника заяви рекомендовано до зарахування на
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб" в строки, встановлені пунктом
16.2 розділу XVI Умов прийому, може бути змінено на статус "Власника
заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного
бюджету".
3.7. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Власника
заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного
бюджету" або "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання
за кошти фізичних, юридичних осіб", зобов'язаний виконати вимоги абзацу
другого пункту 17.1 розділу XVII Умов прийому.
3.8. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.7 цього
розділу, керівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана» на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на
навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної
заяви вступника на "Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ".
3.9. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала
статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за
кошти державного бюджету" або "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб", вимог, передбачених пунктом 3.7 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана». На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус
"Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на
навчання".

Додаток 10 стосується Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

леної ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана» квоти.
16.4. Рішення щодо зарахування
вступника на навчання за рахунок коштів
фізичних, юридичних осіб приймається
за заявою вступника, що подається до
приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників
XVII. Особливості прийому та
навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах
України
17.1. Підготовка іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із
Законом України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» (із
змінами), Указами Президента України
від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва
областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи
щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями
Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136
«Про навчання іноземних громадян в
Україні» (із змінами) та від 05.08.98
№ 1238 «Про затвердження Положення
про прийом іноземців та осіб без грома-
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дянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються
державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами,
іншими
міжнародними
зобов’язаннями України, приймаються на
навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в
межах обсягу державного замовлення.
17.2. Закордонні українці, які отримали
направлення на навчання від українських
національно-культурних
товариств,
користуються такими самими правами
на здобуття освіти, що й громадяни
України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх
предметів, вступне випробування з яких
визначено ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» як профільне для вступу на
обраний вступником напрям підготовки
(спеціальність).
17.3. Іноземці, які здобули повну
загальну середню освіту у закордонних
школах з вивченням української мови, та
закордонні українці приймаються за співбесідою з предметів, передбаченими
правилами прийому ДВНЗ «Київський
національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України
за кордоном.

17.4. Порядок і строки прийому заяв і
документів, що подаються іноземцями та
особами без громадянства, які перебувають на території України на законних
підставах, а також порядок їх зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб
наведений в Додатку 8.
XVIII. Додаткове зарахування до
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» та зберігання робіт вступників
18.1. Особи, які без поважних причин
не приступили до занять протягом 10
днів від дня їх початку, відраховуються з
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». На звільнені місця державного
замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які
вступали до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на цей напрям підготовки
(спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за
кошти фізичних і юридичних осіб, може
проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» або
до іншого вищого навчального закладу
на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови
подання ними оригіналів документів.
18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші

підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім
знищуються, про що складається акт.
Якщо такий вступник рекомендований до
зарахування до іншого навчального
закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи
надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
XIX. Забезпечення відкритості та
прозорості при проведенні прийому
до вищих навчальних закладів
19.1. На засіданні приймальної комісії
мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.
Представники засобів масової інформації подають заявку про акредитацію до
Приймальної комісії на участь у її засіданні не пізніше дня, що передує засіданню.
19.2. Громадські організації можуть
звернутися до Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України із заявою
про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій.
Громадські організації, яким таке право
надано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України, можуть
направляти на засідання приймальної
комісій своїх спостерігачів. Приймальна
комісія зобов’язана створити належні
умови для присутності громадських спо-

стерігачів на своїх засіданнях, а також
надати їм можливість ознайомлення з
документами, що надаються членам
комісії до засідання.
19.3. Голова приймальної комісії, як
правило, оголошує про засідання комісії
не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж
за три години до початку засідання.
Оголошення разом із проектом порядку
денного засідання оприлюднюються.
19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про
проходження зовнішнього незалежного
оцінювання, є підставою для відрахування студента.
19.5. Інформування громадськості про
подання заяв на вступ до ДВНЗ
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється за даними Єдиної державної
електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».
Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані
від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
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Кредитноекономічний факультет
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вул. Дегтярівська, 49 Г,
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кімн. 064
Рік заснування — 2003
У діловому світі гроші відіграють
домінантну роль, отже банки (як
установи, що акумулюють грошові
ресурси) є потужними і впливовими учасниками економічних процесів. Робота у фінансово кредитній сфері – складна, відповідальна, й водночас цікава та за-

хоплива – потребує глибокої фахової підготовки, здобути яку ви
зможете на кредитно економічному факультеті.
Хоча випускників факультету готують для діяльності насамперед у
фінансово кредитній сфері –
ґрунтовна освіта дозволяє їм працювати у різних секторах економіки, посісти гідне місце у
суспільстві.
Це підтверджується тим, що чимало наших колишніх студентів
очолюють банківські й кредитні
установи, профільні комітети Верховної Ради, працюють на відповідальних посадах в органах державної влади.
Для ви пу с к ни ків фа ку ль те ту
прак ти ч но не існує про бле м з
пра це вла ш ту ван ням.
Що ро ку
ба н ки та ін ші підприємницькі
структури звертаються з пропозиціями щодо залучення у штат
кращих студентів, часто студенти
залишаються працювати на своїх
робочих місцях після проходження практики.
Кредитно економічний факультет є провідним науковим і навчально методичним центром у сфері банківського бізнесу.
Освітньокваліфікаційний
рівень “бакалавр”
Напрям підготовки:
Фінанси і кредит (спеціалізація
«Кредит»)
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки, заочної – 4 роки 2 місяці.
Освітньокваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Банківська справа

Магістерські програми:
«Банківський менеджмент»
«Фінансування інвестиційних
проектів»
«Управління банківською діяльністю»
«Фінансова аналітика та інжиніринг у банку»
«Економічна безпека фінансових установ».
Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання – 1 рік,
заочної – 1 рік 2 місяці.
На освітньо кваліфікаційний рівень магістра денної, заочної
форм навчання приймаються випускники КНЕУ минулих років, а
також особи, які закінчили інші вищі навчальні заклади, з освітньою
кваліфікацією бакалавр і спеціаліст.
Сучасною складовою навчального процесу кредитно-економічного
факультету є трансформація теоретичних знань студентів у практичні навички та професійні компетенції, що реалізуються на базі
навчально-тренувального банку та
дилінгового центру. Студенти
факультету мають можливість проходження практики та стажування у
провідних фінансово-кредитних
установах України. Кращі студенти
мають можливість вивчати іноземну мову за спеціальною програмою
і проходити навчання за кордоном.
Основне інтелектуальне багатство факультету — професорсько викладацький колектив, який
сформовано з висококваліфікованих фахівців із великим досвідом
наукової та практичної роботи. У
навчально методичному та науковому забезпеченні навчального
процесу беруть участь понад
120 викладачів, з них 12 докторів

наук, професорів, 64 доцентів,
кандидатів наук. За підручниками,
навчальними посібниками та науковими працями викладачів факультету навчаються студенти всіх
вищих навчальних закладів і факультетів кредитно економічного
профілю в Україні.
Ве ли ка ува га на факультеті
при ді ля єть ся на у ко вій роботі
студентів. З цією метою на кафед рах ді ють на у ко ві гу р т ки, пе ріодично проводяться студентські олімпіади, переможці яких мають можливість захищати честь
університету на всеукраїнських
наукових студентських форумах,
публікувати свої наукові роботи у
фаховому виданні. Випускникивідмінники продовжують наукову
роботу в аспірантурі, яка є основ ним дже ре лом по пов нен ня
педагогічних кадрів.
Факультет тісно співпрацює за
на пря мом обміну досвідом з
провідним ВНЗ КНР — Централь-

ним
фінан со во еко номічним
універ си те том,
Санкт Пе тербурзьким державним інженерно
економічним університетом, Санкт
Петербурзьким державним університетом економіки і фінансів, Російським економічним університетом
імені Г. В. Плеханова.
Майбутнє працевлаштування: випускників факультету готують для діяльності у сфері банківського та інвестиційного бізнесу, водночас ґрунтовна теоретична і практична підготовка дозво ляє їм пра цю ва ти у рі з них
сферах економіки, посісти гідне
мі с це у су с пі ль с т ві. Укра ї н сь кі
ба н ки та фі нан со во кре ди т ні
уста но ви ма ють до сить вели ку
потребу у випускниках кредитно економічного факультету, які,
як правило, в подальшому займають ключові посади в установах комерційних банків, фінансово кредитних установах тощо.

Фінансовоекономічний факультет

Декан
ХЛІВНИЙ
Володимир Кирилович,
кандидат економічних наук,
професор
тел.: (044) 456 0464, 371 6266
е mail: kneu_fef@ukr.net
Адреса: 03113, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49 Г,
навчальний корпус КНЕУ № 3,
кімн. 035
Рік заснування — 1906
Фінансово-економічний факультет — один із провідних, найбільших
і найстаріших факультетів Київського національного економічного уні-
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верситету. Нинішній фінансово-економічний факультет як самостійна
навчально-виховна та науковопрактична складова розгалуженої
освітньої системи вищого навчального закладу є історичним фундаментом заснування і діяльності
всього університету. Така роль
факультету визначилась історично
та пов’язана з тими завданнями, які
вирішуються фінансовими і банківськими органами держави. Значення освітньо-виховної діяльності
факультету у розвитку держави
доповнюється й особливостями
сучасного стану суспільно-економічних відносин, які постійно створюють нові виклики для фінансової
системи, підтвердженням чого є
фінансово-економічна криза 20082010 років та боргова криза Європейського співтовариства сьогодення, посилення інноваційного й глобалізаційного факторів розвитку
кожної суверенної країни. Зважаючи
на те, що саме фінансова система
покликана вирішити ключові проблеми сучасності, вона також створює загрозу спекулятивної складової суспільно-економічного зростання. А оскільки фінансова наукова думка протягом століть розробила дієві й ефективні механізми макрофінансової стабілізації, від професійності фахівців у сфері фінансів
і їх ентузіазму залежатиме майбутнє
фінансової та господарської діяльності держави, суб’єктів господарювання і домогосподарств, тобто нас
з вами. Говорячи про роль отриманої студентами освіти на фінансовоекономічному факультеті, необхідно
наголосити
на
імперативності
фінансових відносин у суспільстві,
оскільки будь-яка культурна, освітня, охоронна та інші види діяльності

неможливі без їх повної і своєчасної
фінансової забезпеченості. Тому
фахівець у сфері фінансів, хоч і не
завжди прямо, несе високу суспільну відповідальність зв’язкового і
мецената розвитку і зростання як
держави, так і кожного з нас. Кожний
фінансист відповідає за благополуччя працівників всіх інших сфер діяльності – у цьому його суспільне призначення і мета фінансової діяльності, як однієї із безлічі професій, без
яких населення не стане суспільством, але які будуть неможливі без
фахівців, які будуть управляти
фінансовими потоками. Цим вимогам та розвитку необхідних для
цього компетенцій підпорядковано
навчальний процес, науково-дослідну й виховну роботу на факультеті.
Студенти набувають сучасних
знань з гуманітарної, природничонаукової, загальноекономічної і професійної підготовки. Значна увага
приділяється науковій роботі студентів. Для цього на кафедрах діють
наукові гуртки, тренінг і кабінетна
практика, систематично проводяться студентські конференції і олімпіади, переможці яких мають можливість представляти честь університету на всеукраїнських і міжнародних наукових студентських форумах,
публікувати результати своїх досліджень у фахових виданнях. Найздібніші випускники продовжують наукову діяльність в аспірантурі, яка є
основним джерелом поповнення
педагогічних кадрів для кафедр як
факультету, так і університету в цілому.
Освітньо-кваліфікаційний
рівень “бакалавр”
Напрям підготовки:
Фінанси і кредит (спеціалізація
«Фінанси»)

Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки,
заочної – 4 роки 2 місяці.
Освітньо-кваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Фінанси і кредит
Магістерські програми:
«Державний фінансовий менеджмент»
«Фінансовий ринок»
«Фінансовий менеджмент у сфері
бізнесу»
«Фінансовий контролінг»
«Страховий менеджмент»
Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання – 1 рік,
заочної – 1 рік 2 місяці.
На освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра денної, заочної форм
навчання приймаються випускники
КНЕУ поточного і минулих років, а
також особи, які закінчили інші вищі
навчальні заклади, з освітньою кваліфікацією бакалавр і спеціаліст за
даним напрямом підготовки.
На п’яти кафедрах факультету
працюють 125 викладачів, серед
яких 14 професорів, докторів наук;
34 доцентів, кандидатів наук, а
також провідні практики, науковці,
державні діячі. Крім того, фахову
підготовку
забезпечують
2
комп’ютерні класи з доступом до
мережі Інтернет, три навчальнометодичні кабінети, навчальнопрактичний центр страхового бізнесу, навчально-тренувальний центр
для підготовки фахівців фінансового
ринку, лінгафонний кабінет.
Факультет підтримує партнерські
зв’язки з Центральним університетом економіки і фінансів (м. Пекін,
КНР),
університетом
Непіер
(м. Единбург, Великобританія), уні-

верситетом Носамбрія (м. Ньюкасл,
Великобританія),
університетом
м. Констанц (Німеччина) і університетом м. Марбург (Німеччина).
Майбутнє працевлаштування:
факультет готує фахівців для роботи
в Міністерстві фінансів України та
місцевих фінансових органах, Міністерстві доходів і зборів України,
Державному казначействі, Державній фінансовій інспекції України,
страхових компаніях і банках, а
також у фінансових підрозділах підприємств, організацій, установ різних галузей економіки. Серед відомих випускників фінансово-економічного факультету повоєнних років –
В. П. Гетьман, С. М. Аржевітін,
С. В. Буряк, П. К. Германчук,
А. Б. Дрига, О. І. Кірєєв, В. В. Лісовенко, В. П. Матвієнко, В. В. Регурецький, О. О. Случ, В. Г. Сиротін,
В. А. Скідан, О. В. Соколов,
В. С. Стельмах та інші, які на своїх
відповідальних посадах у фінансово-банківських установах спромоглися на вагомий внесок у становлення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні. Серед
випускників факультету видатні
вчені: заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів С. Я. Огородник; заслужений діяч науки і техніки
України, доктор економічних наук,
професор,
завідувач
кафедри
фінансів В. М. Федосов; заслужений
економіст України, доктор економічних наук, професор, заступник
директора Державної установи
«Інститут економіки і прогнозування» НАНУ А. І. Даниленко; доктор
економічних наук, професор, народний депутат України О. В. Плотніков
та інші.
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Факультет інформаційних систем
і технологій
інформації, автоматизованої обробки
економічної інформації і АСУ та інформаційних систем в економіці.
Реструктуризація підготовки фахівців
в університеті в цілому надала можливість проводити випуск фахівців на
рівні бакалаврів, спеціалістів та
магістрів. Перший випуск фахівців на
рівні бакалаврів був проведений у
1995/96 навчальному році. У 1996/97 та
1997/98 навчальних роках було проведено випуск фахівців на рівні магістрів
з інформаційних систем у менеджменті.
З 2007/2008 навчального року на
факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за галузями знань:
Освітньокваліфікаційний
рівень “бакалавр”
Напрями підготовки:
Економічна кібернетика
Прикладна статистика
Комп’ютерні науки
Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки, заочної – 4 роки 2 місяці.

Декан
ШАРАПОВ
Олександр Дмитрович,
кандидат технічних наук,
професор,
заслужений працівник
освіти України
тел.: (044) 537 0729
е mail: fisit@kneu.kiev.ua
Адреса: 04053, м. Київ,
Львівська площа, 14, кімн. 401
Рік заснування — 1964
Історія розвитку факультету бере
свій початок з моменту здійснення
першого прийому студентів на І курс зі
спеціальності 1738 «Механізація обліку
та обчислювальних робіт» у 1958 році.
Чисельність студентів, зарахованих на
перший курс, складала 50 осіб. На базі
цієї спеціальності з 1 вересня 1964 року було організовано факультет «Організація механізованої обробки економічної інформації». З середини
70 х рр. назву факультету було змінено
на «Інженерно економічний».
До 1996 року на факультеті проводився випуск фахівців на рівні спеціалістів
з машинної обробки економічної

Освітньокваліфікаційний
рівень “магістр”
Спеціальність:
Економічна кібернетика
Магістерські програми:
«Pизик-менеджмент»
«Інформаційний менеджмент»
«Інформаційні системи в фінансовобанківській сфері та підприємництві»
Спеціальність:
Прикладна статистика
Магістерська програма:
«Інформаційно аналітичне забезпечення управління економічним та
людським розвитком»
Спеціальність:
Системи і методи прийняття рішень
Магістерська програма:
«Системи і методи прийняття
рішень»
Спеціальність:
«Інформаційні управляючі системи і
технології (за галузями)»
Магістерська програма:
«Інформаційні управляючі системи і
технології»
Термін підготовки магістрів:
Магістерські програми «Системи і
методи прийняття рішень», «Інформаційні управляючі системи і технології» –
1 рік 10 місяців;
для інших магістерських програм —
денна форма навчання – 1 рік, заочна –
1 рік 2 місяці.

У рамках підготовки бакалаврів
з економічної кібернетики, прикладної
статистики та комп’ютерних наук студенти факультету протягом трьох років отримують фундаментальну освіту, а студенти
денної форми навчання ще й додаткову
психолого педагогічну підготовку. Четвертий рік навчання відведено фаховій
підготовці.
Бакалавр з економічної кібернетики
здобуває знання з вивчення процесів
збору, нагромадження, зберігання й обробки економічної інформації, моделювання вирішення управлінських завдань
менеджера і маркетолога та їхнього
інформаційного забезпечення, проектування, розробки та експлуатації інформаційних систем і сучасних інформаційних технологій.
Бакалавр з прикладної статистики
здійснює інформаційне забезпечення управлінської діяльності на макрорівні на основі аналізу та прогнозування економічної
кон’юнктури ринку праці, товарного і
фінансового ринків, організацію та проведення статистичних досліджень соціально економічних явищ і процесів за міжнародними стандартами, адаптацію інформації та показників статистики України до
умов ринкової економіки, розбудову системи національних рахунків, яка є базою
статистичного аналізу в усьому світі.
Бакалавр з комп’ютерних наук здобуває знання з напряму комп’ютерних наук.
Опанування навчальних дисциплін цього
напряму надає можливість бакалавру
розробляти, впроваджувати і супроводжувати інформаційні системи і технології, інтелектуальні системи оброблення
інформації і системи підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті та

бізнесі, а також в інших пробВідомі випускники:
лемних галузях.
ПИРОЖКОВ С. І. — доктор економічних наук,
Магістр з економічної кібер- академік НАН України; Надзвичайний і Повноважнетики, інтелектуальних систем ний Посол України у Республіці Молдова;
прийняття рішень та прикладПАРФЕНЦЕВА Н. О. — доктор економічних наук,
ної статистики — це фахівець, професор, завідувач кафедри Національної акапідготовлений для виробничо- демії статистики обліку і аудиту;
технічної, організаційно упТРОФІМОВ В. П. — член кореспондент НАН
равлінської,
планово еко- України;
КУЛАГІНА В. П. — генеральний директор інвесномічної, проектної та дослідницької діяльності на промис- тиційної компанії «Інеко менеджер»;
ЛЯ
ПІН В. О. — начальник напрямку Департаменлових підприємствах та в статистичних управліннях, у ко- ту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
мерційних структурах, у сис- Інформації служби безпеки України, лауреат Держатемі підготовки та підвищення вної премії України в галузях науки і техніки 2002 р. за
роботи в галузі зв’язку;
кваліфікації кадрів.
ЗОЛОТАРЕНКО Ю. Г. — директор по управлінМагістри у процесі навчання ню персоналом ТОВ «Суматра ЛТД»;
здобувають знання і навички
ЛІБАНОВА Е. М. – доктор економічних наук, проінноваційного характеру в галу- фесор, академік Національної академії наук
зях економіко математичного України, заслужений економіст України. Директор
моделювання, інформаційних Інституту демографії та соціальних досліджень імені
систем і технологій та менедж- М. В. Птухи НАН України;
менту інформаційної діяльКОСТЮКОВ С. М. – директор Агенції маркетингових комунікацій «ПР Квадрат»;
ності, прикладної статистики.
МУСІНА Л. – заслужений економіст України, канМіжнародні зв’язки: факультет підтримує зв’язки з дидат економічних наук, заступник міністра екононавчальними закладами Швей- міки та з питань європейської інтеграції України;
ЯСТРУБІНСЬКИЙ В. І. – заслужений економіст
царії, США, Польщі, Словаччини, ФРН, Росії та ін. Наші сту- України, кандидат економічних наук, Начальник
денти поглиблюють знання у Головного управління з питань цінової політики
виконавчого органу Київської міської ради
навчальних закладах універси(Київської міської державної адміністрації);
тету м. Констанц (Німеччина).
ТИМОНЬКІН Б. В. – кандидат економічних наук,
У науковому та навчаль- Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк»;
но методичному забезпеченні
ОСАУЛЕНКО О. Г. – доктор наук з державного
процесу
на управління, заслужений економіст України, голова
навчального
6 кафедрах ФІСіТу беруть Державної служби статистики України;
участь 96 висококваліфіковаМАНЦУРОВ І. Г. – доктор економічних наук,
них викладачів, серед яких 7 професор, член кореспондент НАН України, «Відміндокторів наук, 9 професорів, 50 ник освіти України», «Заслужений економіст України»,
кандидатів наук, інші наукові Директор Науково-дослідного економічного інституту
співробітники. На факультеті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
функціонуорганізації та управління, консалтингу,
ють 5 спеціалізованих
бізнесу та освіти, оптової торгівлі і посекомп’ютерних класів
редництва, громадська діяльність щодо
та навчально метоформування і поширення інформації.
дичний кабінет.
Після отримання диплома магістра
Майбутнє працевипускники можуть працювати на
влаштування: після
керівних посадах підприємств та орбакалаврату випускниганізацій будь яких видів економічної
ки можуть здійснювати
діяльності; керівниками функціональтакі види економічної
них підрозділів компанії; експертадіяльності: діяльність у
ми аналітиками; експертами в галузі
сфері інформатизації,
ІТ технології, а з набуттям професійнодослідження і розробго стажу – обіймати посади керівних
ки інформаційних сиспрацівників апарату місцевих та дертем і технологій у галузі
жавних органів влади.
економіки, статистики,

ФРАНЦУЗЬКОУКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Директор
РЕШЕТНІКОВА
Ірина Леонідівна
Менеджери:
Мазур Віра, Єрмоленко Марія
Французько-Український інститут менеджменту (надалі ФУІМ) –
це структурний підрозділ КНЕУ,
який опікується зв’язками з
навчальними закладами Франції і
французькими підприємствами на
території України. Ми пропонуємо
навчальні програми відповідно до
побажань, знань та можливостей
кожного студента. Ми радо допомагаємо студентам у їхньому
прагненні здобути французьку
вищу освіту.
ФУІМ пропонує як платні, так і
безкоштовні програми навчання у
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французьких університетах для
франкомовних і англомовних студентів.
Для студентів 1-3 курсів ми
можемо запропонувати літню
навчальну програму в м. Ніцца,
яка поєднує навчання та відпочинок на Лазурному березі Франції.
Протягом навчального року є
можливість вивчати французьку
та англійську мови на курсах у
центрі «Інтенсив». Також ФУІМ
організовує зустрічі з представниками бізнесу, HR-керівниками.
Можна відвідувати майстер-класи
французьких професорів з різних
сфер економіки.
Студентам старших курсів
можна поїхати на рік або на
семестр на навчання до французького університету-партнера
за програмою «включене навчання». На рівні магістратури пропо-

нується навчання у Франції на
магістерській програмі (як франкомовній, так і англомовній)
Мaster 1, а потім Master 2 з отриманням диплома про вищу освіту
французького університету.
Після закінчення магістратури
КНЕУ наші випускники можуть
поїхати на навчання до Франції

одразу на другий рік магістратури
(рівень Master 2). ФУІМ допомагає
зібрати відповідний пакет документів та проконсультувати з приводу обрання потрібного університету.
Також на базі Центру магістерської підготовки створено магістерську програму «Маркетинго-

вий менеджмент». Студенти
мають чудову нагоду прослухати
лекції від провідних французьких
професорів.
Тим, хто став студентами нашого університету, ми пропонуємо
брати участь у різноманітних дискусійних клубах, круглих столах,
зустрічах з керівниками французьких підприємств та рекрутинговими агенціями.
Запрошуємо усіх, хто бажає
отримати якісну французьку освіту та познайомитись з культурою
Франції!
Детальна інформація за
електронною адресою:
ifum@ukr.net
Група в контакті:
vk.com/ifumjеunesse
тел.: (044) 371-6157
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Відділення довузівської підготовки
Завідувач
КОЗЛОВСЬКА
Лариса Степанівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
тел.: (044) 205 5484
Відділення довузівської підготовки
Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана допомагає слухачам актуалізувати й удосконалити
знання, набуті в загальноосвітніх середніх
навчальних закладах, надає ґрунтовну

підготовку тим, хто вступатиме до вищих
навчальних закладів України. Слухачі мають можливість за власним вибором підвищити рівень знань з таких предметів: українська мова та література, англійська мова, математика, історія України, географія.
Лекції та практичні заняття на відділенні
довузівської підготовки проводять викладачі університету. Слухачів на договірних
засадах забезпечують навчально методичними матеріалами з усіх дисциплін.
Співпраця відділення довузівської підготовки з Міжнародним інститутом бізнес
освіти Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана сприяє підтриманню на якісному рівні
навчального процесу.

Структура відділення довузівської
підготовки:
– підготовче відділення;
– підготовчі курси:
– 8 місячні;
– 4 місячні;
– заочні.
Організація навчального процесу
Заняття на підготовчих курсах розпочинаються:
– вечірня форма навчання:
8 місячні – 15 вересня до 15 травня;
4 місячні – 15 січня до 30 квітня.
– заочна форма навчання – від 1 жовтня
до 31 травня (раз на місяць в останню
неділю місяця).
Приймання заяв на усі форми навчання – з 2 липня.

Для навчання на підготовчих курсах
потрібно подати заяву на ім’я ректора
університету й укласти договір (при собі
мати паспорт та ідентифікаційний код слухача або когось із батьків).
На підготовче відділення та підготовчі
курси приймають учнів випускних класів.
Навчання здійснюють за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб, договори укладають як з юридичними, так і фізичними
особами.
З 2009 року відкрито вечірні підготовчі
курси для учнів невипускних класів середніх шкіл, які бажають навчатися за
2 річною програмою.
З 2011 р. відділення пропонує учням
9 х класів підготовку до вступу в коледжі
КНЕУ з навчальних предметів: українська
мова та математика.

Відділ науки та аспірантури
Наука – пріоритетний напрям діяльності вищої
школи. В університеті створено найпотужніший в
Україні науковий потенціал у галузі економічних
наук, широко відомі наукові школи з економічної
теорії, фінансово-кредитних проблем, бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу, маркетингу, статистики, міжнародної економіки та ін. Серед викладачів базового університету майже 70% мають наукові ступені та вчені
звання.
Про потужність наукового потенціалу університету свідчить те, що в університеті працюють 3
академіка та 5 членів-кореспондентів державних
академій наук, а саме: дійсний член Академії
педагогічних наук України А. Ф. Павленко,
Академії економічних наук України В. В. Сопко,
Академії інженерних наук В. М. Федосов, а також
дійсні члени-кореспонденти Академії аграрних
наук України В. Г. Андрійчук, НАН України
Завідувач
В. М. Бородюк, І. Г. Манцуров, В. Ф. Опришко і
СТЕШЕНКО
В. С. Савчук.
Елла Олександрівна
За роки свого існування університет підготував багато вчених-економістів. Аспірантуру в
університеті започатковано з 1946 року. З 2006
Адреса: 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, кімн. 212 року вперше в нашому університеті була відкрита аспірантура на контрактній основі. Загальна
тел.: (044) 456 7080
кількість аспірантів на кінець 2012 р. становила
459 осіб, з них на контрактній основі 40. На сьогодні підготовка аспірантів проводиться з 13 (9
економічних, 2 юридичних і 2 педагогічних) спеціальностей. У 2012 році до аспірантури
було зараховано 136 осіб (67 з відривом від виробництва і 69 без відриву від виробництва), з них на контрактній основі – 8 (1 з відривом від виробництва і 7 без відриву від
виробництва). Крім аспірантури в університеті використовується і така форма підготовки кандидатів наук, як прикріплення здобувачів до відповідних кафедр для складання
кандидатських іспитів і написання дисертацій (прикріплення здобувачів здійснюється
тільки за наявності опублікованих наукових праць). У 2012 році до кафедр університету
було прикріплено 28 осіб. На кінець минулого року загальна кількість здобувачів кандидатського ступеня складала 183 особи.
Кадри найвищої кваліфікації готуються, головним чином, через докторантуру, яка функціонує в університеті з 1988 року. У 2012 році до докторантури зараховано 10 фахівців,
з них 8 доценти нашого університету та 2 доценти з інших ВНЗ України. Підготовка докторів наук проводиться з 9 спеціальностей. На кінець 2012 року докторантура налічувала 31
особу. В університеті існує і така форма підготовки докторів наук, як прикріплення до
кафедр університету для завершення докторських дисертацій. У 2012 році було прикріплено 21 особу, з них 7 – доценти нашого університету та 14 – доценти інших ВНЗ України.
Загальна чисельність прикріплених для завершення докторських дисертацій на кінець
2012 р. становила 73 особи.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує набір до аспірантури за державним замовленням та на контрактній основі (з відривом і без відриву від виробництва)
та докторантури на 2013 рік зі спеціальностей:
08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної
думки
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
08.00.10 – Статистика
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
До аспірантури приймаються громадяни, які мають
повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Навчання в аспірантурі здійснюється:
- з відривом від виробництва – 3 роки;
- без відриву від виробництва – 4 роки.
Для вступу в аспірантуру подаються такі документи:
1. Заява на ім’я ректора.
2. Особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою
(4х6), засвідчений за місцем роботи.
3. Копія диплома про закінчення вузу (спеціаліст,
магістр) та додаток до диплома (витяг із залікової відомості), засвідчені нотаріально для осіб з інших вузів.
4. Медична довідка про стан здоров’я (форма № 086-У).
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за
наявності складених іспитів).
6. Опубліковані наукові праці або реферат зі спеціальності.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються особисто.
При собі мати 2 конверти з марками та домашньою
адресою, 1 швидкозшивач.
Вступники до аспірантури складають письмові конкурсні іспити зі:
- спеціальності;
- філософії;
- однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської)
в обсязі діючої програми вищих навчальних закладів ІІІ ІV ступенів акредитації.

Прийом документів – з 17 червня по 19 липня 2013 р.
Вступні іспити – з 16 вересня по 16 жовтня 2013 р.
Адреса університету: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1.
Довідки за телефоном: (044) 456-7080, кімната 212.
Докторантура
Прийом до докторантури, в залежності від наданих
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
місць, може здійснюватися за спеціальностями, що представлені в п’яти докторських спеціалізованих вчених
радах університету, а саме:
08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної
думки
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика
08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
08.00.10 – Статистика
08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності.
Термін перебування в докторантурі 3 роки (з відривом
від виробництва).
Для вступу в докторантуру подаються такі документи:
1. Заява на ім’я ректора.
2. Особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою
(4х6), засвідчений за місцем роботи.
3. Копія диплома про присудження наукового ступеня
кандидата наук та атестата доцента, засвідчена нотаріально.
4. Список опублікованих наукових праць, засвідчений
за місцем роботи.
5. Медична довідка про стан здоров’я за формою
№ 086-у.
6. Розгорнутий план докторської дисертації.
7. Наукова доповідь вступника.
Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня
кандидата наук подаються особисто.

Центр післядипломної освіти
Директор
ТАТАРЧУК Микола Іванович,
доцент, кандидат економічних
наук
тел.: (044) 371 6281, 456 0357
е mail:niktni@i.ua
Рік заснування — 1960
Центр післядипломної освіти (ЦПО)
здійснює оперативне підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів з актуальних проблем економіки, підприємництва та менеджменту, поглиблення та оновлення знань у галузі економічних дисциплін, що безпосередньо
пов’язані з профілем університету.
Навчання в ЦПО здійснюється на
госпрозрахункових засадах за замовленням як юридичних, так і фізичних
осіб. Центр як структурний підрозділ
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університету акредитований за IV рівнем акредитації, має два комп’ютерних класи з виходом до мережі Інтернет, аудіо та мультимедійну техніку.
Слухачами центру є керівний склад
нижнього і середнього рівнів управління, спеціалісти економічного профілю,
викладачі економічних дисциплін ВНЗ,
технікумів і коледжів. Крім того, на курсах з бухгалтерського обліку можуть
навчатись особи на базі середньої та
середньої спеціальної освіти.
Напрями перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів:
3 перепідготовка спеціалістів із вищою освітою на очно заочній формі зі
строками навчання — 2 роки за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці», «Правознавство». Документи приймаються від осіб, які закінчили вищий навчальний заклад ІІІ і ІV
рівнів акредитації і мають повну вищу
освіту, що в основному відповідає на-

пряму перепідготовки фахівців в університеті, або мають стаж практичної
роботи за виробничим напрямом не
менше 2 х років;
3 підвищення кваліфікації спеціалістів
з актуальних проблем економіки,
підприємства та менеджменту за замовленням підприємств, організацій і
відомств з терміном навчання від 2,5
тижнів до 3 місяців на денній формі навчання;
3 підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів і підрозділів післядипломної освіти за спеціальностями «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Фінанси», «Облік і аудит», «Міжнародна економіка», «Банківська справа», «Менеджмент організації», «Економічна статистика». Термін навчання —
2,5 тижні на денній формі;
3 навчання на курсах бухгалтерського обліку та аудиту з терміном навчання 3,5 місяця на вечірній формі
(тричі на тиждень з 1800 до 2100).

Семінари практикуми з таких проблем:
— система обліку і звітності підприємства на базі національних стандартів;
— технологія створення організаційних структур малого бізнесу і напрями
підвищення їх ефективності;
— підприємницькі ризики у бізнесі
та конкурентоспроможність підприємницької діяльності;
— податкове законодавство України
та його застосування у практичній діяльності суб’єктів господарювання.
Форма навчання — денна, термін — 3
дні (26 год.).
Для охочих закріпити практичні
знання з розмовної англійської мови в
період літніх канікул організовано стажування у Великобританії (м. Гастінгс)
за контрактом університету зі школою
Hastings English Language Centre, а
також на Мальті в English Language
Academy.
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Центр магістерської підготовки
Друга вища освіта

Директор
ПОРУЧНИК
Анатолій Михайлович,
доктор економічних наук,
професор
тел.: (044) 205 5480
Адреса : 04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 81,
кімн. № 3, 7,18,19.
Проїзд: ст. метро «Лук’янівська»,
трол. № 16, 19, 23.
Контактні телефони:
(044) 205 5470, 205 5477,
205 5473, 205 5474, 205 5480
е mail: magistr@kneu.kiev.uа

Щороку збільшується кількість охочих
отримати бізнес освіту. Контингент їх доволі різноманітний, абітурієнтами стають
люди різних професій: лікарі, військові, інженери, педагоги, підприємці початківці,
бізнесмени, керівники фірм, а також ті,
хто бажає підвищити свою кваліфікацію у
сфері менеджменту.

До свід
пе ре ко нує:
ли ше
навчальний за клад з ві ко ви ми
тра ди ці я ми та ви зна ним ім’ям від кри ває шлях до ка р’є ри й бі з не су.
Не ви па д ко во КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на вхо дить до скла ду Між на ро д ної асо ці а ції уні вер си те тів,
що ве дуть під го то в ку ма гі с т рів і
за без пе чу ють її на рі в ні сві то вих
ста н да р тів. Уні вер ситет ефективно інтегрується з європейською та
світовою системами освіти. Тому
випускники нашого ВНЗ користуються неабияким попитом на вітчизняному ринку праці.
Відкриттю першого в Україні та унікального за своєю функціональністю
Центру передувало вивчення й узагальнення кращих надбань найбільш
передових навчальних закладів світу.
Були розроблені програми, які пройшли експертизу в європейських та
американських університетах та відповідали міжнародним стандартам
освіти. Крім того, понад 200 викладачів пройшли стажування за кордоном, переймаючи передовий досвід і
методику викладання. Вони стажувалися в Міжнародному валютному
фонді, Європейському банку реконструкції і розвитку, ВНЗ і фірмах Австрії, Великобританії, Канади, США,
Китаю, Німеччини, Франції, Італії, Туреччини та ін.
Центр магістерської підготовки є
координаційним, навчально методичним та адміністративним підрозділом університету, який здійснює
підготовку магістрів з економіки, менеджменту і права на базі вищої освіти (спеціаліст, магістр) за такими
освітньо професійними програмами:
l Магістр бізнес адміністрування
(МБА)
l Управління міжнародним бізнесом
l Міжнародний фінансовий менеджмент
l Міжнародна торгівля
l Логістичний менеджмент
l Фінансовий менеджмент
l Фінансування інвестиційних проектів
l Банківський менеджмент

l Менеджмент персоналу
l Рекламний менеджмент
l Маркетинговий менеджмент
l Облік і аудит в управлінні підпри-

ємницькою діяльністю
l Облік і аудит в управлінні банками
l Менеджмент підприємницької
діяльності
l Менеджмент проектів і консалтинг
l Правове регулювання економіки
l Стратегічний менеджмент
l Страховий менеджмент
l Бізнес аналітика
l Ін фо р ма цій ні си с те ми в менеджменті
Термін навчання: на очно заочній
формі — 2 роки і 2 місяці, заочній —
3 роки і 2 місяці.
Прийом документів від 1 червня до
23 серпня. Проведення вступного тестування з економіки або правознавства здійснюється від 25 до 28 серпня. Зарахування з 1 вересня на
конкурсній основі.
Особливості навчання. У рамках
Центру магістерської підготовки повністю реалізовані концептуальні ідеї щодо підготовки фахівців європейського рівня у сфері економіки, менеджменту і права.
Конкурентними перевагами нашої
бізнес школи є:
- диверсифікація навчальних програм;
- підготовка спільно з іноземними
ВНЗ партнерами магістрів за програмою МБА з видачею двох дипломів;
- вивчення слухачами іноземних
мов за інтенсивними методиками;
- стажування за кордоном на фірмах і компаніях за родом своєї діяльності.
Навчальні магістерські програми
підбираються за певними критеріями, найголовніший з яких — попит
ринку на фахівців відповідного профілю.
Дру гий ва ж ли вий кри те рій —
прогнозування потреб у спеціалістах із врахуванням світових тенденцій роз ви т ку еко но мі ки. Осві та
завжди повинна випереджати прак-

тику. Тому всі магістерські програми достатньо насичені і використовують найсучасніші методи як теоретичної, так і практичної підготовки. Ши ро ко ви ко ри с то ву ють ся
кейс методи, тренінги, дослідницькі роботи, що містять реальні рекомендації для практичного використання на підприємствах.
Ма гі с т ра ту ру ха ра к те ри зу ють

Центр магістерської підготовки
має власну бібліотеку, читальний зал,
комп’ютерний клас, забезпечує студентів підручниками, навчально методичними матеріалами та надає можливість дистанційного спілкування з
викладачами через Інтернет мережу.
Такі методики роблять навчальний
про цес гну ч ким з о гля ду на місце
та час його проведення, вибір мате-

якісно нові навчальні програми та
передові форми організації навчального процесу. Магістерська освіта відрізняється від підготовки спеціаліста тим, що зорієнтована на
глибоку фахову підготовку за збереження високого рівня теоретичних знань, враховує вимоги та запити практики шляхом формування
різноманітних видів програм, що
розроблені на основі міжнародного
досвіду й отримали високу експертну оцінку вітчизняних і зарубіжних
фахівців.
Важливим компонентом навчальних технологій, які використовуються в ЦМП, є кейс методи, мультимедійні засоби, тренінги, ділові ігри тощо.

ріалу і доступність до нього, дозволяють врахувати індивідуальні запити
та інтереси студентів.
Викладання навчальних дисциплін
здійснює висококваліфікований професорсько викладацький склад, значну частину якого складають видатні вчені й досвідчені спеціалісти практики.
Працевлаштування. За роки існування ЦМП в ньому зусиллями провідних кафедр університету підготовлено понад 9000 магістрів, які поповнили органи державного управління, податкової адміністрації, Національний банк України, комерційні
банки, міністерства і відомства, різні
приватні комерційні структури, вітчизняні та міжнародні корпорації, працюють викладачами ВНЗ.

Відділення з підготовки іноземних громадян
Завідувач відділення
КОВАЛЬЧУК
Тетяна Михайлівна
тел/факс.: (044) 456 0364
тел.: (044) 456 0302
e mail: guest@kneu.kiev.ua
Адреса: 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1,
кімн. 418а
Підготовку іноземних громадян
університет здійснює з 1961 року.
Сьогодні в університеті навчається
близько 350 студентів іноземців. За
весь період діяльності університетом
підготовано 2170 студентів з 60 країн
світу, 187 аспірантів отримали дипломи кандидатів наук, пройшли стажування 72 викладачі з 24 країн світу.
Підготовка і перепідготовка кадрів
вищої кваліфікації здійснюється в
університеті через аспірантуру, докторантуру та стажування на контрактній основі під керівництвом висококваліфікованих викладачів. Університет здійснює довготривале та активне наукове і методичне співробітництво з університетами.
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В'їзд в Україну для навчання в
університеті здійснюється за наявності освітянської візи, оформленої у
Посольстві України в країні проживання.
Реєстрація іноземців здійснюється
згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців" та Правилами
в'їзду іноземців в Україну, їхнього
виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію (з питань
реєстрації звертатися у відділення з
підготовки іноземних громадян,
кімн. 418а).
Іноземці, які прибули в Україну на
навчання, зобов'язані надати такі документи:
l анкету та заяву встановленого
зразка
l копію паспорта, перекладену на
українську мову та завірену нотаріально
l копію свідоцтва про народження,
перекладену на українську мову та
завірену нотаріально
l перекладену на українську
(російську) мову та нотаріально
завірену копію документа про освіту з
переліком вивчених предметів і отриманих із них екзаменаційних оцінок
l медичну довідку про стан здоров'я

l
довідку, що підтверджує
відсутність
захворювань
на
ВІЛ інфекцію, оформлену в Україні
l зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року
l 10 кольорових фото, розміром
3х4
l поштовий конверт
l файлову папку із швидкозшивачем
Документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни
їхньої видачі та легалізовані у встановленому порядку. При вступі до
магістратури і аспірантури документи, що засвідчують закінчення іноземцем навчального закладу зарубіжної країни, проходять процедуру нострифікації в Міністерстві освіти
і науки України. Навчальну і методичну роботу з іноземними студентами
ведуть усі кафедри університету та
провідні викладачі цих кафедр. У
відділенні працюють інспектори, які
проводять оперативну організаційну
роботу з іноземними студентами.
Іноземні громадяни, які не володіють російською (українською)
мовою, мають можливість її опанувати на підготовчому відділенні універ-

ситету, після успішного закінчення
якого вони можуть продовжити навчання на будь-якому факультеті КНЕУ
чи в інших вищих навчальних закладах України.
На підготовчому відділенні іноземні громадяни, окрім мовної підготовки, отримують знання з дисциплін, що необхідні для подальшого
навчання на основних факультетах.
На перших двох курсах функціонують
навчальні групи, де викладання проводиться
російською
мовою
(російськомовний потік), водночас

студенти вивчають українську мову,
необхідну їм для подальшого навчання.
Після закінчення IV курсу студенти
денної форми навчання отримують
диплом бакалавра, а після V –
магістра з обраної спеціальності.
Магістри з економіки за бажанням
продовжують навчання в аспірантурі,
після закінчення якої надається
ступінь кандидата економічних наук.
Відділення з підготовки іноземних
громадян сприяє стажуванню іноземних громадян в університеті.
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Бібліотека

Видавництво

Директор
КУРИЛЕНКО Тетяна Володимирівна
кандидат економічних наук
тел.: (044) 503-8437

Директор
АНТОНЮК Володимир Никифорович,
кандидат фізико математичних наук

Головний корпус бібліотеки – вул. Дегтярівська, 49-ґ (дирекція, структурні підрозділи, книгосховище, читальні зали та абонементи навчальної,
наукової, художньої літератури та ін.);
загальний читальний зал – проспект
Перемоги, 54/1, навч. корпус №1, тел.: 459-6138;
читальний зал та абонемент навчальної літератури для студентів першого курсу – вул. Мельникова, 79/81, навч. корпус №5, тел.: 205-5401;
читальний зал та абонемент для студентів Центру
магістерської підготовки (ЦМП) – вул. Мельникова, 79/81, навч. корпус №6, тел.: 205-5462;
читальний зал для студентів факультету та
Коледжу факультету інформаційних систем та технологій (ФІСіТ); абонемент для студентів коледжу
інформаційних систем та технологій – Львівська
площа,14, навч. корпус №7, тел.: 235-8255.

Тел./факс: (044) 537 6141
е mail: publish@kneu.kiev.ua

е-mail: lіbrary@kneu.edu.ua
http://lib.kneu.edu.ua

Бібліотека КНЕУ – одна з найбільших, найстаріших вузівських бібліотек міста Києва, заснована в 1906 році. Бібліотека є інформаційним та
культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, сприяє навчальному, науковому і виховному процесам.
За рік бібліотека обслуговує понад 30 тисяч
читачів.
До послуг студентів:
Документний фонд бібліотеки, що є універсальним і нараховує понад 1 350 тис. примірників, до складу якого входять наукові, науково-популярні, навчальні, довідкові, інформаційно-бібліографічні, художні видання українською, іноземними мовами (на традиційних
та електронних носіях інформації).
Електронний каталог на фонд бібліотеки,
передплачені та інші інформаційні ресурси у
он-лайн доступі, комп’ютерна техніка, зони
Wi-Fi та вільний доступ до мережі Інтернет.
Усі читачі мають змогу отримувати навчаль-

ну літературу на період вивчення дисциплін на
абонементах та користуватись науковою,
періодичною та іншою літературою в читальних залах.
Абонементи:
- наукової літератури;
- іноземної літератури;
- художньої літератури
- навчальної літератури для:
• студентів 1-го курсу;
• студентів 2–3-го курсів;
• студентів 4-го курсу та магістрантів,
Центру післядипломної освіти;
• студентів Центру магістерської підготовки;
Спеціалізовані читальні зали:
- електронних ресурсів;
- довідкових видань та нових надходжень;
- іноземної літератури;
- періодичних видань;
- українознавства;
- кабінет економічної класики.
Читальні зали для:
- професорсько-викладацького складу;
- магістрантів та аспірантів;
- студентів старших курсів (4-го курсу);
- студентів молодших курсів (1-3 курси);
- студентів першого курсу;
- студентів Центру магістерської підготовки;
- студентів факультету і Коледжу інформаційних систем та технологій;
- загальний читальний зал.
Право користування бібліотекою мають:
студенти, магістранти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та співробітники
структурних підрозділів ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана».

Фізкультурноспортивний
комплекс «Економіст»
Директор
ЗОТОВ Анатолій Васильович,
заслужений тренер України,
заслужений працівник освіти України
Тел.: (044) 371 6234; 456 7196
Рік заснування — 2002
Фізкультурно спортивний комплекс «Економіст» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана був створений
у 2002 році як окрема структура від кафедри фізичного виховання.
На базі фізкультурно спортивного комплексу
діє стадіон з двома футбольними полями,
трав’яне покриття на стадіоні одне з кращих в
Україні, під час проведення міжнародних змагань
з футболу на стадіоні КНЕУ тренуються сильніші
молодіжні команди Європи і світу. На стадіоні
проводиться чемпіонат Європи з футболу серед
студентів, проводилось відкриття VIII літньої
Універсіади України. Також діють три тенісних корти для гри у великий теніс, відремонтований та
переоснащений басейн, спортивні майданчики,
тренажерні та ігрові зали, зали для занять аеробікою, боксом, єдиноборством, зал реабілітаційного центру. Створені сприятливі умови для занять фізкультурою і спортом, на спортивних ба-

зах одночасно можуть займатися до 1000
студентів.
Головною метою ФСК «Економіст» є створення зразкової матеріально технічної бази в університеті для підвищення майстерності й досягнення високих спортивних результатів та проведення навчальних занять з фізичного виховання.
Доброю традицією в університеті стало проведення Спартакіади з 12 видів спорту серед студентів та професорсько викладацького складу.
Під керівництвом провідних викладачів та тренерів університету створені збірні команди з таких видів спорту: плавання, бокс, футбол,
бадмінтон, легка атлетика, атлетична гімнастика,
чоловіча та жіноча команди з баскетболу, жіноча
команда з волейболу та спортивної аеробіки.
КНЕУ виховав спортсменів, які захищали честь
КНЕУ та України на різних змаганнях. Так, команда з бадмінтону — дворазовий чемпіон України
серед команд вищої ліги (2005 р., 2009 р.), учасник Кубка Європейських чемпіонів, учасник двох
чемпіонатів світу серед студентів. Збірні команди
університету з баскетболу, футболу та бадмінтону успішно виступили на VII літній Універсіаді студентів України 2005 року (збірна команда з бадмінтону та чоловіча команда з баскетболу посіли
третє місце). Збірна команда з футболу в першості Києва серед ВНЗ, в якій брали участь 24 команди, посіла третє місце.

Відповідальний редактор Тетяна ПРОКОПЧУК
Верстка Ганна ГАРАЩУК
Літературний редактор Анна НЕСТЕРЕНКО
Фотокореспондент Гліб МАЛОШТАН

КНЕУ проводить широку видавничу діяльність у
сфері економічних знань. Найактуальніші дослідження проблем сучасної економіки, оригінальні
наукові розробки в галузі фахової освіти, всебічне
висвітлення аспектів теорії і практики економічної
діяльності, що здійснюються вченими університету,
знаходять відображення у випуску сучасної наукової, навчальної, довідкової та навчально методичної літератури.
Видавництвом університету вже випущено у світ
понад 1850 назв підручників, навчальних посібників, монографій, навчально методичної літератури.
В основу формування тематичного плану видавництва покладено освітні університетські програми, а також інтереси читачів — насамперед студентів, викладачів, які прагнуть одержати книжку, яку
написано на високому науково теоретичному рівні і
яка охоплює всі напрями реформування економіки,
тобто книжку нової формації, соціальна функція

якої полягає не тільки в донесенні знань із загальних і спеціальних дисциплін, а й в ознайомленні із
сучасними досягненнями у різних галузях науки,
економіки, освіти тощо.
Університетська книжка набуває нових рис — порадника, консультанта, кваліфікованого опонента,
надаючи викладачам можливості для ширшого творчого простору на освітянській ниві та відкриваючи
студентам нові горизонти знань.

Центр культури
і мистецтв
Директор Центру культури і мистецтв
кандидат педагогічних наук, лауреат
міжнародних конкурсів естрадної пісні,
магістр естради
БАБІЧ Дана Ростиславівна
тел.: (044) 371 6269
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г,
Концертний зал

Центр культури і мистецтв Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана є методичним центром
культурно виховної роботи, місцем неформального спілкування, формування атмосфери порозуміння, злагоди, товариських,
дружніх взаємин між студентами різних
національностей, віросповідань, політичних
переконань, що сприяють самоствердженню і
розвитку особистості.
Головною метою діяльності Центру виступають формування цілісної і всебічно розвиненої особистості, популяризація інтелектуального і змістовного дозвілля, різноманітних
видів і напрямів художньо творчого виконавського мистецтва (вокального, музичного,
хореографічного, образотворчого тощо), а також розкриття творчого потенціалу студентської молоді, ознайомлення з культурномистецьким надбанням світу, організація
дозвілля та культурного відпочинку студентів,
викладачів та співробітників КНЕУ ім. В. Гетьмана.
У Центрі культури та мистецтв КНЕУ
ім. В. Гетьмана діють мистецько творчі студії з
різних культурно мистецьких напрямів.
Хореографічне мистецтво представлено у
Хореографічній студії, де органічно поєдналися бальна та сучасна хореографія.
В Інструментальнооркестровій студії навчають музичній грамоті, грі на музичних
інструментах, вивчають різноманітні напрями
естрадного та класичного інструментального
виконавства. У цій студії існує кілька різних колективів, а саме: вокально інструментальні
ансамблі та рок гурти з різнобічними стильовими напрямами, ансамбль перкуссіоністів
(гра на ударних інструментах), з 2009 року діє
ансамбль скрипалів "Віртуози КНЕУ".
Вокальнохорова студія, у якій навчають мистецтву співу, володінню своїм голосом у
різних жанрах вокального мистецтва, представлена такими напрямами: секція сольного
співу, вокальні ансамблі.
Художньо декоративне мистецтво завжди
приваблювало творчих особистостей, і тому
була відкрита студія образотворчого мистецтва та дизайну, де вивчають академічний жи-
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вопис і рисунок, графічний та побутовий дизайн і декоративно прикладне мистецтво.
В експериментальному театрістудії "Богема"
вивчають види сценічного виконавського мистецтва, працюють над акторською майстерністю, створюють різні розважальні програми, гумористичні вистави, мюзикли, естрадні
мініатюри, проводять конкурси, фестивалі.
Стратегічними напрямами роботи Центру
культури і мистецтв, окрім роботи культурномистецьких студій, є організація та проведення культурно масових заходів, а саме: лекторіїв на мистецтвознавчі теми; бесідзустрічей з ветеранами Великої вітчизняної
війни, героями війни та праці; святкування
ювілейних дат як загальнонаціонального, так і
місцевого значення; вечорів святкових, обрядових, календарних, тематичних, музичних,
театральних, літературних; концертів творчих
колективів та окремих виконавців Центру
культури і мистецтв Київського національного
економічного
університету;
презентацій
творчих здобутків студентів, аспірантів,
співробітників та викладачів університету у галузі культури і мистецтва; вечорів української
культури та мистецтва, обрядових масових гулянь; виставок та вернісажів художньої студії
образотворчого мистецтва та дизайну; днів
відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів,
посвячення у студенти першокурсників та днів
факультетів Київського національного економічного університету; внутрішніх університетських фестивалів ("Студентський БУМ",
Фестиваль-конкурс української традиційної та
естрадної сучасної пісні "Пісенна Феєрія", українських народних вечорниць тощо). Також у
Центрі культури і мистецтва стало традиційним проведення тематичних концертів, у
яких бере участь Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України. Завдяки
цьому високопрофесійному колективу студенти мають змогу познайомитись із кращими здобутками української та світової музичної культури.
В Центрі культури і мистецтв працюють молоді, талановиті, енергійні спеціалісти, художники, балетмейстери хореографи, актори,
режисери, музиканти.
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