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Слово

Загальновідомо, що у станов-
ленні будь-якої соціально-еко-
номічної системи чимала роль
належить економічній культурі,
рівню економічної освіти, що, у
свою чергу, впливає на повноту
застосування економічних зако-

нів у правовому полі держави,
життєздатність її економічної
політики в цілому. Ці принципо-
ві положення і становили осно-
ву навчального процесу ще за
часів  Вищих комерційних кур-
сів, відкритих у Києві у 1906 р.
Саме з цієї дати починається
історія Київського національно-
го економічного університету —
одного з провідних економічних
ВНЗ України, навчального
закладу, що має власну осві-
тянську політику та корпоратив-
ні традиції, досвід з підготовки
професорсько-викладацьких
кадрів і неабияку здатність не
тільки накопичувати високий
інтелектуальний потенціал, а й
прогнозувати своє майбутнє і
майбутнє рідної держави.

Становлення університету
тісно пов'язане з формуванням
професорсько-викладацького
складу, до якого належали відо-
мі в країні та світі вчені: Є. Слу-
цький, Д. Граве, Л. Яснополь-

ський,  М. Делоне та інші.
Кожний етап в історії універси-
тету був позначений непересіч-
ними особистостями, постатя-
ми, які мали неабиякий вплив на
розвиток економічної науки в
Україні. Це — видатні українські
статистики М. В. Птуха, 
Й. С. Пасхавер, А. В. Головач,
вчені-політекономи Ю. М. Пахо-
мов та Л. Я. Корнійчук, яскраві
представники відродженої нау-
кової школи з економіки підпри-
ємства Д. В. Гак та С. Ф. Покро-
пивний, блискучий фахівець з
бухгалтерського обліку, аналізу
і аудиту П. П. Німчинов та інші.
Традиції потужних науково-
педагогічних шкіл КНЕУ нині
продовжує ціла когорта відомих
вчених, таких як: В. Г. Андрій-
чук, В.  В. Вітлінській, А. М. Ко-
лот, Н. В. Куденко, Л. Г. Ловін-
ська, Д. Г. Лук’яненко, І. Й. Ма-
лий, А. М. Мороз,  А. П. Наливай-
ко, В. Ф. Опришко, А. М. Поручник,
В. С. Савчук, С. В. Степаненко,

В. М. Федосов, до цього списку
можна додати ще чимало відо-
мих імен.

Наполеглива праця багатьох
поколінь науковців, їхні фунда-
ментальні монографічні та інші
дослідження, блискучі виступи
на міжнародних і всеукраїн-
ських наукових конференціях  і
симпозіумах добре відомі в
нашій державі та за її межами.

Сьогоднішні здобутки універ-
ситету, що заслужено набув
статусу самоврядного (авто-
номного) дослідницького
(постанова Кабінету Міністрів
України від 3 лютого 2010 року
№ 76), — це лише ще один крок,
що має надати нового імпульсу
для подальшого руху за обра-
ною і чітко визначеною траєкто-
рією, яку накреслили нащадкам
відомі засновники, викладачі і
випускники рідного ВНЗ. 

З повагою ректор, 
Герой України, академік АПН

Анатолій ПАВЛЕНКО

Київський національний еконо-
мічний університет — один із
найавторитетніших навчальних
закладів України, акредитований
Міністерством освіти і науки
України за найвищим IV рівнем
акредитації. У 2010 році Поста-
новою Кабінету Міністрів України
університетові було присвоєно
статус самоврядного (авто-
номного) дослідницького.
Історія ВНЗ сягнула за 100 років,

у цьому році КНЕУ імені Ва-
дима Гетьмана святкуватиме 
105-річний ювілей. 

У 1906 році Міністерство
торгівлі і промисловості

тодішньої царської Росії
надало дозвіл на органі-

зацію у Києві Вищих
комерційних курсів,

які стали на
той час дру-

гим вищим навчальним закла-
дом економічного профілю
після Московського економіч-
ного інституту. 

Київський національний еконо-
мічний університет за історію
свого існування перейменову-
вався кілька разів: Вищі комер-
ційні курси, Київський комерцій-
ний інститут, Київський фінансо-
вий інститут, Київський інститут
народного господарства, Київсь-
кий державний економічний уні-
верситет, Київський національ-
ний економічний університет. 

КНЕУ об’єднує у власному
освітньо-інформаційному про-
сторі базовий вищий навчальний
заклад у Києві (9 факультетів),
Криворізький економічний інсти-
тут (6 факультетів), Кримський
економічний інститут, розташо-
ваний у Сімферополі (4 факуль-

тети), а також навчальні заклади,
що готують фахівців кваліфікації
“молодший спеціаліст”, —
Київський економічний коледж і
Київський коледж інформаційних
систем і технологій, а також
Сімферопольський коледж. У цих
закладах навчаються понад 
36 тис. хлопців і дівчат, а от
навчають їх тільки у базовому
закладі 8 академіків та членів-
кореспондентів Національної
академії України і галузевих ака-
демій, понад 127 професорів,
докторів наук, 507 кандидатів
наук, доцентів.

Очолює КНЕУ імені Вадима
Гетьмана Герой України, акаде-
мік АПН — Анатолій Федорович
Павленко.

В університеті діють: факультети
— економіки та управління, управ-

ління персоналом та маркетингу,
інформаційних систем і техноло-
гій, міжнародної економіки і
менеджменту, обліково-економіч-
ний, фінансово-економічний, бан-
ківської справи, економіки АПК,
юридичний; центри — магістерсь-
кої підготовки, післядипломної
освіти, інтенсивного навчання іно-
земних та української мов
“Інтенсив”, інформаційних систем;
відділення довузівської підготов-
ки, спеціалізована бібліотека,
видавництво, центр зв’язків з
роботодавцями та сприяння
працевлаштуванню студентів
“Перспектива”. До того ж,
КНЕУ — це розвинута сервіс-
на інфраструктура, покли-
кана задовольняти
потреби свого сту-
дентства.

Ласкаво просимо до вищої школи 
професіоналізму!

Університет з віковою історією
Це повинен знати кожен                       
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Створена за підтримки ректора нашого універси-
тету Павленка Анатолія Федоровича, проректора
Оболенської Тетяни Євгенівни та заступника про-
ректора Балягіної Ірини Анатоліївни. Студентська
академічна рада функціонує на базі КНЕУ уже
майже рік. Установча конференція відбулася 23
березня  2010 року за участі старост та профгру-
поргів академічних груп. Ініціаторами створення
організації були представники з кожного факульте-
ту, а  робота над її створенням тривала близько
чотирьох місяців: з грудня 2009 року відбувалися
засідання ініціативної групи, дискусії щодо структу-
ри, складу комісій та їх функцій, і аж 23 березня
Положення Про Студентську академічну раду  ДВНЗ
«Київський Національний Економічний Університет
імені Вадима Гетьмана»  було затверджено уста-
новчими зборами.

Взагалі основна ціль існування та функціонуван-
ня Студентської академічної  ради – бути зв’язною
ланкою між студентами та викладачами, зробити їх
спілкування відкритішим та ефективнішим у плані
здобуття знань та необхідних у майбутньому нави-
чок і, звичайно, захистити права студентів у
навчальному процесі. Прохання та ідеї студентів,
обговорені та проголосовані на засіданні ради,
потрапляють прямо до вирішення їх ректоратом.
Таким чином, САР, як представники студентства
перед ректоратом, намагається досягнути компро-
місу з викладацьким складом університету. 

До складу Студентської академічної ради вхо-
дить чотири комісії: комісія з питань підвищення
якості освіти, комісія з питань співпраці з факульте-
тами та кафедрами в організації навчального про-
цесу, комісія з питань моніторингу за навчальним
процесом, комісія з навчальної етики та виховної
роботи. САР сприяє введенню новітніх освітніх тех-

нологій в університеті, сприяє відповідному прове-
денню екзаменів та апеляцій, їх прозорості, слідкує
за виконанням студентами внутрішнього розпоряд-
ку, сприяє створенню доброзичливих та партнерсь-
ких взаємовідносин між студентами та викладача-
ми та організації заходів щодо різнобічного розвит-
ку студентів.

Відповідно до Положення Про Студентську ака-
демічну раду  ДВНЗ «Київський Національний
Економічний Університет імені Вадима Гетьмана»
Студентська академічна рада є органом студент-
ського самоврядування, утвореним задля сприяння
створенню умов прозорості, чесності та відкритості
навчального процесу.

Метою діяльності Студентської академічної
ради університету є підвищення рівня відповідаль-
ності та самоорганізації студентського колективу,
активна участь студентів у процесах і заходах, спря-
мованих на підвищення якості підготовки фахівців
для національної економіки України. Окрім того,
вона не є структурним підрозділом Первинної
профспілкової організації студентів та аспірантів
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, не підпорядковується їй
і не дублює її роботу.

Насправді Студентська Академічна Рада ще
надзвичайно молодий орган студентського само-
врядування, в якого величезні перспективи. Єдине ,
- САР потрібні сили.  А сили її у самих студентах.
Тому, талановиті, активні, ініціативні студенти,
звертайтеся в САР. Це відкрита організація, якій
для ефективнішого функціонування, потрібні ваші
сили та молода енергія, ідеї та бажання розвива-
тись. Будьте певні, Ваш вклад буде оцінено.  Листи
із запитаннями та пропозиціями можна надсилати
за адресою sarkneu@ukr.net. Там чекають на Вас!

На у ко ве сту де нт сь ке то ва ри с т во
Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч -
но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на – це мо ло ді ж на гро мад сь ка на -
у ко ва ор га ні за ція уні вер си те ту.

НСТ КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на ство -
рю ва ло ся і фу н к ці о нує з ме тою здій с -
нен ня ді я ль но с ті, спря мо ва ної на за до -
во лен ня тво р чих та на у ко вих ін те ре сів
сту де н тів уні вер си те ту, а та кож фо р му -
ван ня осо би с то с ті мо ло дого вче но го,
фа хі в ця ви со кої ква лі фі ка ції шля хом
на дан ня їм мо ж ли во с ті ак ти в но за йма -
тись на у ко во� до с лі д ною ді я ль ні с тю.

Офі цій ною да тою за сну ван ня На у ко -
во го сту де нт сь ко го то ва ри с т ва КНЕУ
ім. Ва ди ма Ге ть ма на ста ло 
16 тра в ня 2000 ро ку. Са ме в цей день
Уста но в чи ми збо ра ми на у ко во го то ва -
ри с т ва КНЕУ за уча с тю 80 сту де н тів уні -
вер си те ту бу ло за твер дже но «По ло -
жен ня про На у ко ве сту де нт сь ке то ва -
ри с т во КНЕ У», в яко му за кла де но ос но -
в ні за са ди фу н к ці о ну ван ня, а та кож
окре с ле но пе р с пе к ти ви пода ль шо го
роз ви т ку ці єї на у ко вої ор га ні за ції сту -
де нт сь кої мо ло ді уні вер си те ту.

25 тра в ня цьо го ж ро ку ре к тор КНЕУ
про фе сор А. Ф. Па в ле н ко під пи сав це
По ло жен ня і з то го ча су роз по ча лась
ро бо та то ва ри с т ва.

Ос но в ни ми за вдан ня ми НСТ КНЕУ
є:

1. Ви хо ван ня га р мо ній но роз ви не ної
осо би с то с ті сту де н та.

2. Роз крит тя і роз ви ток хи с ту сту де н -
тів у рі з них на пря м ах на у ко вої ді я ль но -
с ті.

3. За крі п лен ня у сту де н тів те о ре ти ч -
них та прак ти ч них знань, роз ви т ку тво -
р чо го ми с лен ня та до ся г нен ня си не -
ргій но го ефе к ту в осво єн ні на вча ль них
ди с ци п лін.

4. Спри ян ня під ке рі в ни ц т вом про ві -
д них ви кла да чів ви рі шен ню кон к ре т них
прак ти ч них про блем су б’єк тів го с по да -
рю ван ня.

5. На бут тя сту де н та ми до сві ду ор га -
ні за ції та уча с ті у на у ко во� до с лі д ній ро -
бо ті, на у ко вих дис ку сі ях, кон фе ре н ці -
ях, се мі на рах то що.

6. Здій с нен ня на у ко во� до с лі д ної та
на у ко во� пра к ти ч ної ді я ль но с ті шля -
хом за лу чен ня сту де н тів на до б ро ві -
ль них за са дах до са мо стій ної або ко -
ле к ти в ної на у ко во� до с лі д ної та гро -
мад сь кої ор га ні за цій ної ро бо ти.

Свої ос но в ні за вдан ня НСТ здій с -
нює за та ки ми на пря м а ми ді я ль но с -
ті:

1. Ор га ні за ція та про ве ден ня (са мо -
стій но чи спі ль но з ін ши ми ор га ні за ці я -
ми) на у ко вих кон фе ре н цій, кон ку р сів,
се мі на рів, кру г лих сто лів, ле к цій то -
що.

2. Участь у роз ро б ці та ре а лі за ції
про е к тів за за мо в лен ням під при ємств і
ор га ні за цій.

3. Ін фо р му ван ня та за без пе чен ня
уча с ті сту де н тів КНЕУ в на у ко вих за хо -
дах (кон фе ре н ці ях, кон ку р сах, се мі на -
рах то що), які про во дять ся ін ши ми ор -
га ні за ці я ми.

4. Ор га ні за ція ін фо р ма цій но� прос ві -
т ни ць кої ді я ль но с ті.

5. Спів пра ця з ін ши ми уста но ва ми,
під при єм с т ва ми та ор га ні за ці я ми не -
за ле ж но від фо р ми вла с но с ті та фо р ми
го с по да рю ван ня, у то му чи с лі з іно зе м -
ни ми, або їх пред ста в ни ц т ва ми чи під -
роз ді ла ми.

6. Роз си л ка ін фо р ма ції за еле к т -
ронною ба зою да них чле нів НСТ.

7. Ін ші на пря м и ді я ль но с ті, що сто су -
ють ся ме ти та за вдан ня НСТ.

Проф ком сту дентів та аспірантів Дер -
жав но го ви що го нав чаль но го за кла ду
"Київський національ ний еко номічний
універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на" є
найбільшою гро мадською ор ганізацією
універ си те ту і об'єднує по над 99,8%
"кне увців". 23 квітня 2008 ро ку виз на ний
ор га ном сту дентсько го са мо в ря ду ван ня
на За галь них сту дентських збо рах, що
підтвер д жує відповідний за пис у Ста туті
КНЕУ. Зна хо дить ся у го ло вно му кор пусі
універ си те ту (просп. Пе ре мо ги, 54/1,
каб. 423, 427; тел. 371�61�97).
Незмінною го ло вою профспілки сту -
дентів та аспірантів є Ча ба нюк Оль га
Ана толіївна (просп. Пе ре мо ги, 54/1,
каб. 414а; тел. 371�62�16). 

Го ло вним зав дан ням ППОСА є
соціаль ний та пра во вий за хист сту дент -
ства, ор ганізація йо го оз до ров лен ня та
са на тор но�ку рорт но го ліку ван ня,
змістов но го дозвілля сту дентської мо -
лоді, спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню у
вільний від за нять час, пред став лен ня
інте ресів сту дентів у Вченій раді та
рек то раті. Як член Сту дентської
профспілко вої асоціації м. Києва, пер -
вин на профспілко ва ор ганізація сту -
дентів та аспірантів бе ре участь у за -
галь но дер жав них, міжга лу зе вих та
регіональ них мо лодіжних про гра мах:
"Мо лодь за май бутнє Ук раїни", "Оз до -
ров лен ня сту дентів", "Сту дентська на -
уко ва творчість", "Сту дентський гур то -
жи ток" та ін.

За ос нов ни ми на пря ма ми ро бо ти
проф ко му функціону ють 8 постійно

діючих комісій: ор ганізаційно�фінан со -
ва, жит ло во�по бу то ва, оз до ров ча,
комісії з пи тань пра цев ла ш ту ван ня,
соціаль но�пра во во го за хи с ту, спор ту та
ту риз му, з пи тань куль ту ри, з пи тань
про фесійно го роз вит ку та зв'язків з гро -
мадськістю (кож на з яких пра цює для
сту дентів та за ра ди сту дентів).

Став ши чле ном профспілко вої ор -
ганізації, сту дент от ри мує мож ливість:
ко ри с ту ва ти ся пільго ви ми сту дентськи -
ми проїзни ми квит ка ми для проїзду в
місько му па са жирсько му транс порті;
от ри ма ти соціаль ний та пра во вий за -
хист у стінах універ си те ту; от ри ма ти од -
но ра зо ву ма теріаль ну до по мо гу за на -

яв ності підстав, підтвер д же них до ку -
мен таль но; раз на рік прой ти курс ліку -
ван ня в са на торії�профілак торії універ -
си те ту всьо го за 132 грн. за 24 дні з три -
ра зо вим хар чу ван ням; от ри ма ти путівки
на відпо чи нок: влітку � до баз відпо чин ку
на Чор но морсько му уз бе режжі Одесь кої
об ласті, АР Крим, За кар пат тя; взим ку �
до гірсько лиж них спор тив но�оз до ров -
чих ком плексів Кар пат; звер ну ти ся до
проф ко му сту дентів та аспірантів що до
по кра щен ня умов про жи ван ня у гур то -
жит ках; без ко ш тов но про во ди ти за нят -
тя в ба сейні та тре на жер но му залі
спорт ком плек су "Еко номіст"; прий ма -
ти участь у міжфа куль тетських та
міжвишівських спор тив них зма ган нях,
та ких як: "Фут бол з де ка ном", "Зма ган ня
по фут бо лу між гур то жит ка ми на ку бок
проф ко му", "Зма ган ня з тенісу на ку бок
проф ко му", "За галь но універ си тетський
турнір з бо улінгу на ку бок проф ко му", до
дня за ко ха них � "Роз то пи лід по лум'ям
ко хан ня" то що; прий ма ти участь у ек с -
курсіях до ма ль ов ни чих ку точків Ук раїни �
Кар па ти, Львів, Кам'янець�Подільський,
Оде са, Бах чи са рай то що � ор ганізо ва них

профспілко вою ор ганізацією; от ри ма ти
до по мо гу в пра цев ла ш ту ванні у вільний
від нав чан ня час; прий ма ти участь у без ко -
ш тов них бізнес�тренінгах, семіна рах, кон -
фе ренціях, ор ганізо ва них профспілкою
спільно з ук раїнськи ми та світо ви ми
тренінго ви ми бізнес�цен т ра ми; прий ма -
ти участь у різних куль тур но�ма со вих за -
хо дах універ си те ту, та ких як фе с ти валі
сту дентської твор чості "Бе нефіс універ -
си тетської мо лоді" ("БУМ"), "Успішний
пер шо кур сник", "Точ ка опо ру", "Ал ло, ми
шу каємо та лан ти!", пісен ний фе с ти валь
"Му зич на феєрія", Дні на ро джен ня фа -
куль тетів, кон курс кра си та твор чості "Міс
КНЕУ"; прий ма ти участь у кон кур сах сту -
дентської літе ра тур ної твор чості, по езії,
ви с та вах сту дентсько го те а т ру то що.

Про ре зуль та тивність ро бо ти
профспілко вої ор ганізації КНЕУ
свідчить от ри ман ня у 2009 році Дип ло -
му пе ре мож ця кон кур су�ог ля ду пер вин -
них профспілко вих ор ганізацій Ук раїни
та виз нан ня ро бо ти зраз ко вою рішен -
ням Київської міської ор ганізації
профспілки працівників освіти і на уки
Ук раїни 2011 р.

Проф ком сту дентів та аспірантів з
пер ших днів нав чан ня "кне увців" в
універ си теті стає вірним дру гом і по рад -
ни ком у вирішенні бу ден них сту -
дентських проб лем. Профспілко ва ро -
ди на до по ма гає ре алізу ва ти здібності,
ра дить, як по до ла ти най менші склад -
нощі та ціка во про ве с ти дозвілля! 
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Центр «Пе р с пе к ти ва» є стру к ту -
р ним під роз ді лом уні вер си те ту,
який бу ло ство ре но у 1999 ро ці з
ме тою на ла го джу ван ня ті с ної
спів пра ці з ро бо то да в ця ми та
спри ян ня сту де н там та ви пу с к ни -
кам КНЕУ у пра це вла ш ту ван ні.

Ос но в ні на пря м и ро бо ти
Центру:

� Спри ян ня пра це вла ш ту ван ню
сту де н тів:

� ін фо р му ван ня сту де н тів що до
на пря мів ді я ль но с ті та по тре би у
ка д рах під при ємств, ор га ні за цій,
уста нов м. Ки є ва;

� ор га ні за ція пря мих ко н та к тів
між сту де н та ми і ро бо то да в ця ми;

� на дан ня до по мо ги ро бо то да в -
цям у під бо рі не об хід них спе ці а лі -
с тів із чи с ла сту де н тів КНЕУ;

� на дан ня ін фо р ма ції сту де н -
там що до мо ж ли во с тей тим ча со -
во го пра це вла ш ту ван ня під час
на вчан ня, у лі т ній та зи мо вий пе рі -
оди і на не по в ний ро бо чий день;

� ор га ні за ція яр ма рків ва ка н сій
та пре зе н та цій під при ємств, ор га -
ні за цій, уста нов. 

� Про ве ден ня тре ні н гів з тех -
но ло гії са мо стій но го по шу ку ро -
бо ти:

� ефе к ти в на пре зе н та ція се бе
на ри н ку пра ці;

� скла дан ня ре зю ме (CV);
� по ве д н ка під час спів бе сі ди з ро бо то да в цем то що;
� Кон су ль ту ван ня сту де н тів з пи тань пла ну ван ня про фе сій ної ка р’є ри:
� ви зна чен ня шля хів та мо ж ли во с тей пра це вла ш ту ван ня;
� до по мо га у ви бо рі на пря м у роз ви т ку фа хо вої ка р’є ри.

На ші сту де н ти та ви пу с к ни ки пра цю ють у та ких ком па ні ях:
Procter&Gamble, Deloitte&Touche, KPMG, Ernst&Young, Pricewaterhouse -
Coopers, British American Tobacco, Coca�Cola beverage Ukraine, Philips
Ukraine, Kraft Jacobs Suchard Ukraine, Arthur Andersen, Barents Group,
Creditenstalt Ukraine, На ці о на ль ний банк Укра ї ни, Укра ї н сь ка ав то мо бі ль -
на Ко р по ра ція, Фонд Єв ра зія, Western NIS Enterprise Fund, СТБ, Сту дія
«1+1», Мі ні с тер с т во за ко р дон них справ Укра ї ни, Мі ні с тер с т во еко но мі ки
Укра ї ни, Фонд «Ві д ро джен ня», Укр си б банк», «Грант То р н тон», «Про с то
Фи нанс» Банк «Рай ф фай зен банк Аваль», Над ра банк, При ват банк, Пра -
векс банк, Стра хо ва ком па нія «Ве к сель», Ін го� ст ра ху ван ня, СК «Про с то
стра ху ван ня», Мerx Ukraine, Computer Land, Gillette Ukraine, Perekhid
Media,   Leo Burnett, жу рнал «Eastern Economist», ре к ла м на аге н ція
«Scholz&Friends Kyiv,» Japan American Tobacco, Raython Technical Services
company, Укр со ц банк, ING Bank Ukraine, Spektor, Sachs&Company,
Robertson&Blums Corparation, Sigma Bleyzer, ВАТ “Будшляхмаш” та ін. 

Во ни обі йма ють по са ди фі нан со вих ана лі ти ків, економістів, юсу пе р вай -
зе рів, ма р ке то ло гів, ме не дже рів, осо би с тих по мі ч ни ків, жу р на лі с тів, ре по -
р те рів, ау ди то рів, бу х га л те рів, пе ре кла да чів та ін.

За кла да ти фу н да мент ус пі ш ної про фе -
сій ної ка р’є ри ва р то за зда ле гідь. Ба жа є -
мо ми то го чи ні, але ко жен із нас ви бу до -
вує вла с ну ка р’є ру про тя гом жит тя, адже
те р мін «ка р’є ра» має ба га то зна чень, хо ча
най ча с ті ше під цим по нят тям ро зу мі ють
слу ж бо ве зан ня в об ра ній про фе сій ній ді -
я ль но с ті. 

Ви вже за ми с лю ва ли ся про май бу т ній
про фе сій ний шлях? 

Як що так, то ді вам бу дуть ко ри с ни ми на -
ші по ра ди що до пе р ших кро ків у пла ну ван ні
ка р’є ри.

До всту пу у ви щий на вча ль ний
за клад (ВНЗ)

� Прой діть проф орі є н та цій не те с ту ван ня
та ви зна чтеся зі сво ї ми зді б но с тя ми до ви -
ко нан ня ті єї чи ін шої ро бо ти.

� Спро буй те зпро г но зу ва ти, яким бу де
по пит на об ра ну ва ми спе ці а ль ність че рез
5�6 ро ків. З ці єю ме тою мо ж на озна йо ми -
тися з рей ти н га ми про фе сій, про гно за ми
ана лі ти ків, що ви сві т лю ють ся у за со бах ма -
со вої ін фо р ма ці ї.

� Ви зна чте ся з на вча ль ним за кла дом, у
яко му ви змо же те здобути об ра ну ва ми
про фе сі ю. 

На I—III ку р сі ВНЗ

� Оці ніть на вко ли ш ню об ста но в ку. Що
ро зу мі ти під цим? Чи по до ба ють ся вам ті на -
вча ль ні ди с ци п лі ни, що ви ви вча є те? Чи збі -
га єть ся про гра ма на вчан ня з прак ти ч ни ми
знан ня ми, по трі б ни ми для ус пі ш ної ро бо ти?
По трі б ні вам ві до мо с ті ви мо же те ді с та ти у
хо ді спі л ку ван ня з ви кла да ча ми, ро ди ча ми,
дру зя ми або чи та ю чи на у ко ві та на вча ль ні
ви дан ня, при свя че ні об ра ній про фе сі ї.

� Па м’я тай те, що у цей час вам до сту п ні
бі б лі о те ки, пе рі оди ч ні ви дан ня, кни ги, ін -
фо р ма ція з ме ре жі Ін тер нет, — ви ко ри с то -
вуй те все це для са мо вдо с ко на лен ня, оскі -
ль ки ау ди то р ні за нят тя за кла да ють ли ше
ос но ви то го, що по ви нен зна ти фа хі вець
ви со ко го кла су.

� При дбай те збі р ник по са до вих ін стру к -
цій, де бу дуть окре с ле ні ос но в ні ви мо ги до
тих, хто хо че обі йма ти об ра ну по са ду. Ко -
ш ти, які ви ви тра ти те на при дбан ня лі те ра -

ту ри, оку п лять ся вже у пе р шу за ро бі т ну
пла ту як ста же ра.

Про ста жу ван ня і прак ти ку. 

Чим ра ні ше ви роз по ч не те під го то в ку до
про хо джен ня прак ти ки, тим ме н ше про -
блем у вас бу де у май бу т ньо му. 

Спо ча т ку не об хід но з’я су ва ти, де са ме
бу де про хо ди ти прак ти ка. Ін фо р ма цію про
те, як про хо ди ла прак ти ка на ва шо му фа ку -
ль те ті то рік, ви мо же те отримати в од но ку -
р сни ків, ви кла да чів ва шо го за кла ду або у
де ка на ті. Па м’я тай те, що сьо го дні ве ли кі ві -
т чи з ня ні та між на ро д ні ком па нії, які пра цю -
ють в Укра ї ні, за про шу ють сту де н тів на ста -
жу ван ня з мо ж ли ві с тю по да ль шо го пра це -
вла ш ту ван ня.

Ін фо р ма цію про мо ж ли ві мі с ця ста жу -
ван ня ви мо же те знай ти на веб� сай тах цих
ком па ній або на спе ці а лі зо ва них сай тах,
при свя че них мо ло ді ж но му пра це вла ш ту -
ван ню та ка р’є рі. Май те на ува зі, оскі ль ки
ці ве ли кі між на ро д ні ком па нії про по ну ють
пе р с пе к ти ви у ка р’є р но му зро с тан ні та ви -
со ку за ро бі т ну пла ту, у них є мо ж ли вість
про во ди ти кон курс на про хо джен ня прак -
ти ки. Ін ак ше ка жу чи, про ві д ні ком па нії за -
про шу ють на прак ти ку кра щих із кра щих, а
щоби бу ти кра щим, не об хід но під го ту ва ти -
ся за зда ле гідь. 

Як що ви ус пі ш но прой де те від бі р ний
кон курс і те с ту ван ня, та вас за про сять на
ста жу ван ня в та ку ком па нію, то по да ль ше
про фе сій не спря му ван ня для вас іс то т но
спро с ти ть ся. На яв ність у вас до ку ме н та
про про хо джен ня прак ти ки у про ві д ній ком -

па нії — це ва ша пе ре пу с т ка до цих ком па ній
при пра це вла ш ту ван ні пі с ля за кін чен ня ви -
що го за кла ду осві ти.

На ІІІ—V ку р сі ВНЗ

� От же, ви сту дент ста р ших ку р -
сів. Ще раз «о зи р ніть ся на вко ло»,
по рі в няй те ті ві до мо с ті, які ви зі -
бра ли до всту пу у ви щий на вча ль -
ний за клад, із сьо го дні ш ньою си ту -
а ці єю: які но ві ком па нії з’яв и ли ся
на ри н ку, які зба н к ру ту ва ли, які
тен де н ції пе ре ва жа ють на ри н ку
пра ці, на яких фа хі в ців най бі ль ший
по пит, який сере д ній рі вень за ро -
бі т ної пла ти цих фа хі в ців? Про ана -
лі зуй те на яв ну ін фо р ма цію, зро біть
ви сно в ки і ско ре гуй те вла с ні пла ни
від пові д но  до но вих да них.

� На IV ку р сі мо ж на по ду ма ти
про під ро бі ток у ві ль ний від на -

вчан ня час. Пра цю ю чи, ви ма ти ме те мо ж -
ли вість по рі в ня ти на бу ті знан ня з ре а ль ною
прак ти кою, уто ч ни ти з ке рі в ни ц т вом спе ци -
фі ку ва шої ро бо ти. Без пе ре ч но, за пи тань
бу де ба га то, і їхня кі ль кість зро с та тиме
про по р цій но по кла де ній на вас від по ві да -
ль но с ті. Бу ду чи сту де н том, ви ма є те пра во
на по ми л ку, вам мо жуть вка за ти на не до лі -
ки у ва шій ро бо ті, але в будь� яко му ра зі за
ва ми бу дуть на гля да ти, і по ми л ка на вряд чи
ви явить ся над то се р йо з но ю. Ско ри с тай те -
ся з на го ди ді с та ти до свід без осо б ли вих
втрат для се бе і сво єї ка р’є ри.

� Під час про хо джен ня прак ти ки ви яв -
ляй те за ці ка в ле ність до то го, як пра цює
ком па ні я. Чим бі ль ше ви ді з на є тесь, тим
кра ще. Слід куй те за тим, що від бу ва єть ся в
га лу зі у ці ло му. Спро буй те від шу ка ти спе ці -
а лі зо ва ні ви дан ня, при свя че ні ді я ль но с ті
ва шої ком па нії, ува ж но опра цюй те їх.

� V курс, ви — сту де нт� пра к ти кант. Те -
пер по мі р куй те над тим, які від чут тя ви ни -
ка ють у вас під час про хо джен ня прак ти ки.
Уявіть, що те, що сьо го дні вва жа єть ся
прак ти кою, че рез три ро ки ста не ва шим
по стій ним мі с цем ро бо ти. По мі р куй те над
цим…

� От же, пі с ля здо бут тя ви щої осві ти ви
по ви нні чі т ко ви зна чи ти, що яв ляє со бою
ва ша май бу т ня про фе сія, які бу дуть ва ші
фу н к ці о на ль ні обо в’я з ки на май бу т ньо му
ро бо чо му мі с ці, які ком па нії най більш пе р с -
пе к ти в ні для пра це вла ш ту ван ня.

Ін те г ро ва не се ре до ви ще ство рен -
ня та ви ко ри с тан ня ме ре же вих ку р -
сів WebCT (WORD WIDE WEB
COURSE TOOLS) є, за ви сло вом роз -
ро б ни ків, «ін с т ру ме н том, який на дає
мо ж ли вість ство рю ва ти лег ко осво -

ю ва не на вча ль не се ре до ви ще, ос -
но ва не на Web�те х но ло гі ї» (Goldberg
and Salari, 1997). 

В лю то му 2008 ро ку від бу лось
об’ єд нан ня го ло вних сві то вих по -
ста ча ль ни ків про гра м но го за без пе -
чен ня і по слуг у сфе рі осві ти –
Blackboard I WebCT під ма р кою
Blackboard. Ци ми пла т фо р ма ми ко -
ри с ту ють ся най бі ль ші ко ле джі й уні -
вер си те ти Аме ри ки.

WebCT ши ро ко і ус пі ш но ви ко ри с -
то ву єть ся в усьо му сві ті (більш ніж

10 млн. ко ри с ту ва чів, сту де н тів у 80 дер -
жа вах сві ту) і фа к ти ч но є ста н да р том
вір ту а ль но го се ре до ви ща на вчан ня. 

Всі вза є мо дії з WebCT здій с ню -
ють ся че рез веб� бра у зер По су ті,
WebCT�курс скла да єть ся із ря ду по -
в’я за них HTML�сто рі нок, які ви зна -
ча ють «шля хо ву ка р ту» пе ре мі щень
по ма те рі а лу ку р су.

Три го ло вні ас пе к ти WebCT мі с -
тять:

� Пре зе н та цій ні за со би на ла го -
джен ня зо в ні ш ньо го ви гля ду ку р со -
вих сто рі нок.

� Під мно жи ну за со бів ро бо ти зі сту -
де н та ми, що оп ти ма ль ним спо со бом
вбу до ву ють ся в будь�якій ча с ти ні ку р су.

� Під мно жи ну ад мі ні с т ра ти в них
за со бів управ лін ня на вча ль ним про -
це сом.

Ко ж но му сту де н ту� ко ри с ту ва че ві
си с те ми ви ді ля єть ся осо би с та веб� -
сто рі н ка з пе ре лі ком до сту п них ку р -

сів. У ме жах ко ж но го ку р су сту де н то -
ві на да єть ся на бір ін стру ме н та ль них
за со бів, які вклю ча ють: ко му ні ка цій ні
ін стру ме н ти (еле к т ро нна по шта і фо -
ру ми), ін стру ме н ти пе ре ві р ки і са мо -
пе ре ві р ки за сво єн ня ку р су, гло са рій,
ка ле н дар і за со би на ві га ції по ку р су.  

У Ки їв сь ко му на ці о на ль но му еко -
но мі ч но му уні вер си те ті іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на ви ко ри с то ву єть ся ру -
си фі ко ва ний  пла гін WebCT, роз ро б -
ка яко го є ре зуль та том спів ро бі т -
ниц т ва КНЕУ та Мо с ков сь ко го дер -
жа в но го уні вер си те ту еко но мі ки,
ста ти с ти ки та ін фо р ма ти ки. 

Ор га ні за цію ство рен ня і ви ко ри с -
тан ня веб� ку р сів в КНЕУ по кла де но
на Центр ав то ма ти за ції управ лін ня
уні вер си те том (від діл управ лін ня си -
с те ма ми ди с та н цій но го на вчан ня),
ос но в ни ми за вдан ня ми яко го є:

�� під го то в ка еле к т ро нних на вча -
ль но� ме то ди ч них ма те рі а лів для ди -
с та н цій но го на вчан ня;

�� за без пе чен ня фу н к ці о ну ван ня
си с те ми ди с та н цій но го на вчан ня в
ком п’ю те р ній ме ре жі уні вер си те ту
та в ме ре жі Internet;

�� ор га ні за цій но� ме то ди ч не за -
без пе чен ня під го то в ки еле к т -
ронних на вча ль но� ме то ди ч них ма -
те рі а лів;

�� за без пе чен ня про ве ден ня на -
вчан ня з ви кла да ча ми уні вер си те ту
у сфе рі ін фо р ма цій них тех но ло гій
ди с та н цій но го на вчан ня;

�� про ве ден ня на у ко во� до с лі д них
та про е к т но� ко н с т ру к тор сь ких ро біт
із вдо с ко на лен ня про гра м но го за -
без пе чен ня ін фо р ма цій них си с тем
ди с та н цій но го на вчан ня;

�� за без пе чен ня ін фо р ма цій них
зв’я з ків між си с те мою ди с та н цій но -
го на вчан ня та ін ши ми ін фо р ма цій -
ни ми си с те ма ми уні вер си те ту.

На да ний час в уні вер си те ті ви ко -
ри с то ву єть ся бли зь ко 250 і роз ро б -
ля єть ся 90 но вих веб� ку р сів.
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ЛИ МА РЕ Н КО

Ми ко ла Па в ло вич
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Рік за сну ван ня – 1945
Фа куль тет еко номіки та уп -

равління є од ним із провідних у
ДВНЗ "Київський національ ний еко -
номічний універ си тет імені Ва ди ма
Ге ть ма на". Чільне місце для фа куль -
те ту оз на чає пе ре дусім йо го
особли во відповідаль ну по зицію у
пла нах ре алізації універ си те том
своєї стратегії роз вит ку у ста тусі
дослідницько го ви що го нав чаль но го

за кла ду. Фор му ван ня фахівця з
інно ваційним ти пом мис лен ня й
куль ту ри, з го товністю до інно -
ваційної про фесійної діяль ності
відбу вається зав дя ки якісно му онов -
лен ню змісту і струк ту ри універ си -
тетської еко номічної освіти. Інно -
вації по ши рю ють ся на освітні тех но -
логії, ме то ди нав чан ня та до ся гнен -
ня інших нав чаль но�ди дак тич них
цілей, од нак ба зу ють ся на ре зуль та -
тах на уко вих досліджень. Ак тив не
впро ва джен ня ком пе тентнісно го
підхо ду до підго тов ки фахівців, що
бу ло за по чат ко ва не на фа куль теті
ще з часів пе ре хо ду на дворівне ву
си с те му освіти, спри я ло кар ди -
нальній ціннісній ко рекції нав чаль но -
го про це су на за до во лен ня освітньої
по тре би осо би с тості, яка здат на
діяти у склад них ди намічних умо вах
еко номічно го жит тя.

Виз на чаль ною у підго товці фа -
куль те том ви со кок лас них фахівців є
та ка об ста ви на. Еко номічна освіта,
як відо мо, ґрун тується на еко -
номічній те орії, що, влас не, й за кла -
дає підва ли ни фор му ван ня еко -
номічно го об ра зу мис лен ня май бут -
ньо го про фесіона ла і, що не менш
важ ли во, цивілізо ва но го гро ма дя ни -
на, чле на суспільства. Су час на еко -
номічна те орія, яка вив чається сьо -
годні сту ден та ми еко номічних
спеціаль но с тей, скла дається з
кількох ба зо вих на чаль них дис -
циплін, та ких як ос но ви еко номічної
на уки, ма к ро еко номіка, мікро е ко -
номіка, історія еко номіки та еко -
номічної дум ки. Всі ці дис ципліни
ре алізу ють ся в усь о му універ си теті
ли ше ка фе д ра ми фа куль те ту еко -
номіки та уп равління. Та ка інте г рація
твор чих зу силь вик ла дачів�уче них
про яв ляється ку му ля тив ним ефек -
том по глиб ле но го знан ня пе ре дусім
у сту дентів ФЕтаУ і, звісно, у тих з
них, хто здо бу ває спеціальність
"Еко номічна те орія". На яв не міждис -
циплінар не взаємоз ба га чен ня дис -
циплін фун да мен таль но го та фа хо -
вих циклів. Більше то го, са ме на фа -

куль теті еко номіки та уп равління
відпрацьо вується те о ре тич не під-
ґрун тя при клад них на ук і нав чаль них
дис циплін: те орії стра тегії, те орії ме -
нед ж мен ту та те орії го с по дар ства.

На пря ми підго тов ки (спеціаль -
ності), за яки ми го ту ють ся фахівці на
фа куль теті еко номіки та уп равління,
є ба зо ви ми, уза галь ню ю чи ми сто -
сов но об'єктів еко номічної діяль -
ності інших спеціаль но с тей.

Освітньо�кваліфікаційний 
рівень � ба ка лавр

На пря ми підго тов ки:
Еко номіка підприємства
Ме нед ж мент (спеціалізації "Ме нед ж -

мент про мис ло вих підприємств", "Ме -
нед ж мент дер жав них ус та нов")

Еко номічна те орія (крім заочної
форми навчання)

Термін підго тов ки ба ка лаврів:
ден ної фор ми нав чан ня � 4 ро ки,
за оч ної фор ми нав чан ня � 4 ро ки 

2 місяці.
Ділові спеціалізації магістерської підго -

тов ки бу ли сво го ча су сфор мо вані на фа -
куль теті як роз га лу жен ня магістерських
про грам що до спеціаль ності.

Освітньо�кваліфікаційний 
рівень � магістр

Спеціаль ність:
Еко номіка підприємства
Магістерські про гра ми:
"Стра тегічний ме нед ж мент"
"Ме нед ж мент підприємницької діяль -

ності"
"Ме нед ж мент про ектів і кон сал тинг"
Спеціаль ність:
Ме нед ж мент організацій і адмініс-

трування
Магістерські про гра ми:
спеціалізація "Ме нед ж мент дер жав -

них ус та нов"
"Дер жав не уп равління еко номікою"
спеціалізація "Ме нед ж мент про мис -

ло вих підприємств"
"Ме нед ж мент ма ло го бізне су"
"Ме нед ж мент кор по рацій"
Спеціаль ність:
Еко номічна те орія (крім заочної

форми навчання)
Магістерська про гра ма:
"Еко номічна те орія"

Т е р м і н
п і д г о т о в  к и
магістрів:

ден ної фор ми
нав чан ня � 1 рік,

за оч ної фор ми
нав чан ня � 1 рік  
2 місяці.

На освітньо-
кваліфікаційний
рівень магістра
ден ної та за оч ної
форм нав чан ня
прий ма ють ся ви -
пуск ни ки ДВНЗ
"КНЕУ ім. Ва ди ма
Ге ть ма на" нинішньо го та ми ну лих
років, а та кож осо би, які закінчи ли інші
вищі нав чальні за кла ди за спеціаль но -
с тя ми з освітньою кваліфікацією ба ка -
лавр і спеціаліст.

Нав чан ня на магістерсько му рівні
підго тов ки пе ред ба чає роз роб ку
кон суль таційно го про ек ту на базі
ре аль но го підприємства, що теж бу -
ло вве де но як нав чаль на но вація на
фа куль теті. Магістри от ри му ють на -
вич ки еко номічно го обґрун ту ван ня
доцільності уп равлінських рішень
що до за побіган ня втра там у ри зи ко -
вих си ту аціях, підви щен ня кон ку рен -
то с про мож ності, за без пе чен ня при -
бут ко вості то що, а та кож мо де лю -
ван ня дер жав ної еко номічної політи -
ки та еко номічно го роз вит ку.

На фа куль теті сфор му ва в ся твор -
чий ко лек тив ви со ко к валіфіко ва них
вик ла дачів, які постійно онов лю ють
змісто ве на по внен ня дис циплін, го -
ту ють оригінальні ав торські кур си,
ак тив но впро ва джу ють нові тех но -
логії нав чан ня. У складі 7 ка федр фа -
куль те ту еко номіки та уп равління
15% док торів еко номічних на ук, про -
фе сорів, по над по ло ви ну кан ди датів
еко номічних на ук, до центів. До нав -
чаль но го про це су за лу ча ють ся та -
кож провідні еко номісти�прак ти ки,
на уковці, дер жавні діячі. Це за дає
ви со кий рівень "інте лек ту аль ної
план ки" нав чаль но го про це су, уна -
оч нює про цес пе ре тво рен ня знань

на без по се редній фак тор ви роб ниц -
тва. Ко лек тив фа куль те ту свя то ша -
нує ба га торічні тра диції, се ред яких
чільне місце зай ма ють но ва тор ство
і твор чий по шук не стан дарт них
рішень над склад них проб лем роз -
вит ку осо би с тості но во го суспільства.

Май бутнє пра цев ла ш ту ван ня:
після закінчен ня нав чан ня в універ -
си теті фахівці з еко номіки та уп -
равління мо жуть пра цю ва ти, еко -
номіста ми, аналіти ка ми, ме не дже -
ра ми у різних дер жав них і не дер жав -
них ор ганізаціях, підприємствах
різних мас штабів, об'єднан нях, кор -
по раціях, а та кож у цен т раль них та
місце вих ор га нах уп равління еко -
номікою, а зго дом � керівни ка ми
еко номічних служб, рад ни ка ми з
еко номічних пи тань, керівни ка ми
підприємств, топ�ме не дже ра ми.
Фун да мен таль на еко номічна та ме -
нед ж ментська освіта, ши ро кий кру -
гозір та поєднан ня фа хо во го спря -
му ван ня з діло вою спеціалізацією
за без пе чу ють їм ва гомі пе ре ва ги на
рин ку праці.

Еко номічне мис лен ня, що нині за по -
ло ни ло світ, на дає особ ливі мож ли -
вості тим фахівцям, для яких еко -
номічний вимір є про фесійною спра -
вою. Во ни кра ще за інших підго тов лені
до жит тя в нинішньо му суспільстві,
спов на усвідом лю ють сутність змін, які
при вно сить но вий час, та зорієнто вані
на ста лий роз ви ток.

Факультет економіки та управління
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НА ЛИ ВАЙ КО

Ана толій Пе т ро вич,
док тор еко номічних на ук, про -
фе сор, за слу же ний діяч на уки і

техніки Ук раїни, відмінник
освіти Ук раїни

тел: (044) 456�24�19
e�mail: feu@kneu.kiev.ua

Ад ре са: 03680, м. Київ, просп.
Пе ре мо ги, 54/1, каб. 245�253

Рік за сну ван ня — 1992

Фа ку ль тет між на ро д ної еко но мі ки
і ме не дж ме н ту — один із най бі ль ших
і най по пу ля р ні ших у стру к ту рі уні -
вер си те ту. На фа ку ль те ті на вча єть ся
бли зь ко 3 тис. сту де н тів. На су час ній
ма те рі а ль но� те х ні ч ній та ін фо р ма -
цій ній ос но ві на вча ль ний про цес під -
го то в ки ба ка ла в рів і ма гі с т рів за без -
пе чу ють про ві д ні фа хі в ці у га лу зі
між на ро д ної еко но мі ки, ме не дж ме -
н ту і мо во знав с т ва. На ко пи че ний
до свід, ви со кий про фе сі о на лізм ви -
кла да чів і спів ро бі т ни ків, ди на мі ка
роз ви т ку, ре а ль на вну т рі шня і між -
на ро д на кон ку рен то сп ро мо ж ність
ви пу с к ни ків до зво ли ли фа ку ль те ту
ста ти про ві д ним центром під го то в ки
на ці о на ль них ка д рів у сфе рі між на -
ро д но го бі з не су. Свою мі сію фа ку -
ль тет вба чає в орі є н та ції на фо р му -
ван ня ви що го ме не дж ме н ту, на у ко -
вої і про фе сійної елі ти Укра ї ни.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ба ка лавр

На прям під го то в ки: 
Між на ро д на еко но мі ка
Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної форми на вчан ня – 4 ро ки,

за оч ної – 4 ро ки 2 мі ся ці.
Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 

рі вень – ма гістр
Спе ці а ль ність:
Між на ро д на еко но мі ка
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«У п ра в лін ня між на ро д ним бі з не -

сом»

«Мі ж на ро д ний фі нан со вий ме не -
дж мент»

«Мі ж на ро д на то р гі в ля»
«Є в ро пей сь ка ін те г ра ці я»
«Мі ж на ро д ний об лік і ау дит»
«Уп равління міжна род ною кон ку -

рен то с ро можністю»
Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік,

за оч ної – 1 рік 2 мі ся ці.
На осві т ньо� ква лі фі ка цій ний рі -

вень ма гі с т ра ден ної, за оч ної форм
на вчан ня при йма ють ся ви -
пу с к ни ки КНЕУ ми ну лих
ро ків, а та кож осо би, які за -
кін чи ли ін ші ви щі на вча ль ні
за кла ди, з осві т ньою ква лі -
фі ка ці єю ба ка лавр і спе -
ці а ліст.

Сту де н ти ба ка ла в ра ту
ма ють мо ж ли вість па ра ле -
ль но на вча тись за од но� та
дво рі ч ни ми про гра ма ми в
уні вер си те тах Ве ли ко бри -
та нії (Но са м б рія, м. Нью -
касл, Не пі ер, м. Единбург,
Шо т ла н дія), Ні ме ч чи ни
(м. Кон с танц), Нідер лан ди
(Фонтіс м. Еіндхо вен) та ін. На ос но -
ві угод про спів пра цю з ци ми уні вер -
си те та ми діє си с те ма вклю че но го
на вчан ня, за якою ВНЗ� па р т не ри
ви зна ча ють та пе ре за ра хо ву ють ре -
зуль та ти іс пи тів та за лі ків з ди с ци п -
лін, які ви вча ли сту де н ти у сво їх уні -
вер си те тах. Та ке пе ре за ра ху ван ня
ство рює ре а ль ні умо ви для от ри -
ман ня сту де н та ми пі с ля IV ку р су
двох ди п ло мів про ба ка ла вр сь ку

осві ту. Ма гі с т ра н ти па ра ле ль но мо -
жуть на вча ти ся за сер ти фі ко ва ною
тре ні н го вою ук ра ї н сь ко� ка над сь кою
про гра мою CTPL «То р го ва по лі ти ка і
ко ме р цій на ди п ло ма ті я» (ди с та н цій -
на фо р ма) та ук ра ї н сь ко� ні ме ць кою
сер ти фі ко ва ною ма гі с тер сь кою про -
гра мою «Мі ж на ро д на еко но мі ка»
(вклю че на фо р ма), от ри му ва ти ква -
лі фі ка цій ні по сві д чен ня про фе сій них
уча с ни ків фо н до во го ри н ку.

Обо в’я з ко вою умо вою під го то в ки

фа хі в ців� мі ж на ро д ни ків є про хо -
джен ня прак ти ки.

У на у ко во му та на вча ль но� ме то ди -
ч но му за без пе чен ні на вча ль но го про -
це су на 9 ка фе д рах фа ку ль те ту («Мі ж -
на ро д но го ме не дж ме н ту», «Мі ж на ро -
д ної еко но мі ки», «Мі ж на ро д них фі -
нан сів», «Мі ж на ро д ної то р гі в лі», «І но -
зе м них мов», «У к ра їн сь кої мо ви», «Ні -
ме ць кої мо ви», «Міжнародного обліку
і аудиту», «Європейської інтеграції»),

бе руть участь 187 ви кла да чів, серед
яких 21  до к то р на ук,  20  про фе со рів,
63 до це н ти, 77 ка н ди датів на ук.

На   фа ку ль те ті   фу н к ці о ну ють
2 ком п’ю те р ні кла си з до сту пом до
ме ре жі Ін тер нет, су час ні лі н га фон ні
ка бі не ти.

Май бу т нє пра це вла ш ту ван ня.
Ос но в ни ми мі с ця ми ро бо ти ви -

пу с кни ків є:
— ор га ни дер жа в но го ре гу лю-

ван ня;
— ві т чи з ня ні під при єм с т ва

з ма с ш та б ною зо в ні ш ньо -
тор го ве ль ною ді я ль ні с тю;

— під при єм с т ва з  іно зе м -
ни ми  ін ве с ти ці я ми, фі лії
про ми с ло вих і то р го ве ль них
за ру бі ж них ко р по ра цій;

— ве ли кі укра ї н сь кі та іно -
зе м ні ба н ки;

— ін ве с ти цій ні фо н ди і ком -
па нії (у то му чи с лі іно зе м ні);

— про ві д ні ау ди тор сь кі фі р -
ми то що.

Крім то го, окре мі з ви пу с к -
ни ків пра цю ють у гру пах з ре -
а лі за ції в Укра ї ні про е к тів

між на ро дних ор га ні за цій (Між на ро д -
но го ва лю т но го фо н ду, Сві то во го ба -
н ку, Єв ро пей сь ко го Со ю зу та ін ших),
є кон су ль та н та ми та по мі ч ни ка ми ви -
со ких по са до вих осіб уря ду та Вер хо -
в ної Ра ди Укра ї ни.

На ші ви пу с к ни ки за до сить ко -
ро ткий те р мін ро б лять ус пі ш ну про -
фе сій ну ка р’є ру і вхо дять до мо ло -
дої еко но мі ч ної і по лі тич ної елі ти
Укра ї ни.

Факультет міжнародної
економіки і менеджменту

Де кан
ЛУ К’Я НЕ Н КО

Дми т ро Гри го ро вич,
до к тор еко но мі ч них на ук,

про фе сор, за слу же ний ді яч
на у ки і тех ні ки Укра ї ни

тел.: (044) 456�1939
е�mail: dekanat_meim@kneu.kiev.ua

Ад ре са: 03680, м. Ки їв,
про сп. Пе ре мо ги, 54/1,

кімн. 406
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Освітньо�кваліфікаційний 
рівень – ба ка лавр

На пря ми підго тов ки: 
Мар ке тинг
Уп равління пер со на лом та еко номіка праці
Термін підго тов ки ба ка лаврів:
ден ної форми нав чан ня –  4 ро ки, за оч -

ної – 4 ро ки 2 місяці.

Освітньо�кваліфікаційний 
рівень � магістр 

Спеціаль ність:
Мар ке тинг
Магістерські про гра ми:
"Мар ке тин го вий ме нед ж мент"
"Рек лам ний ме нед ж мент"
Спеціаль ність:
Уп равління пер со на лом і еко номіка

праці
Магістерська про гра ма:
"Уп равління пер со на лом"

Термін підго тов ки магістрів:
ден ної фор ми нав чан ня � 1 рік, 

за оч ної � 1 рік 2 місяці.
На освітньо�кваліфікаційний рівень

магістра ден ної, за оч ної форм нав чан ня
прий ма ють ся ви пуск ни ки КНЕУ ми ну лих
років, а та кож осо би, які закінчи ли інші
вищі нав чальні за кла ди, з освітньою
кваліфікацією ба ка лавр і спеціаліст.

Підго тов ка магістрів за ци ми на пря ма -
ми здійснюється на ос нові про грам, які
ґрун ту ють ся на ос танніх, адап то ва них до
су час них еко номічних умов го с по да рю -
ван ня, до ся гнен нях вітчиз ня ної і за -
рубіжної на уко вої дум ки з ви ко ри с тан ням
новітніх пе да гогічних тех но логій.

У на уко во му та нав чаль но�ме то дич но му
за без пе ченні нав чаль но го про це су на 6 ка -
фе д рах фа куль те ту бе руть участь по над
190 вик ла дачів, се ред яких ака демік АПН
Ук раїни, 22 док то ри на ук, 23 про фе со ри,
74 до цен ти, 106 кан ди датів на ук. Про фе -
сорсько�вик ла дацьким скла дом фа куль те -
ту підго то ва но по над 100 підруч ників та
нав чаль но�ме то дич них посібників.

Закріплен ня те о ре тич них знань сту -
дентів до ся гається за до по мо гою прак -
тич них на ви чок, на бу тих під час про хо -
джен ня спеціаль них тренінгів, а та кож
прак ти ки на підприємствах і в ус та но вах.

На фа куль теті функціону ють 3 комп'ю-
терні кла си з до сту пом до ме режі Інтер -
нет, 3 лінга фонні кабіне ти.

Ка фе д ра мар ке тин гу плідно співпра цює
зі шко лою мо де ра торів, яка ор ганізо ва на
ком панією "Ук раїнська Мар ке тин го ва Гру -
па" та Ук раїнською Асоціацією Мар ке тин -
гу. Ос нов не зав дан ня шко ли � на да ти прак -
тичні знан ня сту ден там для по даль шої ро -
бо ти в ком паніях. Вик ла да ча ми шко ли є
провідні фахівці дослідницько го рин ку,
здебільшо го ди рек то ри дослідницьких
ком паній. Прак тичні за нят тя про хо дять у
спеціаль но об лад на них кімна тах для про -
ве ден ня фо кус груп на базі ком паній.

При ка федрі  мар ке тин гу ство ре на
PR�агенція, яка співпра цює з провідни ми
ком паніями Ук раїни. Це дає мож ливість
сту ден там на бу ти досвіду у сфері мар ке -
тин го вих ко мунікацій.

Сту ден ти, які во лодіють фран цузь кою
мо вою, за ба жан ням, мо жуть нав ча ти ся па -
ра лель но за спільною про гра мою КНЕУ й
Інсти ту ту адміністру ван ня підприємств
Універ си те ту Софія Антіполіс (Франція),
після закінчен ня якої от ри му ють фран цузь -
кий дип лом магістра. За магістерською
про гра мою "На уки уп равління": фінан си-
мар ке тинг�ме нед ж мент.

Ви пуск ни кам фа куль те ту уп равління
пер со на лом та мар ке тин гу при та ман на
ви со ка про фесійна куль ту ра, пра гнен ня
до постійно го по по внен ня знань,
здатність адап ту ва ти ся до ви мог підви -
щен ня діло вої кваліфікації або зміни ха -
рак те ру праці під впли вом на уко во-
технічно го про гре су, діяль на участь у гро -

мадсько-політич но му житті, вміння пра -
цю ва ти з людь ми.

Май бутнє пра цев ла ш ту ван ня: по вний
курс нав чан ня за магістерською про гра -
мою "Мар ке тин го вий ме нед ж мент" до -
зво ляє магістрам пра цю ва ти керівни ка ми
та мар ке тинг�ди рек то ра ми суб'єктів рин -
ко вої еко номіки різних форм влас ності.

Ви пуск ни ки во лодіють прин ци па ми та
ме то да ми про ве дн ня мар ке тин го вих
досліджень, ви ко ну ють ком плекс техніко-
еко номічних роз ра хунків про цесів пла ну -
ван ня ок ре мих дослідницьких і мар ке тин -
го вих за ходів. Во ни ма ють змо гу ство рю -
ва ти та очо лю ва ти як відділи мар ке тин гу
підприємств різних га лу зей еко номіки,
так і спеціалізо вані мар ке тин гові фірми.

Фахівці з мар ке тин гу здійсню ють ор -
ганізаційно�еко номічну, уп равлінську та
на уко ву діяльність на підприємствах, у
по се ред ницьких і тор го вель них ор -
ганізаціях, служ бах по ста чан ня та збу ту,
на уко во�дослідних ус та но вах, кон сал тин -
го вих фірмах, відповідних підрозділах
банків, в ор га нах го с по дарсько го уп -
равління. Во ни аналізу ють і про гно зу ють
рин кові си ту ації, роз роб ля ють ре ко мен -
дації що до ви пу с ку то варів, фор му ван ня
їхньо го асор ти мен ту, здійсню ють різно -
манітну діяльність із виз на чен ня і ре -
алізації мар ке тин го вих про грам, ціно вої і
збу то вої політи ки підприємств, ма -
теріаль но�технічно го за без пе чен ня ви -
роб ниц тва то що. Це спеціалісти, до ко ла
обов'язків яких на ле жить інфор му ван ня
спо жи вачів, фор му ван ня та за до во лен ня
спо жив чо го по пи ту, сти му лю ван ня про -
да жу че рез ви ко ри с тан ня мар ке тин го во -
го інстру мен тарію. Во ни про во дять на -
укові досліджен ня, за без пе чу ють ефек -
тив не функціону ван ня мар ке тин го вих ус -
та нов та підрозділів підприємств, сти му -
лю ють ви роб ниц тво та збут про дукції,
спри я ють постійно му підви щен ню якості
то варів та по слуг.

Магістерська про гра ма "Рек лам ний
ме нед ж мент" поєднує фун да мен таль ну
мар ке тин го ву освіту з прак тич ни ми на ви -
ка ми ро бо ти у сфері ко мунікацій. Ви пуск -
ни ки цієї магістерської про гра ми після
по вно го кур су нав чан ня мо жуть пра цю ва -
ти керівни ка ми та мар ке тинг�ди рек то ра -
ми підприємств різної фор ми влас ності,
очо лю ва ти рек ламні, ПР� та мар ке тин гові
відділи, бу ти ди рек то ра ми рек лам них та
ПР�агенцій, зай ма ти керівні по са ди в за -
со бах ма со вої інфор мації, гро мадських
ор ганізаціях.

Магістри з рек лам но го ме нед ж мен ту
во лодіють прин ци па ми та ме то да ми про -
ве ден ня аналізу і про гно зу ван ня рин ко вої
си ту ації, ви ко ну ють ком плекс техніко�еко -
номічних роз ра хунків про цесів пла ну ван ня
мар ке тин го вих ко мунікаційних про грам,
здійсню ють різнобічні ро бо ти із виз на чен -
ня і ре алізації рек лам них та ПР�стра тегій,
удо с ко на лен ня рек лам ної політи ки
підприємств різних форм влас ності.

Після за вер шен ня нав чан ня магістри з
рек лам но го ме нед ж мен ту успішно
вирішу ють ком плекс зав дань що до фор -
му ван ня брендів, ство рен ня та підтрим ки
по зи тив но го іміджу підприємств, роз роб -
ки та впро ва джен ня рек лам них і ПР�кам -
паній. Це спеціалісти, які кваліфіко ва но
роз роб ля ють і ре алізу ють стра тегічні,
так тичні та опе ра тивні пла ни рек лам ної і
мар ке тин го вої ко мунікаційної діяль ності,
кон т ро лю ють їхнє ви ко нан ня. Во ни здатні
уп рав ля ти рек лам ним про це сом на
підприємстві, ство рю ва ти рек ламні звер -
нен ня для різних носіїв інфор мації та
розміщу ва ти їх із найбільшою ефек -
тивністю, ви ко ри с то ву ва ти маніпу ля тивні
тех но логії для за без пе чен ня ко муніка тив -
но го про це су, твор чо підхо ди ти до
вирішен ня мар ке тин го вих ко мунікаційних
зав дань До ко ла обов'язків магістрів із
рек лам но го ме нед ж мен ту на ле жить за -
без пе чен ня дов го т ри ва лих парт нерських
відно син між рин ко ви ми суб'єкта ми че рез
здійснен ня ви со ко е фек тив них ко -
мунікацій, що вклю чає в се бе вив чен ня
спо жи вачів, парт нерів, кон ку рентів та їх
інфор му ван ня і пе ре ко нан ня, сти му лю -
ван ня про да жу че рез ство рен ня рек лам -
ної про дукції, на дан ня рек лам них по слуг
та про ве ден ня рек лам них кам паній.

Ви пуск ни ки магістерської про гра ми
"Уп равління пер со на лом" ма ють не -
обхідні ком пе тенції для здійснен ня ор -
ганізаційно�уп равлінської, пла но во�еко -
номічної, аналітич ної, нор мо про ект ної,
на уко во�дослідницької, нав чаль но�ме то -
дич ної та кон сал тин го вої діяль ності у
сфері уп равління пер со на лом. 

Магістри з уп рав лян ня пер со на лом
уміють: 

� роз роб ля ти ос новні кон ту ри стра тегії
та політи ки уп равління пер со на лом в ор -
ганізації;

� здійсню ва ти про фесійний добір пер -
со на лу (фор му ва ти ви мо ги до кан ди датів,
здійсню ва ти по шук, про во ди ти струк ту -
ро ва не інтерв'ю з кан ди да та ми на ва -
кантні по са ди);

� ор ганізо ву ва ти про фесійну та соціаль -
ну адап тацію но во п рий ня тих працівників; 

� роз роб ля ти пла ни роз вит ку пер со на -
лу, обґрун то ву ва ти доцільність ви ко ри с -
тан ня різних форм і ме тодів та ор ганізо -
ву ва ти нав чан ня з ме тою підви щен ня кон -
ку рен то с про мож ності пер со на лу; 

� фор му ва ти ре зерв на заміщен ня ва -
кант них по сад керівників, ор ганізо ву ва ти
підго тов ку працівників до ви ко нан ня
обов'язків на керівних по са дах; 

� скла да ти пла ни і про гра ми роз вит ку
кар'єри для пер спек тив них фахівців;

� роз роб ля ти про це ду ру та ор ганізо ву -
ва ти оціню ван ня пер со на лу; 

� про во ди ти мо ти ваційний моніто ринг,
про ек ту ва ти ком пен саційні па ке ти, роз -
роб ля ти про гра ми фор му ван ня ло яль -
ності працівників і підви щен ня мо ти вації
пер со на лу;

� роз роб ля ти кор по ра тивні стан дар ти
та пра ви ла по ведінки, про ек ту ва ти за хо -
ди що до фор му ван ня та роз вит ку кор по -
ра тив ної куль ту ри;

� про ек ту ва ти про гра ми що до фор му -
ван ня соціаль ної відповідаль ності бізне су;

� роз роб ля ти кор по ра тивні до ку мен ти,
які фор му ють внутрішню нор ма тив но�пра -
во ву ба зу уп равління пер со на лом: ко дек -
си, по ло жен ня, пра ви ла, інструкції то що;

� ви ко ри с то ву ва ти су часні інфор -
маційні тех но логії в уп равлінні пер со на -
лом та ін.

Підго тов ка магістрів з уп равління пер -
со на лом про во дить ся на ос нові нав чаль -
них про грам, які ґрун ту ють ся на ос танніх
до ся гнен нях вітчиз ня ної та за рубіжної на -
уко вої дум ки та прак ти ки із ви ко ри с тан -
ням інно ваційних нав чаль них тех но логій.
Це сприяє підви щен ню кон ку рен то с про -
мож ності магістрів з уп равління пер со на -
лом на рин ку праці, до зво ляє їм ефек тив -
но здійсню ва ти підприємницьку, уп -
равлінську та кон сал тин го ву діяльність.

Ви пуск ни ки магістерської про гра ми
"Уп равління пер со на лом" успішно ре -
алізо ву ють кар'єру на по са дах про -
фесіоналів і керівників у служ бах уп -
равління пер со на лом, відділах роз вит ку
пер со на лу, ор ганізації праці та за робітної
пла ти (мо ти вації пер со на лу) підприємств,
ор ганізацій та ус та нов, у ре к ру тин го вих
агенціях, тренінго вих, аут сор син го вих і
кон сал тин го вих ком паніях.

Ви со ка кваліфікація магістрів зі
спеціаль ності "Уп равління пер со на лом"
до зво ляє їм та кож успішно пра цю ва ти в
ор га нах дер жав но го уп равління у сфері
соціаль но�тру до вих відно син Міністер -
ства соціаль ної політи ки Ук раїни, уп -
равліннях праці та соціаль но го за хи с ту
на се лен ня регіональ них дер -
жадміністрацій, Дер жавній службі зай ня -
тості, цен т рах про форієнтації, Фонді
соціаль но го стра ху ван ня, Пенсійно му
фонді, ор га нах місце во го са мо в ря ду ван -
ня; у на уко во�дослідних ус та но вах і ви щих
нав чаль них за кла дах то що.

З ме тою підви щен ня кон ку рен то с про -
мож ності ви пуск ників ка фе д ри уп -
равління пер со на лом та еко номіки праці
на ос нові по си лен ня їхньої прак тич ної
підго тов ки ство ре но вірту альні струк ту ри
(центр зай ня тості та служ ба уп равління
пер со на лом), Нав чаль но�тре ну валь ний
центр з уп равління пер со на лом, ос нов ни -
ми зав дан ня ми яко го є: 

ор ганізаційно�ме то дич не за без пе чен -
ня про ве ден ня тренінго вих за нять на базі
вірту аль них струк тур; 

уп ро ва джен ня у вик ла дан ня профільних
дис циплін су час них тех но логій нав чан ня та
інфор маційних тех но логій; 

за лу чен ня до нав чаль но го про це су
фахівців�прак тиків у сфері уп равління
пер со на лом та еко номіки праці; 

за без пе чен ня функціону ван ня вірту -
аль них струк тур.

Рік за сну ван ня — 1993
Не зви чай ний для КНЕУ, од нак гар -

монійно впи са ний у струк ту ру універ си те -
ту, юри дич ний фа куль тет, без сумнівно, є
справжнім відро джен ням прав ни чо го фа -
куль те ту 1920�х років. 

Освітньо�кваліфікаційний 
рівень – ба ка лавр

На прям підго тов ки: 
Пра во знав ство
Термін підго тов ки ба ка лаврів:
ден ної форми нав чан ня – 4 ро ки, 

за оч ної – 4 ро ки 2 місяці.

Освітньо�кваліфікаційний 
рівень – магістр

Спеціальність:
Пра во знав ство
Магістерські про гра ми:
«Пра во ве ре гу лю ван ня еко номіки»
«Міжна род не еко номічне пра во»
«Пра во ве ре гу лю ван ня банківської

діяль ності»
«Го с по дарське су до чин ство»
Термін підго тов ки магістрів:
ден ної фор ми нав чан ня – 1 рік, за оч ної –

1 рік 2 місяці.
На освітньо�кваліфікаційний рівень

магістра ден ної та за оч ної форм нав чан ня
прий ма ють ся ви пуск ни ки КНЕУ ми ну лих
років, а та кож осо би, які закінчи ли інші вищі
нав чальні за кла ди, з освітньою
кваліфікацією ба ка лавр і спеціаліст.

У 2006 році юри дич ний фа куль тет
успішно за вер шив утілен ня в жит тя
спеціаль но роз роб ле ної нав чаль ної про -

гра ми, яка ви г ра ла міжна род ний грант (уже
вдру ге) по лінії TEMPUS�TACIS, у рам ках
якої й бу ла відкри та но ва магістерська про -
гра ма «Міжна род не еко номічне пра во». До
ре алізації про гра ми бу ли за лу чені юри -
дичні фа куль те ти з універ си тетів Мар бур га
(Німеч чи на), Не апо ля (Італія), Відня
(Австрія) та Нью кас ла (Ве ланія).

У на уко во му та нав чаль но�ме то дич но му
за без пе ченні нав чаль но го про це су на ше с -
ти ка фе д рах фа куль те ту бе руть участь по -
над 130 вик ла дачів, серед яких 4 док то ри
на ук, про фе со ри, по над 50 кан ди датів 
на ук, до центів.

На фа куль теті функціону ють: комп’ютер -
ний клас з до сту пом до ме режі Інтер нет,
юри дич на клініка «Соціаль на спра вед -
ливість», зал су до вих засідань, спеціалізо -
ва на бібліот ека з іно зем ною літе ра ту рою та
ме то дич ний кабінет. Сту ден ти юри дич но го
фа куль те ту ре алізу ють свої здібності, своє
ба чен ня нав чаль но го про це су че рез га зе ту
«Пра во зна вець». Най к ращі се ред них ра -
зом з вик ла да ча ми публіку ють свій на уко -
вий до ро бок у збірни ку на уко вих праць
«Пра во ве ре гу лю ван ня еко номіки», що є
фа хо вим з юри дич них на ук. На юри дич но -
му фа куль теті ство рені умо ви для за без пе -
чен ня на леж но го рівня ро бо ти про фе -
сорсько�вик ла дацько го скла ду всіх ка федр
та якісної підго тов ки ви со ко к валіфіко ва них
ба ка лаврів і магістрів пра ва. На фа куль теті
функціонує си с те ма сту дентсько го са мо в -
ря ду ван ня, Центр ху дож ньої твор чості,
Клуб ціка вих зустрічей та те ле с тудія. Ра зом
з ре дакцією га зе ти «Го лос Ук раїни» ство -

ре на юри дич на клініка, в якій сту ден ти під
керівниц твом вик ла дачів на да ють не -
обхідну пра во ву до по мо гу ма ло за без пе че -
ним вер ствам на се лен ня.

З 2004 ро ку на фа куль теті діє спеціалізо -
ва на Вче на ра да для за хи с ту ди сер тацій на
здо бут тя на уко во го сту пе ня кан ди да та
юри дич них на ук.

На фа куль теті діє Рада з пра цев ла ш ту -
ван ня ви пуск ників, яка сприяє за без пе чен -
ню сту дентів юри дич но го фа куль те ту ро бо -
чи ми місця ми після закінчен ня ВНЗ.

Май бутнє пра цев ла ш ту ван ня: ви -
пуск ни ки спеціаль ності «Пра во знав ство»

мо жуть обійма ти по са ди юрис кон суль та
підприємств, дер жав них ус та нов та ор -
ганізацій, юрис та у сфері го с по дарської та
міжна род ної еко номічної діяль ності,
відповідних фахівців у пра во охо рон них ор -
га нах, інспек то ра по дат ко вої служ би,
інспек то ра мит ної служ би, спеціаліста кон т -
роль но�ревізійних ор ганів, спеціаліста ор -
ганів соціаль но го за без пе чен ня, інспек то ра
якості про дукції, вик ла да ча пра ва у нав чаль -
них за кла дах, на уко во го співробітни ка на -
уко во�дослідних ор ганізацій і ла бо ра торій,
інші по са ди, що по тре бу ють ви щої юри дич -
ної освіти.
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Рік за сну ван ня — 1945

Се ред фа ку ль те тів уні вер си те ту,
які го ту ють еко но мі с тів для рі з них
сфер на ці о на ль ної еко но мі ки, осо б -
ли ве мі с це по сі дає фа ку ль тет еко но -
мі ки аг ра р но� про ми с ло во го ком -
пле к су (АПК). Це, вла с не, єди ний
фа ку ль тет уні вер си те ту, який за без -
пе чує по тре би аг ро про ми с ло во го
ком пле к су Укра ї ни еко но мі с та ми. Ці

фа хі в ці ма ють не ли ше і не тіль ки
кон к ре т но га лу зе ву еко но мі ч ну під -
го то в ку, а й до сить гли бо кі тех но ло -
гі ч ні, еко но мі ч ні, фі нан со ві, об лі ко ві
та ме не джер сь кі знан ня між га лу зе -
во го ха ра к те ру. У цьо му по ля гає
осо б ли вість під го то в ки фа хі в ців на
фа ку ль те ті.

Фа ку ль тет еко но мі ки АПК – один
із най ста рі ших в уні вер си те ті. По над
65 ро ків під тве р джу єть ся йо го тво р -
чий по те н ці ал. За цей час фа ку ль тет
пе ре тво ри в ся на до сить по ту ж ний
на вча ль но� ме то ди ч ний та на у ко вий
осе ре док уні вер си те ту.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ба ка лавр

На пря ми під го то в ки: 
Еко но мі ка під при єм с т ва (спе ці а -

лі за ція «Е ко но мі ка аг ро про ми с ло вих
фо р му вань»)

Об лік і ау дит (спе ці а лі за ція «О б лік
і ау дит в АПК»)

Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 4 ро ки,

за оч ної – 4 ро ки 2 мі ся ці.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ма гістр

Спе ці а ль ність:
Еко но мі ка під при єм с т ва 
Ма гі с тер сь ка про гра ма:
«Е ко но мі ка під при ємств  АПК»
Спе ці а ль ність:
Об лік і ау дит 
Ма гі с тер сь ка про гра ма:
«Облік і аудит в управлінні АПК»
Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік, за -

оч ної – 1 рік 2 мі ся ці.
На осві т ньо� ква лі фі ка цій ний рі -

вень ма гі с т ра ден ної та за оч ної
форм на вчан ня при йма ють ся ви -
пуск ни ки КНЕУ ми ну лих ро ків, а та -
кож осо би, які за кін чи ли ін ші ви щі
на вча ль ні за кла ди, з осві т ньою ква -
лі фі ка ці єю ба ка лавр і спе ці а ліст.

У ра м ках під го то в ки ба ка ла в рів
сту де н ти фа ку ль те ту про тя гом
трьох ро ків отри му ють фу н да ме н та -

ль ну осві ту, а сту де н ти ден ної фо р -
ми на вчан ня ще й до да т ко ву пси хо -
ло го� пе да го гі ч ну під го то в ку, отри -
му ю чи при цьо му спе ці а ль ність ви -
кла да ча еко но мі ки, що під ви щує
кон ку рен то сп ро мо ж ність на ших ви -
пу с к ни ків у про це сі пра це вла ш ту -
ван ня. Че т ве р тий рік на вчан ня від -
ве де но фа хо вій під го то в ці. На ко ж -
но му ку р сі є гру па по гли б ле но го ви -
вчен ня іно зе м ної мо ви зі скла дан -
ням дер жа в но го іс пи ту.

Ор га ні за ція на вча ль но го про -
це су. На фа ку ль те ті опра цьо ва ні
та впро ва дже ні су час ні на вча ль ні
пла ни, які ви зна ча ють ци к ли гу ма -
ні та р них, фу н да ме н та ль них, про -
фе сій но орі є н то ва них ди с ци п лін за
фа хо вим спря му ван ням, а та кож
ви бі р ко вих на вча ль них ди с ци п лін з
під го то в ки ба ка ла в рів і ма гі с т рів;
за про ва дже на  прак ти ка  на  ви -
робни ц т ві. У про це сі на вчан ня сту -
де н ти за лу ча ють ся до на у ко вої ро -
бо ти з ак ту а ль них про блем ри н ко -
вої 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 ка федр фа ку ль те ту еко но мі -
ки  АПК.  Для за без пе чен ня  ре а лі -
за ції  цих  пла нів на фа ку ль те ті
сфо рмо ва но ви со ко ква лі фі ко ва -
ний про фе сор 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 про фе со рів,
33 до це н ти і 36 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  скла ді  фа -
ку ль те ту фу н к ці о ну ють 2 но ві т ні
ком п’ю те р ні  кла си, осна ще ні  су -
час ни ми  ПК  з  ві ль ним  до сту пом
до ме ре жі Ін тер нет, об ла д на ні спе -
ці а ль ною тех ні кою ау ди то рії, ла -
бо ра то рії, бі блі оте ка.

Зв’я зок на вчан ня з ви ро б ни чою
прак ти кою аг ро про ми с ло вих фо р -
му вань за без пе чу єть ся че рез ба зо ві
фі лії ка федр без по се ре д ньо на ви -
ро б ни ц т ві, а та кож у про це сі про хо -
джен ня прак ти ки на під при єм с т вах.
Крім цьо го, для чи тан ня ле к цій за лу -

ча ють ся про ві д ні вче ні на у ко во� до-
с лі д них еко но мі ч них ін сти ту тів, спе -
ці а лі с ти Мі ні с тер с т ва аг ра р ної по лі -
ти ки Укра ї ни, до сві д че ні прак ти ки та
бі з не с ме ни.

Між на ро д ні зв’я з ки. Фа ку ль тет
еко но мі ки АПК ті с но спів пра цює з уні -
вер си те том Гео рга� Ав гу с та (м. Гьот -
ти н ген, ФРН), що за крі п ле но під пи -
сан ням від по ві д ної уго ди між уні вер -
си те та ми. В хо ді та ко го спів ро бі т ни -
ц т ва від бу ва ють ся ре гу ля р ні ста жу -
ван ня ви кла да чів, ас пі ра н тів та сту -
де н тів обох уні вер си те тів. Для ба ка -
ла в рів фа ку ль те ту є мо ж ли вість про -

до в жи ти на вчан ня в уні вер си те ті
Гео рга� Ав гу с та та отри ма ти ди п-
лом ма гі с т ра обох уні вер си те тів.
Фа ку ль тет та кож ефе к ти в но спів -
пра цює з про фі ль ни ми фа ку ль те та -
ми кра їн СНД, з уні вер си те том
м. Кон с танц (Ні ме ч чи на) та  ін. 

Ор га ні за ція сти му лю ван ня на -
вчан ня сту де н тів. Кра щі сту де н ти
фа ку ль те ту отри му ють імен ні сти -
пе н дії Пре зи де н та Укра ї ни, Вер -
хов ної Ра ди Укра ї ни, На гля до вої
ра ди уні вер си те ту, ме ра м. Ки є ва,
за сто со ву ють ся ін ші фо р ми за охо -
чен ня, пе ред ба че ні Ста ту том уні -
вер си те ту.

Май бу т нє пра це вла ш ту ван ня.
Фа ку ль тет еко но мі ки АПК го тує
прин ци по во но ву фо р ма цію спе ці а -
лі с тів, які мо жуть не тіль ки пра цю -
ва ти еко но мі с та ми чи бу х га л те ра -
ми аг ра р них під при ємств, а, перш
за все, це — уні вер са ль ні спе ці а лі -
с ти, які по ви нні ефе к ти в но управ -
ля ти ін ве с ти ці я ми та фу н к ці о ну ван -
ням ка пі та лу на всіх ета пах ство -
рен ня аг ро про ми с ло вої про ду к ції,
по чи на ю чи від сіль сь ко го с по дар -
сь ко го ви ро б ни ц т ва та за кін чу ю чи
ство рен ням го то вої ха р чо вої про -
ду к ції, її про су ван ням як на вну т -
рі шньо му, так і на зо в ні ш ньо му ри -

н ках. Вра хо ву ю чи ви со кі те м пи
роз ви т ку ха р чо вої, пе ре ро б ної
про ми с ло во с ті та сіль сь ко го го с по -
дар с т ва в Укра ї ні, і від по ві д ну по -
тре бу но во ст во ре них аг ро про ми с -
ло 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 -
ван ня ви пу с к ни ків фа ку ль те ту не
ви кли кає сум ні вів.

Ви пу с к ни ки фа ку ль те ту мо жуть
пра цю ва ти на під при єм с т вах аг ро -
про ми с ло во го ком пле к су, в на у ко -
во�до с лі д них уста но вах, управ лін сь -
ких лан ках АПК на рі в ні ра йо нів, ре гі -
о нів і об ла с тей та в ко н т ро ль но� ре ві -
зій них ор га нах.

Рік за сну ван ня — 1959 

Мо вою бі з не су на зи ва ють об лі ко ву
си с те му та бу х га л тер сь кі опе ра ції, що
за без пе чу ють до сто ві р ною, об’ єк ти в -

ною, до ре ч ною і до хі д ли вою ін фо р ма -
ці єю про фі нан со вий стан і ре зуль та ти
ді я ль но с ті під при єм с т ва всіх ко ри с ту ва -
чів: вла с ни ків і ке рі в ни ків під при ємств,
ак ці о не рів, ін ве с то рів, ор га ни дер жа в -
но го управ лін ня і ко н т ро лю та ін. Звід си
— ви со кі ви мо ги до на вчан ня фа хі в ців з
об лі ку та ау ди ту на фа ку ль те ті.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ба ка лавр

На прям під го то в ки: 
Об лік і ау дит
Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної форми на вчан ня – 4 ро ки,

за оч ної – 4 ро ки 2 мі ся ці.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ма гістр

Спе ці а ль ність:
Об лік і ау дит
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«О б лік і ау дит в управ -

лін ні під при єм ни ць кою ді я -
ль ні с тю»

«О б лік і ау дит в управ лін ні
ба н ка ми»

«О б лік  і  кон т роль  в сек торі
за галь но го дер жав но го уп -
равління»

Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік, за -

оч ної – 1 рік 2 мі ся ці.
На осві т ньо� ква лі фі ка цій ний рі вень

ма гі с т ра ден ної, за оч ної форм на -
вчан ня при йма ють ся ви пу с к ни ки
КНЕУ ми ну лих ро ків, а та кож осо би,
що за кін чи ли ін ші ви щі на вча ль ні за -
кла ди, з осві т ньою ква лі фі ка ці єю ба -

ка лавр і спе ці а ліст за на пря мом під -
го то в ки об лік і ау дит.

Про гра ми під го то в ки ба ка ла в рів та
ма гі с т рів роз ро б ле ні на ос но ві між на -
род но го до сві ду, орі є н то ва ні на ри н ко -
ву еко но мі ку і ді с та ли ви со ку оці н ку ві т -
чи з ня них і за ру бі ж них фа хі в ців. До ви -
кла да ць кої ро бо ти за лу ча ють ся най -
більш до сві д че ні і ква лі фі ко ва ні вче ні� -
еко но мі с ти, у то му чи с лі із зако р до ну,
пра ців ни ки дер жа в них уста нов та ві -
дом ств, спе ці а лі с ти на род но го го с по -
дар с т ва.

На у ко вий та на вча ль но� ме то ди ч -
ний  про цес на чо ти рьох ка фе д рах
фа ку ль те ту за без пе чу ють 106 на -

уковців, з них: 18 док торів еко -
номічних на ук, про фе сорів, 52 кан ди -
да ти еко номічних на ук, до центів, 
3 кан ди да ти на ук, стар ших вик ла -
дачів, 13 стар ших вик ла дачів, 20 аси -
с тентів.

На фа ку ль те ті фу н к ці о ну ють три
спе ці а лі зо ва ні ком п’ю те р ні кла си та
два на вча ль но� ме то ди ч ні ка бі не ти, до
по слуг сту де н тів но ві т ня бі б лі о те ка з
об ла д на ни ми чи та ль ни ми за ла ми. У

про це сі на вчан ня сту -
де н ти за лу ча ють ся до
на у ко вої ро бо ти з ак ту -
а ль них пи тань ри н ко вої
еко но мі ки, ау ди ту, об лі -
ку та еко но мі ч но го ана -
лі зу.

Ве ли ка ува га при ді -
ля єть ся ви вчен ню іно -
зе м них мов. З пер шо го
ку р су фо р му ють ся спе -

ці а ль ні гру пи з по гли б ле ним ви вчен -
ням інозе м них мов. Фа ку ль тет ус пі ш -
но ін те г ру єть ся в єв ро пей сь ку си с те -
му осві ти на за са дах Бо лон сь кої де -
кла ра ції, яка ви зна чи ла під хо ди до
ство рен ня єди но го єв ро пей сь ко го
осві т ньо го про с то ру. Вста но в ле но
дру ж ні сто су н ки зі Школою бі з не су
уні вер си те ту м. Нью касл (Ве ли ко -
бри та нія),  уні вер си те том м. Кон с -
танц (Ні ме ч чи на), з Шо т ла нд сь ким
уні вер си те том та ін. Сту де н ти фа ку ль -

те ту ма ють мо ж ли вість па ра ле ль но
на вча ти сь у за ру бі ж них уні вер си те -
тах.

Май бу т нє пра це вла ш ту ван ня:
ос но в ни ми мі с ця ми ро бо ти ви пу с к ни -
ків зі спе ці а ль но с ті «О б лік і ау дит» є
ма лі, се ре д ні та ве ли кі під при єм с т ва,
під при єм с т ва з іно зе м ни ми ін ве с ти ці -
я ми, ко ме р цій ні ба н ки, ін ве с ти цій ні
фо н ди і ком па нії, ау ди тор сь кі фі р ми,
бю дже  тні ор га ні за ції, уста но ви, мі ні с -
тер с т ва та ві дом ства. За ба жан ням та
по кли кан ням мо ло ді фа хі в ці мо жуть
пра цю ва ти ви кла да ча ми об лі ку, ау ди -
ту та  еко но мі ч но го ана лі зу, дер жа в -
но го фі нан со во го ко н т ро лю в тех ні ку -
мах, ко ле джах та ін ших на вча ль них
за кла дах.

За кін чи в ши фа ку ль тет і отримавши
від по ві д ний стаж ро бо ти за фа хом,
ви пу с к ни ки ма ють мо ж ли вість за йма -
ти ся ау ди тор сь кою ді я ль ні с тю, ство -
рю ю чи вла с ні фі р ми.

Факультет економіки АПК

Де кан
КО ЦУ ПА Т РИЙ

Ми хай ло Ми ко ла йо вич,
ка н ди дат еко но мі ч них на ук,
про фе сор, від мін ник осві ти

Укра ї ни

тел.: (044) 456�50�58,
371�62�31

е�mail: feapk@mail.ru
Ад ре са: 03113, м. Ки їв,

вул. Де г тя рів сь ка, 49�г, КНЕУ,
на вча ль ний ко р пус № 2,

ка бі не ти 62, 63, 65

Обліково�економічний факультет

Де кан
ЄФІ МЕ Н КО Ва силь Іва но вич,

ка н ди дат еко но мі ч них на ук,
про фе сор

тел.: (044) 456�5019, 371�6240
е�mail: account@kneu.kiev.ua

Ад ре са: 03113, м. Ки їв,
вул. Де г тя рів сь ка, 49�Г, КНЕУ,

на вча ль ний ко р пус № 2,
кімн. 38

Го р ді с тю фа ку ль те ту ста ли
ви пу с к ни ки:

Бі ло усо ва І. А. — на род ний де пу тат
Укра ї ни, ка н ди дат еко но мі ч них на ук,
до цент;

Бре з він А. І. — Го ло ва Дер жа в ної
по да т ко вої ад мі ні с т ра ції Укра ї ни у
2006–2007 рр.

Ва ку ле н ко М. І. — пе р ший про ре к -
тор КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на;

Во ро на О. І. — на ча ль ник Управ лін ня
бу х га л тер сь ко го об лі ку, фі нан су ван ня та
зві т но с ті се к ре та рі а ту Ка бі не ту Мі ні с т рів
Укра ї ни;

Го лов С. Ф. — Го ло ва фе де ра ції про -
фе сій них бу х га л те рів та ау ди то рів Укра ї ни;

Дми т рук В. М. — На ча ль ник фі нан -
со во го управ лін ня Дер жа в но го Управ -

лін ня спра ва ми;

Льо во ч кін С. В. — глава
Адміністрації Президента України

Єфі ме н ко В. І. — де кан об лі ко во� -
еко но мі ч но го фа ку ль те ту КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на;

Ку же ль ний М. В. — за ві ду вач ка фе д -
ри об лі ку під при єм ни ць кої ді я ль но с ті
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на;

Ку зь мін сь кий Ю. А. — за ві ду вач ка -
фе д ри бу х га л тер сь ко го об лі ку КНЕУ іме -
ні Ва ди ма Ге ть ма на;

Па р хо ме н ко В. М. — на ча ль ник
управ лін ня ме то до ло гії бу х га л тер сь -
ко го об лі ку Мі ні с тер с т ва фі нан сів
Укра ї ни;

Со п ко В. В. — про фе сор ка фе д ри
об лі ку під при єм ни ць кої ді я ль но с ті КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.
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Про ва джен ня освітньої діяль ності у
Дер жав но му ви що му нав чаль но му
за кладі "Київський національ ний еко -
номічний універ си тет імені Ва ди ма
Ге ть ма на" здійснюється відповідно
до ліцензії Міністер ства освіти і на уки
(серія АВ № 529547, від 16.06.2010 р.,
термін дії до 01.07.2014 р.)

Пра ви ла прий о му роз роб лені Прий -
маль ною комісією Дер жав но го ви що -
го нав чаль но го за кла ду "Київський
національ ний еко номічний універ си -
тет імені Ва ди ма Ге ть ма на" (на далі �
Прий маль на комісія) відповідно до
Умов прий о му до ви щих нав чаль них
за кладів Ук раїни, за твер д же них на -
ка зом Міністер ства освіти і на уки Ук -
раїни № 961 від 19 жовтня 2010  ро -
ку та за реєстро ва них у Міністерстві
юс тиції Ук раїни 28 жовтня 2010 ро ку
за № 999/18294.

1. За гальні по ло жен ня
1.1. Дер жав ний ви щий нав чаль -

ний за клад "Київський національ ний
еко номічний універ си тет імені Ва ди -
ма Ге ть ма на" ого ло шує набір на
підго тов ку фахівців з ви щою освітою
за освітньо�кваліфікаційни ми рівня -
ми, на пря ма ми підго тов ки (спеціаль -
но с тя ми) відповідно до ліцензії в ме -
жах ліцен зо ва но го об ся гу, у то му
числі у відо крем ле них струк тур них
підрозділах (див. До да ток 1):

� Кримсько му еко номічно му інсти -
туті ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть -
ма на";

� Кри ворізько му еко номічно му
інсти туті ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на";

та ви щих нав чаль них за кла дах 
І�ІІ рівнів ак ре ди тації, що є у струк -
турі (див. До да ток 1 та До да ток  7):

� Еко номічно му ко леджі ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на";

� Ко леджі інфор маційних си с тем
та тех но логій ДВНЗ "КНЕУ імені Ва -
ди ма Ге ть ма на";

� Ко леджі еко номіки і уп равління
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма -
на";

� Сімфе ро польсько му ко леджі
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на";

� Кри ворізько му ко леджі еко -
номіки та уп равління ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на";

� Ро менсько му ко леджі ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на".

1.2. До ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на" прий ма ють ся гро ма дя ни
Ук раїни, іно земці, а та кож осо би без
гро ма дян ства, які про жи ва ють на те -
ри торії Ук раїни на за кон них підста -
вах, ма ють відповідний освітній
(освітньо�кваліфікаційний) рівень та
ви я ви ли ба жан ня здо бу ти ви щу
освіту. Іно земці та осо би без гро ма -
дян ства, які постійно про жи ва ють в
Ук раїні, а та кож яким на да но ста тус
біжен ця в Ук раїні, прий ма ють ся до
Універ си те ту у по ряд ку, пе ред ба че -
но му для гро ма дян Ук раїни.

1.3. Прий ом до ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на" на всі освітньо-
кваліфікаційні рівні здійснюється за
кон кур сом не за леж но від дже рел
фінан су ван ня.

2. Ви мо ги до рівня освіти
вступ ників

2.1. На нав чан ня для здо бут тя
освітньо�кваліфікаційно го рівня мо -
лод шо го спеціаліста, ба ка ла в ра
прий ма ють ся осо би з по вною за -
галь ною се ред ньою освітою.

2.2. На нав чан ня для здо бут тя
освітньо-кваліфікаційно го рівня мо -
лод шо го спеціаліста з од но час ним

здо бут тям по вної за галь ної се ред -
ньої освіти (прий ом здійснюється у
ви щих нав чаль них за кла дах І�ІІ рівнів
ак ре ди тації, що є у струк турі ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на" 
(див. До да ток 1 та До да ток 7) прий -
ма ють ся осо би з ба зо вою за галь -
ною се ред ньою освітою.

2.3. На нав чан ня для здо бут тя
освітньо-кваліфікаційно го рівня
спеціаліста (прий ом здійснюється у
Кримсько му еко номічно му інсти туті
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
та Кри ворізько му еко номічно му
інсти туті ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на" (див. До да ток 1)) прий ма -
ють ся осо би, які здо бу ли освітньо-
кваліфікаційний рівень ба ка ла в ра.

2.4. На нав чан ня для здо бут тя
освітньо�кваліфікаційно го рівня магістра
(див. До да ток 1) прий ма ють ся осо би,
які здо бу ли освітньо�кваліфікаційний
рівень ба ка ла в ра або спеціаліста
відповідної спеціаль ності (на пря му
підго тов ки). Прий ом на підго тов ку
фахівців освітньо�кваліфікаційно го
рівня магістра на ос нові здо бу то го
освітньо�кваліфікаційно го рівня
спеціаліста здійснюється за ко ш ти
фізич них (юри дич них) осіб.

Прий ом осіб, спеціальність яких
не відповідає об раній спеціаль ності
освітньо�кваліфікаційно го рівня магістр,
здійснюється у Центрі магістерської
підго тов ки універ си те ту на умо вах
дру гої ви щої освіти за ок ре ми ми
пра ви ла ми.

2.5. ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть -
ма на" прий має на пер ший (зі ско ро че -
ним терміном нав чан ня) або дру гий
курс (з нор ма тив ним терміном нав чан -
ня на ва кантні місця) осіб, які здо бу ли
освітньо�кваліфікаційний рівень
кваліфіко ва но го робітни ка, на виз на -
че ну кількість місць для здо бут тя
освітньо�кваліфікаційно го рівня мо -
лод шо го спеціаліста за умо ви всту пу
на спорідне ну спеціальність (прий ом
здійснюється у ви щих нав чаль них за -
кла дах І�ІІ рівнів ак ре ди тації, що вхо -
дять до струк ту ри ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на" � див. До да ток 2 та
До да ток 7).

2.6. ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге -
ть ма на" прий має на пер ший (зі
скоро че ним терміном нав чан ня)
курс осіб, які здо бу ли освітньо-
кваліфікаційний рівень мо лод шо го
спеціаліста, на виз на че ну кількість
місць для здо бут тя освітньо-
кваліфікаційно го рівня ба ка ла в ра за
умо ви всту пу на спорідне ний на -
прям підго тов ки (див. До да ток 3).

2.7. ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге -
ть ма на" здійснює прий ом сту дентів
на старші кур си у по ряд ку пе ре ве -
ден ня та по нов лен ня в ме жах ва -
кант них місць ліцен зо ва но го об ся гу
відповідно до По ло жен ня про по ря -
док пе ре ве ден ня, відра ху ван ня та
по нов лен ня сту дентів ви щих за -
кладів освіти, за твер д же но го На ка -
зом Міністер ства освіти Ук раїни 
№ 245 від 15 лип ня 1996 ро ку. Пе ре -
ви щен ня ліцен зо ва но го об ся гу до -
пу с кається ли ше у разі по нов лен ня
осіб, які по вер та ють ся після ака -
демічної відпуст ки.

3. Фінан су ван ня підго тов ки
фахівців

3.1. Фінан су ван ня підго тов ки
фахівців у ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на" здійснюється:

за ра ху нок ви датків дер жав но го
бюд же ту - за дер жав ним за мов лен -
ням;

за ра ху нок дер жав них цільо вих

пільго вих дов го с т ро ко вих кре дитів;
за ра ху нок коштів фізич них, юри -

дич них осіб.
3.2. Гро ма дя -

нин Ук раїни має
пра во без оп -
лат но здо бу ти
ви щу освіту на
кон курсній ос -
нові, як що пев -
ний освітньо-
кваліфікаційний
рівень гро ма дя -
нин здо бу ває
впер ше.

3.3. Гро ма дя нин Ук раїни має
пра во без оп лат но здо бу ва ти ви щу
освіту за дру гим на пря мом
(спеціальністю), як що він за ста ном
здо ров'я втра тив мож ливість ви ко -
ну ва ти служ бові чи по са дові
обов'яз ки за от ри ма ною раніше
кваліфікацією, що підтвер д жується
вис нов ка ми ме ди ко�соціаль ної ек -
с перт ної комісії.

4. Стро ки прий о му за яв і до ку -
ментів, вступ них ек за менів, кон -
кур сно го відбо ру та за ра ху ван ня
на нав чан ня

4.1. Прий ом за яв і до ку ментів,
вступні ек за ме ни, кон кур сний відбір
та за ра ху ван ня на нав чан ня вступ -
ників на ос нові ба зо вої та по вної за -
галь ної се ред ньої освіти про во дить -
ся в такі стро ки:

4.2. Прий ом за яв і до ку ментів, фа -
хові вступні ви п ро бу ван ня, що про -
во дить ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на", кон кур сний відбір та за -
ра ху ван ня на нав чан ня вступ ників
на ос нові освітньо�кваліфікаційних
рівнів кваліфіко ва но го робітни ка та
мо лод шо го спеціаліста про во дить ся
в такі стро ки:

4.3. Прий ом за яв і до ку ментів, фа -
хові вступні ви п ро бу ван ня, що про -
во дить ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на", кон кур сний відбір та за -

ра ху ван ня на нав чан ня вступ ників на
ос нові ба зо вої та по вної ви щої
освіти про во дить ся в такі стро ки:

5. По ря док прий о му за яв і до -
ку ментів для всту пу у ви щий нав -
чаль ний за клад

5.1. Вступ ни ки осо би с то по да ють
за яву про вступ до ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на", у якій вка зу ють
на прям підго тов ки (у разі всту пу на
нав чан ня для здо бут тя освітньо-
кваліфікаційно го рівня ба ка ла в ра)
або спеціальність (у разі всту пу на
нав чан ня для здо бут тя освітньо-
кваліфікаційно го рівня мо лод шо го
спеціаліста, спеціаліста, магістра)
та фор му нав чан ня.

Вступ ник мо же по да ти за яву та
до ку мен ти не більше ніж до п'яти ви -
щих нав чаль них за кладів Ук раїни та
не більше ніж на три на пря ми підго -
тов ки (спеціаль ності) у кож но му з
них. Кож на по да ча за яви та до ку -
ментів фіксується на зво рот но му

боці сер тифіка та та засвідчується
пе чат кою Прий маль ної комісії.

5.2. При по данні за яви вступ ник
пред'яв ляє осо би с то:

до ку мент дер жав но го зраз ка про
раніше здо бу тий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на ос нові
яко го здійснюється вступ, і до да ток
до ньо го;

сер тифікат (сер тифіка ти) Ук -
раїнсько го цен т ру оціню ван ня якості
освіти (для вступ ників на ос нові по -
вної за галь ної се ред ньої освіти);

ме дич ну довідку за фор мою 086�о;
па с порт гро ма дя ни на Ук раїни (па -

с порт гро ма дя ни на Ук раїни для
виїзду за кор дон, військо вий кви ток
або при пис не свідоц тво, свідоц тво
про на ро джен ня � для осіб, які за
віком не ма ють па с пор та, або інший
до ку мент, який засвідчує осо бу і
гро ма дян ство).

На ви мо гу вступ ни ка Прий маль на
(відбірко ва) комісія засвідчує копію
до ку мен та дер жав но го зраз ка про
раніше здо бу тий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на ос нові
яко го здійснюється вступ, і до дат ка
до ньо го, сер тифіка та (сер тифікатів)
Ук раїнсько го цен т ру оціню ван ня
якості освіти та інших до ку ментів.

5.3. До за яви вступ ник до дає:
до ку мент дер жав но го зраз ка про

раніше здо бу тий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на ос нові яко -

го здійснюється
вступ, і до да ток
до ньо го, за осо -
би с тим ви бо ром
оригіна ли або
копії;

с е р  т и ф і к а т
(сер тифіка ти) Ук -
раїнсько го цен т ру
оціню ван ня якості
освіти (для вступ -
ників на ос нові по -
вної за галь ної се -
ред ньої освіти), за
осо би с тим ви бо -
ром оригіна ли або
копії;

ме дич ну довідку
за фор мою 086�о
або її копію;

шість ко ль о ро -
вих фо токарток
розміром 3 х 4 см.

При прий омі в
по ряд ку пе ре ве д ня або по нов лен ня
до дається та кож ака демічна довідка
вста нов ле но го зраз ка про не -
закінче ну ви щу освіту.

5.4. Інші до ку мен ти або їхні копії
по да ють ся вступ ни ком, як що це
вик ли ка но особ ли ви ми умо ва ми за -
ра ху ван ня за відповідни ми на пря ма -
ми підго тов ки (спеціаль но с тя ми),

вста нов ле ни ми
з а  к о  н о  д а в с т -
вом, у стро ки,
виз на чені для
прий о му до ку -
ментів.

5.5. Вступ ни ки
ма ють пра во по -
да ва ти сер -
тифіка ти чи їхні
дубліка ти Ук -
раїнсько го цен т -
ру оціню ван ня
якості освіти, ви -
дані у 2008, або

2009, або 2010, або 2011 рр.
5.6. Усі копії до ку ментів засвідчу -

ють ся за оригіна ла ми Прий маль ною

ПРА ВИ ЛА ПРИ ЙО МУ  
ДО ДЕР ЖА В НО ГО ВИ ЩО ГО НА ВЧА ЛЬ НО ГО ЗА КЛА ДУ 

«КИ ЇВ СЬ КИЙ  НА ЦІ О НА ЛЬ НИЙ ЕКО НО МІ Ч НИЙ УНІ ВЕР СИ ТЕТ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» у 2011 році
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(відбірко вою) комісією ви що го нав -
чаль но го за кла ду, до яко го во ни по -
да ють ся, або у вста нов ле но му за ко -
но дав ством по ряд ку (но таріаль но).

5.7. Осо би з об ме же ни ми фізич ни -
ми мож ли во с тя ми (інваліди І та 
ІІ груп, діти�інваліди) по да ють до ку -
мен ти, що засвідчу ють їхнє пра во на
скла дан ня вступ них ек за менів у
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на".

5.8. Осо би, які в 2011 році не бра ли
участь у зовнішньо му не за леж но му
оціню ванні, по да ють до ку мен ти, що
засвідчу ють їхнє пра во на скла дан ня
тільки вступ них ек за менів у ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на":

гро ма дя ни Ук раїни, звільнені зі
стро ко вої військо вої служ би в рік
всту пу до ви що го нав чаль но го за -
кла ду;

військо вос луж бовці ря до во го, сер -
жантсько го та стар шинсько го скла -
ду, які про хо дять військо ву служ бу за
кон т рак том, � при вступі на за оч ну
фор му нав чан ня;

осо би, які ма ють за хво рю ван ня,
вка зані в пе реліку за хво рю вань, що
мо жуть бу ти пе ре шко дою для про -
хо джен ня гро ма дя на ми зовнішньо го
не за леж но го оціню ван ня, вста нов -
ле но му Міністер ством освіти і на уки
Ук раїни та Міністер ством охо ро ни
здо ров'я Ук раїни, для яких Ук -
раїнський центр оціню ван ня якості
освіти не мо же за без пе чи ти про хо -
джен ня не за леж но го зовнішньо го
оціню ван ня нав чаль них до ся гнень.

5.9. Осо би, які здо бу ли по вну за -
галь ну се ред ню освіту у 2007 році і
раніше, по да ють до ку мен ти, що
підтвер д жу ють їхнє пра во бра ти
участь у кон курсі за ре зуль та та ми
зовнішньо го не за леж но го оціню ван -
ня або за ре зуль та та ми вступ них ек -
за менів із кон кур сних пред метів у
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма -
на", за їхнім ви бо ром.

5.10. Гро ма дя ни Ук раїни, які у
2011 році здо бу ли по вну за галь ну
се ред ню освіту за кор до ном, по да -
ють до ку мен ти, що підтвер д жу ють
їхнє пра во бра ти участь у кон курсі за
ре зуль та та ми зовнішньо го не за леж -
но го оціню ван ня або за ре зуль та та -
ми вступ них ек за менів із кон кур сних
пред метів у ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди -
ма Ге ть ма на", за їхнім ви бо ром.

5.11. Вступ ни ки, які по да ють сер -
тифікат із кількістю балів з виз на че -
них пред метів ниж че вста нов ле ної
ци ми Пра ви ла ми прий о му мінімаль -
ної кількості балів (див. До да ток 4),
на нав чан ня не за ра хо ву ють ся.

5.12. Прий маль на комісія здійснює
пе ревірку відповідності сер тифікатів
Ук раїнсько го цен т ру оціню ван ня
якості освіти базі да них цьо го Цен т -
ру. Пись мо ве пр д жен ня Ук раїнським
цен т ром оціню ван ня якості освіти
невідповідності сер тифіка та (сер -
тифікатів) є підста вою для відмо ви в
участі у кон курсі та за ра ху ванні на
нав чан ня (ану лю ван ня на ка зу про
за ра ху ван ня).

5.13. Прий маль на комісія роз г ля -
дає до ку мен ти вступ ників та прий -
має рішен ня про до пуск до участі у
кон кур сно му відборі для всту пу на
нав чан ня до ДВНЗ "КНЕУ імені Ва -
ди ма Ге ть ма на".

5.14. Факт оз най ом лен ня вступ -
ни ка з Пра ви ла ми прий о му, на яв -
ною ліцензією і сер тифіка том про

ак ре ди тацію відповідно го на пря му
підго тов ки (спеціаль ності), а та кож
на дан ня ним зго ди на оп ри люд нен -
ня ре зуль татів зовнішньо го не за -
леж но го оціню ван ня (вступ них ек за -
менів) та на яв ності підстав для всту -
пу по за кон кур сом фіксується у за яві
вступ ни ка і підтвер д жується йо го
осо би с тим підпи сом.

5.15. При прий омі на нав чан ня для
здо бут тя освітньо�кваліфікаційних
рівнів спеціаліста, магістра на ос нові
ба зо вої або по вної ви щої освіти осіб,
які по да ють до ку мент про здо бу тий за
кор до ном освітньо�кваліфікаційний
рівень, обов'яз ко вою є про це ду ра но с -
т рифікації до ку мен та про здо бу тий
освітньо�кваліфікаційний рівень, що
про во дить ся Міністер ством освіти і
на уки Ук раїни у вста нов ле но му по ряд -
ку. Но с т рифікація цих до ку ментів
здійснюється про тя гом пер шо го ро ку
нав чан ня.

5.16. Мож ливість та по ря док по -
пе ред ньої елек трон ної реєстрації
за яв вступ ників на участь у кон курсі
та на ступ но го по дан ня до ку ментів
на па пе ро вих носіях вста нов лю ють -
ся нор ма тив ни ми до ку мен та ми та
рішен ня ми Прий маль ної комісії.

6. Вступні ви п ро бу ван ня та кон -
кур сний відбір

6.1. Для кон кур сно го відбо ру осіб,
які на ос нові по вної за галь ної се ред -
ньої освіти всту па ють до ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на" для здо бут тя
освітньо�кваліфікаційно го рівня мо -
лод шо го спеціаліста, ба ка ла в ра, за -
ра хо ву ють ся ба ли сер тифіка та Ук -
раїнсько го цен т ру оціню ван ня якості
освіти з пред метів, виз на че них Пе -
реліком кон кур сних пред метів у сер -
тифікаті Ук раїнсько го цен т ру оціню -
ван ня якості освіти (вступ них ек за -
менів) (див. До да ток 4). Та кож До дат -
ком 4 виз на ча ють ся профільні за галь -
но освітні пред ме ти, мінімаль на
кількість балів сер тифіка та (от ри ма -
них на вступ них ек за ме нах) з
профільних за галь но освітніх пред -
метів, з яки ми вступ ник до пу с кається
до участі у кон кур сно му відборі для
за ра ху ван ня на нав чан ня.

6.2. Для кон кур сно го відбо ру осіб,
які на ос нові по вної за галь ної се ред -
ньої освіти всту па ють для здо бут тя
освітньо�кваліфікаційно го рівня мо -
лод шо го спеціаліста, ба ка ла в ра, кон -
кур сний бал об чис люється шля хом
до да ван ня балів сер тифіка та з кон -
кур сних пред метів (вступ них ек за -
менів), се ред ньо го ба ла до ку мен та
(до дат ка до до ку мен та) про по вну за -
галь ну се ред ню освіту та до дат ко вих
балів, пе ред ба че них ци ми Пра ви ла -
ми. При цьо му се редній бал до ку -
мен та про по вну за галь ну се ред ню
освіту об чис люється за 12�баль ною
шка лою з ок руг лен ням до де ся тих
ча с тин ба ла і пе ре во дить ся у 
200�баль ну шка лу за таб ли цею
відповідності, на ве де ною у До дат -
ку 5. Оцінки з до ку мен та про по вну
за галь ну се ред ню освіту, які ви с тав -
лені за 5�баль ною шка лою, вра хо ву -
ють ся та ким чи ном: "3" відповідає "6",
"4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.3. Для кон кур сно го відбо ру осіб,
які на ос нові по вної за галь ної се ред -
ньої освіти всту па ють на нав чан ня для
здо бут тя освітньо�кваліфікаційно го
рівня мо лод шо го спеціаліста, за ра хо -
ву ють ся ба ли сер тифіка та Ук -

раїнсько го цен т ру оціню ван ня якості
освіти (ре зуль та ти вступ них ек за -
менів) з двох пред метів за пе -
реліком, що на ве де ний у До дат ку 4.

6.4. Для кон кур сно го відбо ру осіб,
які на ос нові ба зо вої за галь ної
серед ньої освіти всту па ють на нав -
чан ня для здо бут тя освітньо-
кваліфікаційно го рівня мо лод шо го
спеціаліста, за ра хо ву ють ся ре зуль -
та ти вступ них ви п ро бу вань з двох
пред метів за пе реліком, що на ве де -
ний у До дат ку 4.

6.5. Для кон кур сно го відбо ру осіб,
які на ос нові ба зо вої за галь ної
серед ньої освіти всту па ють для
здобут тя освітньо�кваліфікаційно го
рівня мо лод шо го спеціаліста, кон -
кур сний бал об чис люється як су ма
балів вступ них ек за менів, се ред ньо -
го ба ла до ку мен та про ба зо ву за -
галь ну се ред ню освіту та до дат ко вих
балів у пе ред ба че них ци ми Пра ви ла -
ми ви пад ках. Се редній бал до ку мен -
та про ба зо ву се ред ню освіту об чис -
люється за 12�баль ною шка лою з ок -
руг лен ням до де ся тих ба ла. Оцінки з
до ку мен та про ба зо ву за галь ну се -
ред ню освіту, які ви с тав лені за 
5�баль ною шка лою, вра хо ву ють ся
та ким чи ном: "3" відповідає "6", 
"4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Ре зуль та ти вступ них ек за -
менів для вступ ників, які всту па ють
на ос нові ба зо вої за галь ної се ред -
ньої освіти, оціню ють ся за 12�баль -
ною шка лою.

6.7. Ре зуль та ти вступ них ек за -
менів для вступ ників, які всту па ють
на ос нові по вної за галь ної се ред ньої
освіти, оціню ють ся за шка лою від
100 до 200 балів.

6.8. Для кон кур сно го відбо ру осіб
при прий омі на нав чан ня для здобут -
тя освітньо�кваліфікаційно го рівня
спеціаліста ви ко ри с то ву ють ся ре -
зуль та ти вступ них ви п ро бу вань, що
про во дять ся за біле та ми, які містять
10 зав дань, скла де них за Про гра ма -
ми вступ них ек за менів зі спеціаль -
ності на нав чан ня за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
ух ва ле ни ми Вче ною ра дою Універ си -
те ту.

Ре зуль та ти вступ них ек за менів
для вступ ників на нав чан ня за
освітньо�кваліфікаційним рівнем
спеціаліста оціню ють ся за шка лою
від 0 до 100 балів. До участі у кон -
кур сно му відборі до пу с ка ють ся
вступ ни ки, які за ре зуль та та ми ек за -
ме ну на бра ли 50 і більше балів.

Для всту пу на спеціальність
"Міжна род на еко номіка" до Кри -
ворізько го еко номічно го інсти ту ту
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
вступ ни ки скла да ють два ек за ме ни:
з іно зем ної мо ви (англійської,
німецької, фран цузь кої, іспанської)
та фа хо вий ек за мен зі спеціаль -
ності. Осо би, які за ре зуль та та ми
пер шо го ек за ме ну от ри ма ли мен ше
50 балів, до участі у на ступ но му ек -
за мені не до пу с ка ють ся.

За ра ху ван ня на нав чан ня для здо -
бут тя освітньо�кваліфікаційно го
рівня спеціаліста про во дить ся за
кон кур сом за су мою кон кур сно го
ба лу ок ре мо з кож ної спеціаль ності,
фор ми нав чан ня.

Про ве ден ня вступ них ви п ро бу вань
здійснюється за роз кла дом, який за -
твер д жує Прий маль на комісія універ -
си те ту.

Для про ве ден ня вступ них ви п ро -
бу вань зі спеціаль ності ство рю ють ся
ате с таційні комісії, по вно ва жен ня
яких виз на ча ють ся По ло жен ням про
прий маль ну комісію ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на".

6.9. Для кон кур сно го відбо ру осіб
при прий омі на нав чан ня для
здобут тя освітньо�кваліфікаційно го
рівня магістра ви ко ри с то ву ють ся
ре зуль та ти вступ них ви п ро бу вань,
що про во дять ся за біле та ми, які
містять 10 зав дань, скла де них за
Про гра ма ми вступ них ек за менів зі
спеціаль ності на нав чан ня за
освітньо�кваліфікаційним рівнем
магістра та іно зем ної мо ви, ух ва ле -
ни ми Вче ною ра дою Універ си те ту.

Для всту пу на всі спеціаль ності
вступ ни ки скла да ють два ек за ме ни:
з іно зем ної мо ви (англійської,
німецької, фран цузь кої, іспанської)
та фа хо вий ек за мен зі спеціаль -
ності.

Ре зуль та ти вступ них ек за менів
для вступ ників на нав чан ня за
освітньо�кваліфікаційним рівнем
магістра оціню ють ся за шка лою 
від 0 до 100 балів. Для виз на чен ня
за галь ної су ми балів вра хо ву ють ся
тільки ре зуль та ти ек за менів оцінені
у 50 і більше балів. Осо би, які за ре -
зуль та та ми пер шо го ек за ме ну от ри -
ма ли мен ше 50 балів, до участі у на -
ступ но му ек за мені не до пу с ка ють ся.

За ра ху ван ня на нав чан ня для
здобут тя освітньо�кваліфікаційно го
рівня магістра про во дить ся за кон -
кур сом за су мою кон кур сно го ба лу
ок ре мо з кож ної спеціаль ності, фор -
ми нав чан ня. При цьо му кон кур сний
бал виз на ча ють як за галь ну су му балів
от ри ма них на ек за ме нах зі спеціаль -
ності та іно зем ної мо ви. Вибір
магістерської про гра ми здійснюється
після за ра ху ван ня на нав чан ня за ок -
ре мою за явою.

Про ве ден ня вступ них ви п ро бу вань
здійснюється за роз кла дом, який за -
твер д жує Прий маль на комісія.

Для про ве ден ня вступ них ви п ро -
бу вань ство рю ють ся ате с таційні
комісії, по вно ва жен ня яких виз на ча -
ють ся По ло жен ням про прий маль ну
комісію ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на".

6.10. Для кон кур сно го відбо ру
осіб при прий омі на нав чан ня зі ско -
ро че ни ми терміна ми підго тов ки мо -
лод шо го спеціаліста, ба ка ла в ра ви -
ко ри с то ву ють ся ре зуль та ти вступ -
них ви п ро бу вань, що про во дять ся
за біле та ми, які містять 10 зав дань,
скла де них за Про гра ма ми фа хо вих
вступ них ек за менів з відповідних на -
прямів підго тов ки (спеціаль но с тей),
ух ва ле ни ми Вче ною ра дою Універ -
си те ту. Про гра ми вступ них ви п ро -
бу вань для струк тур них підрозділів
за твер д жу ють ся Го ло вою прий -
маль ної комісії.

Ре зуль та ти вступ них ек за менів
оціню ють ся за шка лою від 0 до 
100 балів. До участі у кон курсі до пу -
с ка ють ся тільки осо би, які от ри ма ли
за ре зуль та том вступ но го ви п ро бу -
ван ня 40 і більше балів.

За ра ху ван ня про во дить ся за кон -
кур сом за су мою кон кур сно го ба лу
ок ре мо з кож ної спеціаль ності, фор -
ми нав чан ня.

Про ве ден ня вступ них ви п ро бу -
вань здійснюється за роз кла дом,
який за твер д жує Прий маль на

комісія ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на".

Для про ве ден ня фа хо вих вступ -
них ви п ро бу вань ство рю ють ся ате с -
таційні комісії, по вно ва жен ня яких
виз на ча ють ся По ло жен ням про
прий маль ну комісію ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на".

6.11. За ра ху ван ня до ек с тер на ту
про во дить ся згідно з По ло жен ням про
ор ганізацію ек с тер на ту у ви щих нав -
чаль них за кла дах Ук раїни (зі зміна ми),
за твер д же ним На ка зом Міністер ства
освіти від 08.12.95  № 340, за реєстро -
ва но го у Міністерстві юс тиції 03.01.96
за № 1/1026 та До дат ку 6 до цих Пра -
вил прий о му.

6.12. Осо би, які без по важ них
при чин не з'яви ли ся на вступні ек за -
ме ни у виз на че ний роз кла дом час,
осо би, знан ня яких бу ло оціне но ба -
ла ми ниж че вста нов ле но го ци ми
Пра ви ла ми мінімаль но го рівня, а та -
кож осо би, які за бра ли до ку мен ти
після да ти закінчен ня прий о му до ку -
ментів, до участі в на ступ них вступ -
них ек за ме нах та у кон кур сно му
відборі не до пу с ка ють ся.

6.13. Апе ляції на ре зуль та ти вступ -
них ек за менів, що про ве дені Універ си -
те том, роз г ля дає Апе ляційна комісія
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
(апе ляційна комісія відповідно го
струк тур но го підрозділу).

Склад та по ря док ро бо ти Апе -
ляційної комісії за твер д жується на -
ка зом рек то ра й ого ло шується до
по чат ку вступ но го ви п ро бу ван ня.
Апе ляційна комісія пра цює в період
про ве ден ня вступ них ви п ро бу вань.
Апе ляція на ре зуль та ти вступ них ви -
п ро бу вань, що про ве дені Універ си -
те том, по вин на бу ти обґрун то ва ною
і прий мається за пись мо вою за явою
вступ ни ка Апе ляційною комісією не
пізніше на ступ но го ро бо чо го дня
Прий маль ної комісії після ого ло -
шен ня оцінки з кож но го пред ме та.
Апе ляція роз г ля дається на засіданні
Апе ляційної комісії не пізніше на -
ступ но го ро бо чо го дня після її по -
дан ня, як пра ви ло, в при сут ності
вступ ни ка.

Роз г ляд апе ляції про во дить ся з
ме тою виз на чен ня об'єктив ності ви -
с тав ле ної оцінки і не зво дить ся до
по втор но го скла дан ня вступ но го ви -
п ро бу ван ня.

6.14. Для осіб, які не ате с то вані з
ук раїнської мо ви та літе ра ту ри,
Прий маль на комісія мо же, за
згодою вступ ни ка, вста нов лю ва ти
вступ ний ек за мен з російської мо ви.
Ре зуль тат ек за ме ну оцінюється за
шка лою від 100 до 200 балів і за ра -
хо вується замість ба ла сер тифіка та
з ук раїнської мо ви та літе ра ту ри.

7. Цільо вий прий ом до ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"

7.1. Цільо вий прий ом ор ганізо -
вується відповідно до по ста но ви
Кабіне ту Міністрів Ук раїни від
29.06.99 № 1159 "Про підго тов ку
фахівців для ро бо ти в сільській
місце вості".

7.2. Ус та нов лені кво ти цільо во го
прий о му ого ло шу ють ся ра зом з об -
ся гом дер жав но го за мов лен ня на
підго тов ку фахівців із кож но го на -
пря му підго тов ки (спеціаль ності).

7.3. Учас ни ки цільо во го прий о му,

ПРА ВИ ЛА ПРИ ЙО МУ  

ДО ДЕР ЖА В НО ГО ВИ ЩО ГО НА ВЧА ЛЬ НО ГО ЗА КЛА ДУ 

«КИ ЇВ СЬ КИЙ  НА ЦІ О НА ЛЬ НИЙ  ЕКО НО МІ Ч НИЙ УНІ ВЕР СИ ТЕТ

іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» у 2011 році
Продовження. Початок  на 7  стор.

Продовження на 9�11 стор.



№ 5�8 (1339�1342)

Спецвипуск 2011 9

пе ред ба че но го по ста но вою Кабіне -
ту Міністрів Ук раїни від 29.06.99 
№ 1159 "Про підго тов ку фахівців для
ро бо ти в сільській місце вості", за ра -
хо ву ють ся за ок ре мим кон кур сом на
нав чан ня на здо бут тя освітньо-
кваліфікаційних рівнів мо лод шо го
спеціаліста, ба ка ла в ра. Кон курс
відбу вається відповідно до су ми на -
бра них балів.

7.4. Осо би, які не за ра хо вані на
цільові місця за ок ре мим кон кур сом,
мо жуть бра ти участь у кон курсі на
за галь них за са дах.

8. За ра ху ван ня за співбесідою
8.1. За ре зуль та та ми співбесіди

за ра хо ву ють ся до ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на" осо би, яким За -
ко ном Ук раїни "Про ста тус і соціаль -
ний за хист гро ма дян, які по страж да -
ли внаслідок Чор но бильської ка та с -
т ро фи" на да не та ке пра во.

8.2. Про гра ми співбесід із за зна -
че ни ми ка те горіями осіб за твер д жує
Го ло ва Прий маль ної комісії.

8.3. Осо би, які за наслідка ми
співбесіди не ре ко мен до вані до за ра -
ху ван ня на нав чан ня, ма ють пра во
бра ти участь у кон курсі на за галь них
за са дах, як що во ни по да ли прий -
мальній комісії сер тифіка ти Ук -
раїнсько го цен т ру оціню ван ня якості
освіти з кількістю балів не мен ше
вста нов ле них прий маль ною комісією
з кон кур сних пред метів.

9. За ра ху ван ня вступ ників на
ос нові ба зо вої та по вної за галь ної
се ред ньої освіти, які до сяг ли
виз нач них успіхів у вив ченні
профільних пред метів

9.1. За ра хо ву ють ся до ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
відповідно до Розділу 12 цих Пра вил
за умо ви по дан ня сер тифіка та Ук -
раїнсько го цен т ру оціню ван ня якості
освіти з кількістю балів не ниж че
мінімаль но го рівня для до пу с ку до
участі в кон кур сно му відборі учас ни -
ки міжна род них олімпіад за умо ви,
як що во ни всту па ють на на пря ми
підго тов ки, для яких профільним є
вступ не ви п ро бу ван ня з пред ме та, з
яко го во ни бра ли участь у міжна -
родній олімпіаді.

9.2. При зе рам (осо бам, на го ро -
дже ним дип ло ма ми I � III сту пенів)  
IV ета пу Все ук раїнських учнівських
олімпіад з ба зо вих пред метів та
при зе рам (осо бам, на го ро дже ним
дип ло ма ми I � III сту пенів) III ета пу
Все ук раїнських кон курсів�за хистів
на уко во�дослідницьких робіт учнів-
членів Ма лої ака демії на ук Ук раїни
при вступі на ос нові по вної за галь ної
се ред ньої освіти до кон кур сно го ба -
ла за ра хо вується до дат ко вий бал за
умо ви, як що во ни всту па ють на на -
пря ми підго тов ки, для яких
профільним є вступ не ви п ро бу ван ня
з пред ме та, з яко го во ни є при зе ра -
ми, у то му числі:

ос но ви інфор ма ти ки � при вступі
на на пря ми "комп'ютерні на уки",
"про грам на інже нерія";

ос но ви еко номіки � при вступі на
на пря ми (спеціаль ності) га лузі знань
"еко номіка та підприємниц тво";

ос но ви пра во знав ства � при вступі
на на пря ми га лузі знань "пра во";

історія � при вступі на на пря ми
(спеціаль ності) га лу зей знань, для
яких профільним виз на че но пред -
мет "історія Ук раїни".

9.3. Ве ли чи на до дат ко во го ба ла
вста нов люється:

осо бам, на го ро дже ним дип ло ма -
ми I сту пе ня � 50 балів;

осо бам, на го ро дже ним дип ло ма -
ми IІ сту пе ня � 40 балів;

осо бам, на го ро дже ним дип ло ма -
ми IІІ сту пе ня � 30 балів.

До дат ко вий бал за ра хо вується
ли ше за од нією з пе реліче них ви ще
підстав.

9.4. Нор ма, виз на че на пунк та ми
9.1�9.2 цьо го Розділу, по ши рюється
на учас ників міжна род них олімпіад,
при зерів IV ета пу Все ук раїнських
учнівських олімпіад та при зерів 
ІІІ ета пу Все ук раїнських кон курсів-
за хистів на уко во�дослідницьких
робіт учнів�членів Ма лої ака демії на -
ук Ук раїни, що відбу ли ся у по точ но -
му нав чаль но му році, за пе реліком,
виз на че ним Міністер ством освіти і
на уки Ук раїни.

10. За ра ху ван ня по за кон кур сом
10.1. За ра хо ву ють ся по за кон -

курсом:
осо би, яким відповідно до За ко ну

Ук раїни "Про ста тус ве те ранів війни,
га рантії їх соціаль но го за хи с ту" на -
да не та ке пра во;

діти�си ро ти та діти, поз бав лені
батьківсько го піклу ван ня, а та кож
осо би з їх чис ла віком від 18 до 23 р.
відповідно до по ста но ви Кабіне ту
Міністрів Ук раїни від 05.04.94 № 226
"Про поліпшен ня ви хо ван ня, нав чан -
ня, соціаль но го за хи с ту та ма теріаль -
но го за без пе чен ня дітей�сиріт і дітей,
поз бав ле них батьківсько го піклу ван -
ня" (зі зміна ми);

інваліди I та II груп та діти�інваліди
віком до 18 років, яким не про ти по -
ка за не нав чан ня за об ра ним на пря -
мом підго тов ки (спеціальністю),
відповідно до За ко ну Ук раїни "Про
ос но ви соціаль ної за хи ще ності
інвалідів в Ук раїні"; 

осо би, яким відповідно до За ко ну
Ук раїни "Про ста тус і соціаль ний за -
хист гро ма дян, які по страж да ли
внаслідок Чор но бильської ка та с т ро -
фи" на да не та ке пра во;

діти військо вос луж бовців Зброй -
них Сил Ук раїни, інших військо вих
фор му вань, працівників пра во охо -
рон них ор ганів, які за ги ну ли під час
ви ко нан ня служ бо вих обов'язків,
відповідно до Ука зу Пре зи ден та Ук -
раїни від 21.02.2002 № 157 "Про до -
дат кові за хо ди що до по си лен ня
турбо ти про за хис ників Вітчиз ни, їх
пра во во го і соціаль но го за хи с ту,
поліпшен ня військо во�патріот ич но -
го ви хо ван ня мо лоді";

чле ни сімей шах тарів та гірни чо ря -
ту валь ників, які за ги ну ли внаслідок
аварії на оренд но му підприємстві
"Шах та імені О. Ф. За сядь ка" (по ста -
но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни 
від 09.01.2008 № 6, до да ток 6);

осо би, яким відповідно до За ко ну
Ук раїни "Про підви щен ня пре стиж -
ності шах тарської праці" на да не та -
ке пра во.

10.2. За зна чені осо би за ра хо ву -
ють ся по за кон кур сом ли ше за умо -
ви по дан ня оригіналів сер тифіка та
Ук раїнсько го цен т ру оціню ван ня

якості освіти (одер жанні відповідної
кількості балів на вступ них ви п ро бу -
ван нях) не ниж че вста нов ле ної ци ми
Пра ви ла ми мінімаль ної кількості
балів та інших до ку ментів, що
засвідчу ють пра во на прий ом по за
кон кур сом.

10.3. Для за ра ху ван ня по за кон -
кур сом осіб, виз на че них Пунк -
том 10.1 цьо го Розділу виділя ють ся
місця за кво тою 20 відсотків об ся гу
дер жав но го за мов лен ня з кож но го
на пря му підго тов ки (спеціаль ності).
За ра ху ван ня за кво тою осо би за -
значе ної ка те горії відбу вається
відповідно до її кон кур сно го ба ла.
Осо би, які не за ра хо вані по за кон -
кур сом, мо жуть бра ти участь у кон -
курсі на за галь них за са дах.

11. Пра во на пер шо чер го ве за -
ра ху ван ня

11.1. Пра во на пер шо чер го ве за -
ра ху ван ня до ДВНЗ "КНЕУ імені Ва -
ди ма Ге ть ма на" ма ють:

осо би, яким відповідно до За ко ну
Ук раїни "Про охо ро ну ди тин ства"
на да не та ке пра во;

осо би, яким відповідно до За ко ну
Ук раїни "Про ос но ви соціаль ної за -
хи ще ності інвалідів в Ук раїні" на да не
та ке пра во;

осо би, які про жи ва ють на те ри -
торії на се ле но го пунк ту, яко му
відповідно до За ко ну Ук раїни "Про
ста тус гірських на се ле них пунктів в
Ук раїні" на да но ста тус гірсько го;

осо би, яким відповідно до Ука зу
Пре зи ден та Ук раїни від 21.02.2002
№ 157 "Про до дат кові за хо ди що до
по си лен ня тур бо ти про за хис ників
Вітчиз ни, їх пра во во го і соціаль но го
за хи с ту, поліпшен ня військо во-
патріот ич но го ви хо ван ня мо лоді"
на да не та ке пра во;

осо би, яким відповідно до Ука зу
Пре зи ден та Ук раїни від 12.09.2007 
№ 849 "Про рішен ня Ра ди національ ної
без пе ки і обо ро ни Ук раїни від 4 ве рес -
ня 2007 ро ку "Про ос новні на пря ми
фінан со во го за без пе чен ня за ходів що -
до підви щен ня життєво го рівня на се -
лен ня у 2008 році" на да не та ке пра во;

ви пуск ни ки стар шої шко ли (по вна
за галь на се ред ня освіта), які на го -
ро джені зо ло тою або срібною ме -
дал лю, при вступі на ос нові по вної
за галь ної се ред ньої освіти; 

ви пуск ни ки ос нов ної шко ли, які
ма ють свідоц тво про ба зо ву за галь -
ну се ред ню освіту з відзна кою (при
вступі на нав чан ня на ос нові ба зо вої
за галь ної се ред ньої освіти);

осо би, які ма ють більший се редній
бал за ре зуль та та ми нав чан ня на
освітньо�кваліфікаційно му рівні ба ка -
ла в ра при вступі на здо бут тя освітньо-
кваліфікаційно го рівня спеціаліст,
магістр.

11.2. За зна че не пра во на дається за
інших рівних умов за чер говістю, виз -
на че ною Пунк том 11.1 цих Пра вил.

12. Фор му ван ня та оп ри люд нен -
ня рей тин го во го спи с ку вступ ників

12.1. Спи сок вступ ників, які ма ють
цільо ве на прав лен ня, впо ряд ко -
вується за кон кур сним ба лом від
більшо го до мен шо го.

12.2. Рей тин го вий спи сок вступ -
ників фор мується за ка те горіями у
такій послідо вності:

вступ ни ки, які ма ють пра во на за -

ра ху ван ня по за кон кур сом;
вступ ни ки, ре ко мен до вані до за ра -

ху ван ня за ре зуль та та ми співбесіди;
учас ни ки міжна род них олімпіад;
вступ ни ки, які за ра хо ву ють ся за

кон кур сом.
До рей тин го во го спи с ку не вклю -

ча ють ся вступ ни ки, ре ко мен до вані
до за ра ху ван ня на місця цільо во го
прий о му.

12.3. У ме жах кож ної за зна че ної в
пункті 12.2 цьо го розділу ка те горії
рей тин го вий спи сок впо ряд ко -
вується:

за кон кур сним ба лом від більшо го
до мен шо го;

з ура ху ван ням пра ва на пер шо -
чер го ве за ра ху ван ня при од на ко во -
му кон кур сно му балі у по ряд ку до -
дер жан ня підстав для йо го на бут тя.

12.4. У рей тин го во му спи с ку за -
зна ча ють ся:

прізви ще, ім'я та по бать кові
вступ ни ка;

кон кур сний бал вступ ни ка;
на явність підстав для всту пу по за

кон кур сом;
на явність підстав для всту пу за

ре зуль та та ми співбесіди з відміткою
про ре зуль та ти співбесіди;

на явність пра ва на пер шо чер го ве
за ра ху ван ня.

12.5. Рей тин гові спи с ки вступ -
ників оп ри люд ню ють ся шля хом
розміщен ня на інфор маційних стен -
дах Прий маль ної комісії та веб�сайті
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
(відповідних струк тур них підрозділів
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма -
на") із за зна чен ням ка те горій спи с -
ку. Ці спи с ки онов лю ють ся при вне -
сенні змін про тя гом стро ку про ве -
ден ня кон кур сно го відбо ру.

13. На дан ня ре ко мен дацій для
за ра ху ван ня

13.1. Прий маль на комісія на
підставі рей тин го во го спи с ку вступ -
ників прий має рішен ня що до ре ко -
мен дації до за ра ху ван ня на нав чан -
ня на місця дер жав но го за мов лен ня
вступ ників, які пе ре бу ва ють на ви -
щих по зиціях рей тин го во го спи с ку.
Ре ко мен дації до за ра ху ван ня вступ -
ників на нав чан ня за ра ху нок коштів
фізич них (юри дич них) осіб на да ють -
ся після за вер шен ня за ра ху ван ня
вступ ників на місця дер жав но го за -
мов лен ня.

13.2. Прий маль на комісія прий -
має рішен ня про ре ко мен ду ван ня до
за ра ху ван ня на нав чан ня на місця
дер жав но го за мов лен ня у три ета пи:
у пер ший, шо с тий та вось мий дні
після ос тан ньо го дня прий о му за яв.

13.3. Рішен ня Прий маль ної комісії
про ре ко мен ду ван ня до за ра ху ван ня
оп ри люд нюється у день йо го прий -
нят тя.

13.4. Офіційним повідом лен ням
про на дан ня ре ко мен дацій до за ра -
ху ван ня вва жається оп ри люд нен ня
відповідно го рішен ня на стен дах
Прий маль ної комісії ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на" (відповідних
струк тур них підрозділів ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на").

Ре ко мен до ва ним до за ра ху ван ня
вступ ни кам мо жуть над си ла тись
повідом лен ня за со ба ми елек трон -
но го та мобільно го зв'яз ку.

13.5. За ре ко мен дацією ор ганів
охо ро ни здо ров'я та соціаль но го за -
хи с ту на се лен ня Прий маль на

комісія Універ си те ту роз г ля дає пи -
тан ня про мож ливість за ра ху ван ня
на нав чан ня по над дер жав не за мов -
лен ня за ре зуль та та ми співбесіди з
пра вом нав чан ня за місцем про жи -
ван ня інвалідів, які не спро можні
відвіду ва ти нав чаль ний за клад, а та -
кож ство рює умо ви для про хо джен -
ня ни ми кур су нав чан ня за ек с тер -
нат ною фор мою.

14. Ре алізація пра ва вступ ників
на вибір місця нав чан ня

14.1. Осо би, які бе руть участь у кон -
кур сно му відборі, впро довж кількості
днів, виз на че ної Пунк та ми 15.1 та 15.2
Розділу 15 цих Пра вил, після прий нят -
тя рішен ня про ре ко мен ду ван ня до за -
ра ху ван ня зо бов'язані ви ко на ти ви мо -
ги для за раху ван ня на місця дер жав -
но го за мов лен ня: по да ти оригіна ли
до ку мен та про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та до дат ка до
ньо го, ме дич ної довідки та сер -
тифікатів Ук раїнсько го цен т ру оціню -
ван ня якості освіти до Прий маль ної
комісії ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть -
ма на" (відбірко вих комісій відповідних
струк тур них підрозділів ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на").

14.2. При вступі осо би для од но -
час но го нав чан ня за дво ма освітньо-
про фесійни ми про гра ма ми за на -
пря ма ми підго тов ки або спеціаль но -
с тя ми (в од но му або різних ви щих
нав чаль них за кла дах за різни ми
фор ма ми нав чан ня) оригіна ли до ку -
мен та про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, до дат ка до
ньо го дер жав но го зраз ка, а та кож
оригіна ли сер тифіка та Ук раїнсько го
цен т ру оціню ван ня якості освіти
зберіга ють ся у ви що му нав чаль но му
за кладі за місцем нав чан ня за дер -
жав ним за мов лен ням або за ра ху -
нок дер жав них пільго вих дов го с т ро -
ко вих кре дитів про тя гом усь о го
стро ку нав чан ня. При од но час но му
нав чанні за дво ма освітньо�про -
фесійни ми про гра ма ми за на пря ма -
ми підго тов ки або спеціаль но с тя ми
за місцем нав чан ня за ко ш ти фізич -
них, юри дич них осіб зберіга ють ся
завірені копії до ку мен та про освітній
(освітньо�кваліфікаційний) рівень
дер жав но го зраз ка та до дат ка до
ньо го, копії сер тифіка та Ук раїнсько -
го цен т ру оціню ван ня якості освіти
та ме дич ної довідки. За зна чені копії
до ку ментів зберіга ють ся у ви що му
нав чаль но му за кладі про тя гом стро -
ку нав чан ня ра зом з оригіна лом
довідки ви що го нав чаль но го за кла -
ду, у яко му зберіга ють ся оригіна ли
до ку ментів. Довідка ви дається на
ви мо гу сту ден та ви щим нав чаль ним
за кла дом, у яко му зберіга ють ся
оригіна ли ви ще заз на че них до ку -
ментів.

14.3. Осо би, які у вста нов ле ний
строк не по да ли до Прий маль ної
комісії ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть -
ма на" (відбірко вих комісій відповідних
струк тур них підрозділів ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на") оригіна ли
до ку ментів про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, до дат ка до
ньо го дер жав но го зраз ка, ме дич ної
довідки та сер тифікатів Ук раїнсько го
цен т ру оціню ван ня якості освіти (не
ви ко на ли ви мог для за ра ху ван ня),
втра ча ють пра во за ра ху ван ня на нав -
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чан ня за дер жав ним за мов лен ням, а
та кож на нав чан ня за ра ху нок дер -
жав них пільго вих дов го с т ро ко вих
кре дитів.

15. Ко ри гу ван ня спи с ку ре ко -
мен до ва них до за ра ху ван ня

15.1. Після за вер шен ня пер шо го
вста нов ле но го стро ку ви бо ру вступ -
ни ка ми місця нав чан ня (п'ять ка лен -
дар них днів після оп ри люд нен ня
пер шо го спи с ку ре ко мен до ва них до
за ра ху ван ня) Прий маль на комісія
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
здійснює ко ри гу ван ня спи с ку ре ко -
мен до ва них для за ра ху ван ня осіб:

ого ло шує спи с ки ре ко мен до ва них
та прий має рішен ня про за ра ху ван -
ня вступ ників, які бу ли ре ко мен до -
вані та ви ко на ли ви мо ги для за ра ху -
ван ня;

відкли кає на дані раніше ре ко мен -
дації вступ ни кам, які не ви ко на ли
ви мог для за ра ху ван ня;

фор мує нові спи с ки ре ко мен до ва -
них осіб з чис ла вступ ників, які не от -
ри му ва ли ре ко мен дацію раніше,
відповідно до рей тин го во го спи с ку
вступ ників на на явні ва кантні місця.

15.2. Після оп ри люд нен ня дру го го
та на ступ них списків вступ ників, ре -
ко мен до ва них до за ра ху ван ня, вста -
нов лю ють ся два дні для ви ко нан ня
вступ ни ка ми ви мог для за ра ху ван ня.

15.3. Після ви ко нан ня всіх ви мог
вступ ни ка ми для за ра ху ван ня на
нав чан ня за дер жав ним за мов лен -
ням у виз на че них об ся гах фор му -
ють ся спи с ки ре ко мен до ва них для
за ра ху ван ня на нав чан ня за ко ш ти
юри дич них та фізич них осіб.

Вступ ни ки, у яких бу ло відкли ка но
ре ко мен дацію для за ра ху ван ня на
місця дер жав но го за мов лен ня, мо -
жуть бу ти ре ко мен до вані до за ра ху -
ван ня на нав чан ня за ко ш ти юри дич -
них та фізич них осіб.

Стро ки та по ря док ви ко нан ня
умов для за ра ху ван ня за ко ш ти юри -
дич них та фізич них осіб вста нов лю -
ють ся Прий маль ною комісією ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на", але
не пізніше 25 серп ня 2011 ро ку.

15.4. Ого ло шен ня списків ре ко мен -
до ва них для за ра ху ван ня здійснюється
відповідно до Розділу 13 цих Пра вил.

16. На каз про за ра ху ван ня
16.1. На ка зи про за ра ху ван ня на

нав чан ня ви да ють ся рек то ром після
ви ко нан ня вступ ни ка ми ви мог для за -
ра ху ван ня за фор мою, вста нов ле ною
Міністер ством освіти і на уки Ук раїни,
та оп ри люд ню ють ся на інфор -
маційно му стенді Прий маль ної комісії
і веб-сайті ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на" (відповідних струк тур них
підрозділів ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма
Ге ть ма на").

16.2. На ка зи про за ра ху ван ня на
нав чан ня над си ла ють ся до Міністер -
ства освіти і на уки Ук раїни на па пе ро -
вих та елек трон них носіях та в елек -
трон но му виг ляді до Ук раїнсько го
цен т ру оціню ван ня якості освіти.

16.3. Рішен ня що до за ра ху ван ня
вступ ни ка з оп ла тою йо го нав чан ня за
ра ху нок дер жав но го цільо во го пільго -
во го дов го с т ро ко во го кре ди ту прий -
мається за за явою вступ ни ка, що по -
дається до Прий маль ної комісії, на
підставі ре зуль татів участі у кон курсі
відповідно до виділе них ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на" коштів.

17. Особ ли вості прий о му на

нав чан ня іно земців та осіб без
гро ма дян ства до ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на"

17.1. Підго тов ка іно земців та осіб
без гро ма дян ства здійснюється
згідно із За ко ном Ук раїни "Про пра -
во вий ста тус іно земців та осіб без
гро ма дян ства" (зі зміна ми), Ука за ми
Пре зи ден та Ук раїни від 25.03.94 
№ 112 "Про за хо ди що до роз вит ку
еко номічно го співробітниц тва об ла -
с тей Ук раїни з суміжни ми при кор -
дон ни ми об ла с тя ми Російської Фе -
де рації" та від 03.06.94 № 271 "Про
за хо ди що до роз вит ку еко номічно го
співробітниц тва об ла с тей Ук раїни з
суміжни ми об ла с тя ми Ре с публіки
Біло русь і адміністра ти вно�те ри -
торіаль ни ми оди ни ця ми Ре с публіки
Мол до ва", по ста но ва ми Кабіне ту
Міністрів Ук раїни від 26.02.93 № 136
"Про нав чан ня іно зем них гро ма дян в
Ук раїні" (зі зміна ми) та від 05.08.98
№ 1238 "Про за твер д жен ня По ло -
жен ня про прий ом іно земців та осіб
без гро ма дян ства на нав чан ня до
ви щих нав чаль них за кладів". Іно -
земці, яким на да ють ся дер жавні
сти пендії за міжна род ни ми до го во -
ра ми, за галь но дер жав ни ми про гра -
ма ми, інши ми міжна род ни ми зо -
бов'язан ня ми Ук раїни, прий ма ють ся
на нав чан ня на підставі на прав лень
Міністер ства освіти і на уки в ме жах
об сягів дер жав но го за мов лен ня.

17.2. Іно земці ук раїнсько го по хо -
джен ня, які от ри ма ли на прав лен ня на
нав чан ня від ук раїнських національ -
но�куль тур них то ва риств, ко ри с ту -
ють ся та ки ми са ми ми пра ва ми на
здо бут тя освіти, що й гро ма дя ни Ук -
раїни, як що во ни бу ли учас ни ка ми
міжна род них олімпіад із за галь но -
освітніх пред метів, вступ не ви п ро бу -
ван ня з яких виз на че но ци ми Пра ви -
ла ми як профільне для всту пу на об -
ра ний вступ ни ком на прям підго тов ки
(спеціальність).

17.3. Іно земці та осо би без гро ма -
дян ства, які постійно про жи ва ють в
Ук раїні, а та кож яким на да но ста тус
біжен ця в Ук раїні, прий ма ють ся до
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
у по ряд ку, пе ред ба че но му для гро -
ма дян Ук раїни.

17.4. Іно земці, які здо бу ли по вну
за галь ну се ред ню освіту у за кор дон -
них шко лах з ук раїнською мо вою нав -
чан ня, прий ма ють ся до ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на" за вступ ни ми
ек за ме на ми, пе ред ба че ни ми ци ми
Пра ви ла ми, у ме жах ус та нов ле них
квот за ре ко мен даціями національ них
куль тур них ук раїнських то ва риств та
дип ло ма тич них ус та нов Ук раїни за
кор до ном.

17.5. Прий ом до ку ментів від іно -
земців та осіб без гро ма дян ства у
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
здійснюється від 20 черв ня до 20 серп -
ня. Іно земці та осо би без гро ма дян -
ства по да ють такі до ку мен ти:

1) ан ке ту вста нов ле но го зраз ка;
2) копію до ку мен та про освіту та

одер жані з нав чаль них дис циплін
оцінки (ба ли);

3) до ку мент про відсутність ВІЛ-
інфекції, як що інше не пе ред ба че но
міжна род ни ми до го во ра ми Ук раїни,
оформ ле ний в Ук раїні;

4) ме дич ний сер тифікат про стан
здо ров'я, засвідче ний офіційним ор -
га ном охо ро ни здо ров'я країни, з
якої при був іно зе мець, і ви да ний не
пізніше ніж за два місяці до від'їзду
на нав чан ня в Ук раїну;

5) стра хо вий поліс з на дан ня ек с -

тре ної ме дич ної до по мо ги (крім іно -
земців, що при бу ли з країн, з яки ми
ук ла де но уго ди про без оп лат не на -
дан ня ек с тре ної ме дич ної до по мо ги);

6) копію до ку мен та про на ро джен ня;
7) копію па с пор та;
8) 10 фо то кар ток розміром 3 х 4 см;
9) зво рот ний кви ток з відкри тою

да тою по вер нен ня на батьківщи ну
терміном до од но го ро ку.

За зна чені до ку мен ти в підпунк тах
2), 4), 6) по винні бу ти пе ре кла дені на
ук раїнську мо ву та засвідчені
відповідно до за ко но дав ства країни
їх ви дачі, та ле галізо вані у вста нов -
ле но му по ряд ку, як що інше не пе -
ред ба че но міжна род ни ми до го во ра -
ми Ук раїни.

Іно земні гро ма дя ни, які ма ють
відповідні до ку мен ти про освіту та
знан ня ук раїнської мо ви, за ра хо ву -
ють ся до Універ си те ту за ре зуль та -
та ми ви п ро бу ван ня�співбесіди з
трьох пред метів, відповідно до До -
дат ку 4 цих Пра вил.

Вступ не ви п ро бу ван ня�співбесіда
про во дить ся від 20 лип ня 
до 30 серп ня 2011 ро ку згідно із за -
твер д же ним графіком. Ви п ро бу ван -
ня�співбесіда про во дить ся Прий -
маль ною комісією ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на".

Рівень знань оцінюється за шка -

лою: до статній та не до статній.
Як ре зуль та ти співбесіди за ра хо -

ву ють ся ре зуль та ти зовнішньо го
оціню ван ня нав чаль них до ся гнень
ви пуск ників нав чаль них за кладів си -
с те ми за галь ної се ред ньої освіти,
підтвер д жені відповідни ми сер -
тифіка та ми Ук раїнсько го цен т ру
оціню ван ня якості освіти. При цьо му
сер тифіка ти з кількістю балів не
ниж че вста нов ле но го Пра ви ла ми
прий о му до ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди -
ма Ге ть ма на" (див. До да ток 4) рівня
прирівню ють ся до до стат ньо го рівня
знань.

За ра ху ван ня до Універ си те ту на
нав чан ня за ра ху нок коштів юри дич -
них, фізич них осіб про во дить ся на
ос нові ре ко мен дацій Прий маль ної
комісії за ре зуль та та ми вступ них ви -
п ро бу вань.

17.6. Прий ом іно земців та осіб без
гро ма дян ства, які здо бу ли освітньо-
кваліфікаційний рівень ба ка ла в ра або
спеціаліста відповідної спеціаль ності
(на пря му підго тов ки), здійснюється
на освітньо�кваліфікаційний рівень
магістра. За ра ху ван ня про во дить ся
за ре зуль та та ми ви п ро бу ван ня-
співбесіди з дис циплін:

1.Ук раїнська мо ва;
2. Іно зем на мо ва (англійська,

німецька, фран цузь ка, іспанська);

3.Фа хо ва дис ципліна за відповідним
на пря мом магістерської підго тов ки.

Про ве ден ня співбесід роз по чи -
нається з 14 лип ня 2011 ро ку.

За ра ху ван ня до Універ си те ту на
нав чан ня за ра ху нок коштів юри дич -
них, фізич них осіб про во дить ся на
ос нові ре ко мен дацій Прий маль ної
комісії за ре зуль та та ми вступ них ви -
п ро бу вань.

18. До дат ко ве за ра ху ван ня до
ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма -
на" та зберіган ня робіт вступ ників

18.1. Осо би, які без по важ них при -
чин не при сту пи ли до за нять про тя -
гом 10 днів від дня їхньо го по чат ку,
відра хо ву ють ся з ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на". На звільнені при
цьо му місця мо же про во ди ти ся до -
дат ко ве за ра ху ван ня за кон кур сом
осіб, які по да ли сер тифіка ти Ук -
раїнсько го цен т ру оціню ван ня якості
освіти (успішно скла ли вступні ви п -
ро бу ван ня, що про во див ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"), і не
прой шли за кон кур сом на нав чан ня.

18.2. Ро бо ти вступ ників (у т.ч. ар -
куші підго тов ки до ус ної відповіді,
лист ки співбесіди), ви ко нані ни ми на
вступ них ек за ме нах, фа хо вих ви п -
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ро бу ван нях, співбесідах, яких не за -
ра хо ва но на нав чан ня, зберіга ють ся
про тя гом од но го ро ку, потім зни щу -
ють ся, про що скла дається акт. Як -
що та кий вступ ник ре ко мен до ва ний
до за ра ху ван ня до іншо го нав чаль -
но го за кла ду за ре зуль та та ми по -
точ них вступ них ек за менів, то йо го
вступні ро бо ти над си ла ють ся до
цьо го ви що го нав чаль но го за кла ду
за відповідним за пи том.

19. За без пе чен ня відкри тості
та про зо рості при про ве денні
прий о му до ви щих нав чаль них
за кладів

19.1. На засіданні Прий маль ної
комісії ма ють пра во бу ти при сутніми
пред став ни ки за собів ма со вої
інфор мації не більше двох осіб від
од но го за со бу.

Пред став ни ки за собів ма со вої
інфор мації по да ють за яв ку до Прий -
маль ної комісії на участь у її
засіданні не пізніше дня, що пе ре -
дує засідан ню.

19.2. Гро мадські ор ганізації, яким
Міністер ством освіти і на уки Ук раїни
на да но пра во ве с ти спо с те ре жен ня
за ро бо тою Прий маль ної комісії,
мо жуть на прав ля ти своїх спо с -
терігачів на її засідан ня. Прий маль -
на комісія ство рює на лежні умо ви

для при сут ності гро мадських спо с -
терігачів на своїх засідан нях, а та -
кож на дає їм мож ливість оз най ом -
лен ня з до ку мен та ми, які на да ють ся
чле нам комісії до засідан ня.

19.3. Го ло ва прий маль ної комісії,
як пра ви ло, ого ло шує про засідан ня
комісії не пізніше дня, що пе ре дує
дню засідан ня. В особ ли вих ви пад -
ках � не пізніше ніж за три го ди ни до
по чат ку засідан ня. Ого ло шен ня ра -
зом із про ек том по ряд ку ден но го
засідан ня оп ри люд нюється.

19.4. По дан ня вступ ни ком не до -
стовірних пер со наль них да них, не -
до стовірних відо мо стей про на -
явність пра ва на за ра ху ван ня по за
кон кур сом, пра ва на пер шо чер го ве
за ра ху ван ня, пра ва на за ра ху ван ня
за співбесідою, про здо бу ту раніше
освіту, про про хо джен ня зовнішньо -
го не за леж но го оціню ван ня є
підста вою для відра ху ван ня йо го з
чис ла сту дентів.

19.5. Інфор му ван ня гро мадськості
про хід по дан ня за яв на вступ до ви -
щих нав чаль них за кладів ІІІ�IV рівнів
ак ре ди тації здійснюється за до по мо -
гою інфор маційної си с те ми "Кон -
курс". Прий маль на комісія ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на" що до -
бо во по дає інфор маційні звіти до си -
с те ми "Кон курс".

ПРА ВИ ЛА ПРИ ЙО МУ  
ДО ДЕР ЖА В НО ГО ВИ ЩО ГО НА ВЧА ЛЬ НО ГО ЗА КЛА ДУ 

«КИ ЇВ СЬ КИЙ  НА ЦІ О НА ЛЬ НИЙ ЕКО НО МІ Ч НИЙ УНІ ВЕР СИ ТЕТ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» у 2011 році
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

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

За денною формою навчання (прийому на перший курс зі скороченим терміном навчання)

* � обсяг державного замовлення буде доведено до Університету до початку прийому
** � може бути скориговано до початку прийому документів

Додаток 4 до Правил прийому до ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних екзаменів)

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

* � у % до обсягу державного замовлення 

За заочною формою навчання (прийому на перший курс зі скороченим терміном навчання)

* � обсяг державного замовлення буде доведено до Університету до початку прийому
** � може бути скориговано до початку прийому документів

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12�бальною шкалою, значенням 200�бальної шкали



Спецвипуск 201112

№ 5�8 (1339�1342)

Рік за сну ван ня — 1906 

Фі нан со во� еко но мі ч ний фа ку ль -
тет — один із про ві д них, най бі ль -
ших і най ста рі ших фа ку ль те тів Ки їв -

сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но го
уні вер си те ту. Та ка роль фа ку ль те ту
ви зна чи лась іс то ри ч но та по в’я за -
на пе ре д у сім з ти ми за вдан ня ми,
які ви рі шу ють ся фі нан со ви ми і ба н -
ків сь ки ми ор га на ми дер жа ви. А то -
му це по тре бує гли бо ких і все бі ч них
знань. На ос но ві цих ви мог ор га ні -
зо ву єть ся і здій с ню єть ся вишів сь ка
під го то в ка еко но мі с тів для фі нан -
со вих ор га нів і ба н ків. Цим ви мо гам
під по ряд ко ва но на вча ль ний про -
цес, на у ко во� до с лі д ну й ви хо в ну
ро бо ту на фа ку ль те ті.

Сту де н ти на бу ва ють су час них
знань з гу ма ні та р ної, при ро д ни чо� -
на у ко вої, за га ль но еко но мі ч ної і
про фе сій ної під го то в ки. Зна ч на
ува га при ді ля єть ся на у ко вій ро бо ті
сту де н тів. Для цьо го на ка фе д рах
ді ють на у ко ві гу р т ки, си с те ма ти ч но
про во дять ся сту де нт сь кі кон фе ре -
н ції і олім пі а ди, пе ре мо ж ці яких ма -
ють мо ж ли вість пред ста в ля ти
честь уні вер си те ту на все ук ра їн сь -
ких і між на ро д них на у ко вих сту -
дент сь ких фо ру мах, пу б лі ку ва ти
ре зуль та ти сво їх до слі джень у фа -
хо вих ви дан нях. Най з ді б ні ші ви пу -
с к ни ки про до в жу ють на у ко ву ді я -
ль ність в ас пі ра н ту рі, яка є ос но в -
ним дже ре лом по пов нен ня пе да го -
гі ч них ка д рів для ка федр як фа ку -
ль те ту, так і уні вер си те ту в ці ло му.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ба ка лавр

На прям під го то в ки: 
Фі нан си і кре дит (спе ці а лі за ція

«Фі на н си»)

Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної форми на вчан ня – 4 ро -

ки, за оч ної – 4 ро ки 2 мі ся ці.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ма гістр

Спе ці а ль ність:
Фі нан си 
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«Де р жа в ний фі нан со вий ме -

недж мент»
«Фі на н со вий ринок»
«Фі на н со вий ме не дж мент у

сфе рі бі з не су» 
«Фінансовий контролінг»
«Стра хо вий ме не дж мент»
Те р мін під го то в ки

ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня

– 1 рік,  за оч ної – 1 рік 
2 мі ся ці.

На осві т ньо� ква лі фі ка -
цій ний рі вень ма гі с т ра
ден ної, за оч ної форм на -
вчан ня при йма ють ся ви -
пу с к ни ки КНЕУ ми ну лих
ро ків, а та кож осо би, які
за кін чи ли ін ші ви щі на -
вча ль ні за кла ди, з освіт -
ньою ква лі фі ка ці єю ба -
ка лавр і спе ці а ліст за
даним напрямом
підготовки.

На п’яти ка фе д рах фа -
ку ль те ту пра цю ють 
125 ви кла да чів, серед
яких 14 про фе со рів,
док то рів на ук; 34 до це н -
ти, 40 ста р ших ви кла да -

чів та 17 аси с те н тів. А ще провід ні
еко но мі с ти� пра к ти ки, на у ко вці,
дер жа в ні ді я чі на вча ють 4300 сту -
де н тів. Крім то го, фа хо ву під го то -
в ку за без пе чу ють 2 ком п’ю те р ні
кла си з до сту пом до ме ре жі Ін тер -
нет, два на вча ль но� ме то ди ч ні ка -
бі не ти, навчально�практичний
центр страхового бізнесу, лі н га -
фон ний ка бі нет.

Фа ку ль тет під три мує пар т нер сь -
кі зв’я з ки з Центра ль ним уні вер си -
те том еко но мі ки і фі нан сів (м. Пе -
кін, КНР), уні вер си те том Не пі ер 
(м. Един бург, Ве ли ко бри та нія), уні -
вер си те том Но са м б рія (м. Нью -

касл, Ве ли ко бри та нія), уні вер си те -
том м. Кон с танц (Ні ме ч чи на) і
університетом м. Марбург (Ні ме ч -
чи на).

Май бу т нє пра це вла ш ту ван -
ня: фа ку ль тет го тує фа хі в ців для
ро бо ти в Мі ні с тер с т ві фі нан сів та
мі сце вих фі нан со вих ор га нах,
Дер жа в ній по да т ко вій ад мі ні с т ра -
ції, Дер жа в но му ка з на чей с т ві, Ко -
н т ро ль но� ре ві зій ній слу ж бі, стра -
хо вих ком па ні ях і ба н ках, а та кож у
фі нан со вих під роз ді лах під при -
ємств, ор га ні за цій, уста нов рі з них
га лу зей еко но мі ки.

Рік за сну ван ня — 2003

У діло во му світі гроші відігра ють
доміну ю чу роль, а бан ки (як ус та -
но ви, які аку му лю ють гро шові ре -
сур си) є по туж ни ми і впли во ви ми
учас ни ка ми еко номічних про цесів.
Ро бо та у фінан со во�кре дитній
сфері � склад на, відповідаль на, й
вод но час ціка ва та за хоп лива � по -
тре бує гли бо кої фа хо вої підго тов -

ки, здо бу ти яку ви змо же те на кре -
дит но�еко номічно му фа куль теті.

Хо ча на сам пе ред ви пуск ників
фа куль те ту го ту ють для діяль ності
у фінан со во�кре дитній сфері �
ґрун тов на освіта до зво ляє їм пра -
цю ва ти у різних сек то рах еко -
номіки, посісти гідне місце у
суспільстві.

Це під тве р джу єть ся тим, що чи -
ма ло на ших ко ли ш ніх сту де н тів
очо лю ють ба н ків сь кі та кре ди т ні
уста но ви, про фі ль ні ко мі те ти Вер -
хо в ної Ра ди, пра цю ють на від по ві -
да ль них по са дах в ор га нах дер жа в-
ної вла ди.

У ви пу с к ни ків фа ку ль те ту прак -
ти ч но від су т ня про бле ма з пра це -
вла ш ту ван ням. Що ро ку ба н ки та
ін ші під при єм ни ць кі стру к ту ри
зве р та ють ся з про по зи ці я ми що -
до за лу чен ня у штат кра щих сту -
де н тів, ча с то сту де н ти за ли ша -
ють ся пра цю ва ти на сво їх ро бо -
чих мі с цях пі с ля про хо джен ня
прак ти ки.

Кре ди т но� еко но мі ч ний фа ку ль -
тет є про ві д ним на у ко вим та на -
вча ль но� ме то ди ч ним центром у
сфе рі ба н ків сь ко го бі з не су.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ба ка лавр

На прям під го то в ки: 
Фі нан си і кре дит (спе ці а лі за ція

«Кре дит»)
Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної форми на вчан ня – 4 ро -

ки, за оч ної – 4 ро ки 2 мі ся ці.

Осві т ньо� ква лі фі ка цій ний 
рі вень – ма гістр

Спе ці а ль ність:
Ба н ків сь ка спра ва
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«Ба н ків сь кий ме не дж мент»

«Фі на н су ван ня ін ве с ти цій них
про е к тів»

«Ре гу лю ван ня ба н ків сь кої ді я ль -
но с ті»

«Фі на н со ва ана лі ти ка та ін жи ні -
ринг у ба н ку».

Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік,

за оч ної – 1 рік 2 мі ся ці.
На осві т ньо� ква лі фі ка цій ний рі -

вень ма гі с т ра ден ної, за оч ної
форм на вчан ня при йма ють ся ви -
пу с к ни ки КНЕУ ми ну лих ро ків, а
та кож осо би, які за кін чи ли ін ші ви -
щі на вча ль ні за кла ди, з осві т ньою
ква лі фі ка ці єю ба ка лавр і спе ці а -
ліст.

Се р йо з ний ак цент на фа ку ль -
те ті ро бить ся на опа ну ван ня сту -
де н та ми су час них ком п’ю те р них
тех но ло гій, а та кож на ви вчен ня
іно зе м них мов, на сам пе ред, ан г -
лій сь кої та ні ме ць ко ї. З ці єю ме -
тою ді ють до б ре об ла д на ні ком -
п’ю те рні кла си, об’ єд на ні в уні -
вер си тет сь ку ком п’ю те р ну ме ре -
жу та під клю че ні до гло ба ль ної
ме ре жі Internet. Кра щі сту де н ти
ма ють мо ж ли вість ви вча ти іно -
зе мну мо ву за спе ці а ль ною про -
гра мою і про хо ди ти на вчан ня за
ко р до ном.

Ос но в не ін те ле к ту а ль не ба гат-
с т во фа ку ль те ту — про фе сор сь -
ко� ви к ла да ць кий ко ле к тив, який
сфо рмо ва но з ви со ко ква лі фі ко ва -
них фа хі в ців із ве ли ким до сві дом
на у ко вої та прак ти ч ної ро бо ти. У
на вча ль но� ме то ди ч но му та на у ко -
во му за без пе чен ні на вча ль но го
про це су бе руть участь понад 
120 ви кла да чів, з них 11 до к то рів
на ук, про фе со рів, 59 до це н тів, ка -
н ди да тів на ук. За під ру ч ни ка ми,
на вча ль ни ми по сі б ни ка ми та на у -
ко ви ми пра ця ми ви кла да чів фа ку -

ль те ту на вча ють ся сту де н ти всіх
ви щих на вча ль них за кла дів і фа ку -
ль те тів кре ди т но� еко но мі ч но го
про фі лю в Укра ї ні.

Ве ли ка ува га на фа ку ль те ті
при ді ля єть ся на у ко вій ро бо ті
сту де н тів. З ці єю ме тою на ка фе -
д рах ді ють на у ко ві гу р т ки, пе -
ріоди ч но про во дять ся сту де нт сь -
кі олім пі а ди, пе ре мо ж ці яких ма -
ють мо ж ли вість за хи ща ти честь
уні вер си те ту на все ук ра їн сь ких
на у ко вих сту де нт сь ких фо ру мах,
пу б лі ку ва ти свої на у ко ві ро бо ти у
фа хо во му ви дан ні. Ви пу с к ни ки� -
ві д мін ни ки про до в жу ють на у ко ву
ро бо ту в ас пі ра н ту рі, яка є ос -
нов ним дже ре лом по пов нен ня
пе да го гі ч них ка д рів.

Фа куль тет тісно співпра цює за
на пря мом обміну досвідом з
провідним ВНЗ КНР — Цен т раль -
ним фінан со во�еко номічним

універ си те том, Санкт�Пе тер-
бурзьким дер жав ним інже нер -
но�еко номічним універ си те том,
Санкт�Пе тер бурзьким дер жав ним
універ си те том еко номіки і фінансів.

Май бу т нє пра це вла ш ту ван -
ня: ви пу с к ни ків фа ку ль те ту го ту -
ють для ді я ль но с ті у сфе рі ба н -
ків сь ко го та ін ве с ти цій но го бі з -
не су, вод но час ґрун то вна те о ре -
ти ч на і прак ти ч на під го то в ка до -
зво ляє їм пра цю ва ти у рі з них
сфе рах еко но мі ки, по сі с ти гі д не
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 ве ли ку
по тре бу у ви пу с к ни ках кре ди т -
но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту, які,
як пра ви ло, в по да ль шо му за -
йма ють клю чо ві по са ди в уста но -
вах ко ме р цій них ба н ків, фі нан -
со во� кре ди т них уста но вах то що.

Кредитно�економічний факультет

Де кан
ДИ БА Ми хай ло Іва но вич,
до к тор еко но мі ч них на ук,

про фе сор

тел.:(044)455�6907
е�mail: kef@kneu.kiev.ua
Ад ре са: 03113, м. Ки їв,
вул. Де г тя рів сь ка, 49�Г,

на вча ль ний ко р пус КНЕУ № 3,
кімн. 064

Фінансово�економічний факультет

Де кан
ХЛІ В НИЙ

Во ло ди мир Ки ри ло вич,
ка н ди дат еко но мі ч них на ук,

про фе сор

тел.: (044) 456�0464, 459�6266
е�mail: kneu_fef@ukr.net
Ад ре са: 03113, м. Ки їв,
вул. Де г тя рів сь ка, 49�Г,

на вча ль ний ко р пус КНЕУ № 3,
кімн. 035



Спецвипуск 2011 13

№ 5�8 (1339�1342)

Рік за сну ван ня — 1964

Історія роз вит ку фа куль те ту бе ре
свій по ча ток з мо мен ту здійснен ня
пер шо го прий о му сту дентів на І курс зі
спеціаль ності 1738 «Ме ханізація обліку
та об чис лю валь них робіт» у 1958 році.
Чи сельність сту дентів, за ра хо ва них на
пер ший курс, скла да ла 50 осіб. На базі
цієї спеціаль ності з 1 ве рес ня 1964 ро -
ку бу ло ор ганізо ва но фа куль тет «Ор -
ганізація ме ханізо ва ної об роб ки еко -
номічної інфор мації». З се ре ди ни 
70�х рр. на зву фа куль те ту бу ло зміне но
на «Інже нер но�еко номічний».

До 1996 ро ку на фа куль теті про во ди -
в ся ви пуск фахівців на рівні спеціалістів
з ма шин ної об роб ки еко номічної
інфор мації, ав то ма ти зо ва ної об роб ки
еко номічної інфор мації і АСУ та інфор -
маційних си с тем в еко номіці. 

Ре с т рук ту ри зація підго тов ки фахівців
в універ си теті в ціло му на да ла мож -
ливість про во ди ти ви пуск фахівців на
рівні ба ка лаврів, спеціалістів та
магістрів. Пер ший ви пуск фахівців на
рівні ба ка лаврів був про ве де ний у
1995/96 нав чаль них ро ках. У 1996/97 та
1997/98  нав чаль них  ро ках  бу ло про -
ве де но  ви пуск  фахівців  на  рівні
магістрів  з  інфор маційних  си с тем  у
ме нед ж менті.

З 2007/2008  нав чаль но го ро ку  на
фа куль теті  здійснюється  підго тов ка
ба ка лаврів  за га лу зя ми знань:

Освітньо�кваліфікаційний 
рівень – ба ка лавр

На пря ми підго тов ки: 
еко номічна кібер не ти ка
при клад на ста ти с ти ка
комп’ютерні на уки (спеціалізація

«Інте лек ту альні си с те ми прий нят тя
рішень»)

Термін підго тов ки ба ка лаврів:
ден ної форми нав чан ня – 4 ро ки, за -

оч ної – 4 ро ки 2 місяці.

Освітньо�кваліфікаційний
рівень – магістр

Спеціаль ність:
Еко номічна кібер не ти ка
Магістерські про гра ми:
«Системний аналіз і моделювання

економічних процесів» 
«Інформаційний менеджмент»
«Інформаційні системи в бізнесі і

державному управлінні»
«Інформаційні системи в банках та

фінансових установах»
Спеціаль ність:
При клад на ста ти с ти ка
Магістерська про гра ма:
«Інфор маційно�аналітич не за без пе -

чен ня уп равління еко номічним та
людським роз вит ком»

Спеціаль ність:
Системи і методи прийняття рішень
Магістерська про гра ма:
«Системи і методи прийняття

рішень»

Термін підго тов ки магістрів:
Магістерська про гра ма «Системи і

методи прийняття рішень» – ден на
фор ма нав чан ня – 1 рік  10 місяців; 

для інших магістерських про грам —
ден на фор ма нав чан ня – 1 рік, за оч на –
1 рік 2 місяці.

У рам ках підго тов ки ба ка лаврів 
з еко номічної кібер не ти ки, при клад ної
ста ти с ти ки та комп’ютер них на ук сту ден -
ти фа куль те ту про тя гом трьох років от ри -
му ють фун да мен таль ну освіту, а сту ден ти
ден ної фор ми нав чан ня ще й до дат ко ву
пси хо ло го�пе да гогічну підго тов ку. Чет -
вер тий рік нав чан ня відве де но фа ховій
підго товці. 

Ба ка лавр з еко номічної кібер не ти ки
здо бу ває знан ня з вив чен ня про цесів збо -
ру, на гро ма джен ня, зберіган ня й об роб ки
еко номічної інфор мації, мо де лю ван ня
вирішен ня уп равлінських зав дань ме не -
дже ра і мар ке то ло га та їхнього інфор -
маційно го за без пе чен ня, про ек ту ван ня,
роз роб ки та ек с плу а тації інфор маційних
си с тем і су час них інфор маційних тех но -
логій. 

Ба ка лавр з при клад ної ста ти с ти ки
здійснює інфор маційне за без пе чен ня уп -
равлінської діяль ності на ма к рорівні на ос -
нові аналізу та про гно зу ван ня еко номічної
кон’юнк ту ри рин ку праці, то вар но го і
фінан со во го ринків, ор ганізацію та про ве -
ден ня ста ти с тич них досліджень соціаль -
но�еко номічних явищ і про цесів за міжна -
род ни ми стан дар та ми, адап тацію інфор -
мації та по каз ників ста ти с ти ки Ук раїни до
умов рин ко вої еко номіки, роз бу до ву си с -
те ми національ них ра хунків, яка є ба зою
ста ти с тич но го аналізу в усь о му світі.

Ба ка лавр з комп’ютер них
на ук здо бу ває знан ня з на пря -
му комп’ютер них на ук. Опа ну -
ван ня нав чаль них дис циплін
цьо го на пря му на дає мож -
ливість ба ка ла в ру роз роб ля ти,
впро ва джу ва ти і су п ро во джу -
ва ти інфор маційні си с те ми і
тех но логії, інте лек ту альні си с -
те ми об роб лен ня  інфор мації і
си с те ми підтрим ки прий нят тя
рішень в еко номіці, ме нед ж -
менті та бізнесі, а та кож в інших
проб лем них га лу зях.

Магістр з еко номічної кібер -
не ти ки, інте лек ту аль них си с тем
прий нят тя рішень та при клад -
ної ста ти с ти ки — це фахівець,
підго тов ле ний для ви роб ни чо-
технічної, ор ганізаційно�уп -
равлінської, пла но во�еко -
номічної, про ект ної та
дослідницької діяль ності на
про мис ло вих підприємствах та
в ста ти с тич них уп равліннях, у
ко мерційних струк ту рах, у си с -
темі підго тов ки та підви щен ня
кваліфікації кадрів.

Магістри у про цесі нав чан ня
здо бу ва ють знан ня і на вич ки
інно ваційно го ха рак те ру в га лу -
зях еко номіко�ма те ма тич но го
мо де лю ван ня, інфор маційних
си с тем і тех но логій та ме нед ж -
мен ту інфор маційної діяль ності, при -
клад ної ста ти с ти ки.

Міжна родні зв’яз ки: фа куль тет
підтри мує зв’яз ки з нав чаль ни ми за кла -
да ми Швей царії, США, Польщі, Сло вач -
чи ни, ФРН, Росії та ін. Наші сту ден ти по -

глиб лю ють знан ня у
нав чаль них за кла дах
універ си те ту м. Кон -
станц (Німеч чи на).

У на уко во му та нав -
чаль но�ме то дич но му
за без пе ченні нав чаль -
но го про це су на 
6 ка фе д рах ФІСіТу бе -
руть участь 96 ви со ко к -
валіфіко ва них вик ла -
дачів, се ред яких 7 док -
торів на ук, 9 про фе -
сорів, 50 кан ди датів
на ук, інші на укові
співробітни ки. На фа -
куль теті функціону ють

5 спеціалізо ва них комп’ютер них класів
та нав чаль но�ме то дич ний кабінет.

Май бутнє пра цев ла ш ту ван ня:
після ба ка ла в ра ту ви пуск ни ки мо жуть
здійсню ва ти такі ви ди еко номічної
діяль ності: діяльність у сфері інфор ма -
ти зації, досліджен ня і роз роб ки інфор -
маційних си с тем і тех но логій у га лузі
еко номіки, ста ти с ти ки, ор ганізації та
уп равління, кон сал тин гу, бізне су та
освіти, оп то вої торгівлі і по се ред ниц -
тва, гро мадська діяльність що до фор -
му ван ня і по ши рен ня інфор мації. 

Після от ри ман ня дип ло му магістра
ви пуск ни ки мо жуть пра цю ва ти на
керівних по са дах підприємств та ор -
ганізацій будь�яких видів еко номічної
діяль ності; керівни ка ми функціональ -
них підрозділів ком панії; ек с пер та -
ми�аналіти ка ми; ек с пер та ми в га лузі
ІТ�тех но логії, а з на бут тям про фесійно -
го ста жу � обійма ти по са ди керівних
працівників апа ра ту місце вих та дер -
жав них ор ганів вла ди.

Факультет інформаційних систем
і технологій

Де кан
ША РА ПОВ

Оле к сандр Дми т ро вич,
ка н ди дат тех ні ч них на ук, 

про фе сор,
за слу же ний пра ців ник

осві ти Укра ї ни

тел.: (044) 537�0729
е�mail: fisit@kneu.kiev.ua
Ад ре са: 04053, м. Ки їв,

Львів сь ка пло ща, 14, кімн. 401

Ві до мі ви пу с к ни ки:
ОСА У ЛЕ Н КО О. Г. — Го ло ва Держ ко м с та ту

Укра ї ни, за слу же ний еко но міст Укра ї ни;
ТИ МО НЬ КІН Ю.В. — Го ло ва Пра в лін ня Укр -

со ц ба н ку (Ак ці о не р но� ко ме р цій ний со ці а ль но го
роз ви т ку);

ПИ РОЖ КОВ С. І. —  док тор еко номічних на ук,
ака демік НАН Ук раїни; Над зви чай ний і По вно -
важ ний По сол Ук раїни у Ре с публіці Мол до ва; 

ЛІБА НО ВА Е. М. — ака демік НАН Ук раїни,
ди рек тор Інсти ту ту де мо графії та соціаль них
досліджень;

ПАР ФЕН ЦЕ ВА Н. О. — док тор еко номічних
на ук, про фе сор, завіду вач ка фе д ри Національ -
ної ака демії ста ти с ти ки обліку і ау ди ту.

ТРО ФІ МОВ В. П. — член� ко ре с по н дент НАН
Укра ї ни;

КУ ЛА ГІ НА В. П. — ге не ра ль ний ди ре к тор ін -
ве с ти цій ної ком па нії «І не ко� ме не джер»;

ЛЯ ПІН В. О. — на ча ль ник на пря м ку Де па р та -
ме н ту спе ці а ль них те ле ко му ні ка цій них си с тем
та за хи с ту Ін фо р ма ції слу ж би без пе ки Укра ї ни,
ла у ре ат Дер жа в ної пре мії Укра ї ни в га лу зях на у -
ки і тех ні ки 2002 р. за ро бо ти в га лу зі зв’я з ку;

ЗО ЛО ТА РЕ Н КО Ю. Г. — ди ре к тор по управ -
лін ню пе р со на лом ТОВ «Су ма т ра�ЛТД»;

КО С ТЮ КОВ С. М. — ди ре к тор фі р ми «Ко мі з -
дат»;

МА К СИ М ЧУК В. М. — зав. від ді лу фір ми
«Siemens».

З 1 ве рес ня  стар тує спільна
ук раїнсько�фран цузь ка магі-
стерська про гра ма

Для сту дентів КНЕУ 4�го та 
5�го ро ку нав чан ня всіх спеціаль -
но с тей і магістерських про грам
фа куль тетів (Фінан со во�еко -
номічно го, Еко номіки та уп -
равління, Міжна род ної еко номіки і
ме нед ж мен ту, Уп равління пер со -
на лом та мар ке тин гу), які впев не -
но во лодіють фран цузь кою мо вою
на рівні B2 і ба жа ють нав ча тись у
стінах КНЕУ од но час но за про гра -
мою фран цузь ко го універ си те ту
Софія Антіполіс (м. Ніцца) � та ка
мож ливість на дається вже  з 1 ве -
рес ня 2011 ро ку.

Спільна про гра ма нав чан ня пе -
ред ба чає взаємо залік дис циплін
ук раїнською і фран цузь кою сто ро -
ною і вик ла дан ня 50% дис циплін
вик ла да ча ми універ си те ту Софія
Антіполіс фран цузь кою мо вою.

Після закінчен ня ви пуск ни ки 
4�го ро ку нав чан ня от ри му ють
дип ло ми ба ка лаврів КНЕУ (для ви -
пуск ників магістерських про грам
КНЕУ � дип лом магістра КНЕУ за
відповідною магістерською про -
гра мою) і дип ло ми рівня М1 (пер -
шо го ро ку нав чан ня) Iнсти ту ту
Адміністру ван ня Підприємств
Універ си те ту Софія Антіполіс. 

Він є до статнім для от ри ман ня
провідних уп равлінських по сад у
гло баль них світо вих ком паніях,
що пра цю ють на вітчиз ня но му
рин ку та в інших євро пейських
країнах.

Дип лом за рівнем М1 дає мож -
ливість про дов жи ти нав чан ня за

рівнем М2 в КНЕУ або всту па ти до
будь�яко го фран цузь ко го (євро -
пейсько го) універ си те ту на про -
гра му М2. 

Інтен сив на фран ко фон на
підго тов ка для сту дентів 3�го
та 4�го ро ку нав чан ня

Для сту дентів КНЕУ 3�го і 4�го

ро�ків нав чан ня, які ба жа ють нав -
ча ти ся на спільній ук раїнсько-
фран цузькій магістерській про -
грамі і во лодіють фран цузь кою
мо вою на по чат ко во му або се -
ред ньо му рівні (А1, А2, В1), про -
по нується про гра ма інтен сив ної
лінгвістич ної підго тов ки. Гру пи

фор му ють ся ди фе ренційо ва но �
відповідно до мов но го рівня.

Лінгвістич на підго тов ка для
сту дентів 1�го та 2�го ро ку нав -
чан ня

Для сту дентів 1�го і 2�го років
нав чан ня, які заціка ви лись фран -
цуз кою мо вою і ба жа ють її опа ну -
ва ти по за  нав чаль ною про гра мою
КНЕУ, про по ну ють ся про гра ми
лінгвістич ної підго тов ки за леж но
від рівня во лодіння мо вою. По кра -
щен ню мов лен ня спри я ти муть
ЛІТНІ ПРОГРАМИ лінгвістич но го і
еко номічно го ста жу ван ня сту -
дентів у Франції, які ор ганізує
Інсти тут.

Де таль на інфор мація 
за елек трон ною ад ре сою

ifum@ukr.net або в ауд. 326 у 
ме не дже ра Інсти ту ту 

Ка те ри ни Ко ло со вої  

Директор
РЕШЕТНІКОВА

Ірина Леонідівна

ФРАНЦУЗЬКО�УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
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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 5 академіків та
4 члени�кореспонденти державних академій наук, 
а саме: дійсний член Академії педагогічних наук України
А. Ф. Павленко, а також дійсні члени Академії аграрних
наук України Б. Я. Панасюк та В. Г. Андрійчук,
члени�кореспонденти НАН України В. М. Бородюк, 
В. Ф. Опришко і В. С. Савчук. 

За роки свого існування університет підготував
багато вчених�економістів. Аспірантуру в  університеті
започатковано з 1946 року. З 2006 року вперше в
нашому університеті була відкрита аспірантура на
контрактній основі. Загальна кількість аспірантів на
кінець 2010 р. становила 496 осіб, з них на контрактній
основі 50 чол. На сьогоднішній день підготовка
аспірантів проводиться з 13 (9 економічних, 
2 педагогічних і 2 юридичних) спеціальностей. У 2010 р.
до аспірантури було зараховано 150 осіб (74 із відривом
від виробництва і 76 без відриву від виробництва), з них
на контрактній  основі � 14 (4 з відривом від виробництва
і 10 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 2010 році до кафедр
університету було прикріплено 55 осіб. На кінець минулого року загальна кількість здобувачів
кандидатського ступеня складала 192 особи.

Кадри найвищої кваліфікації готуються, головним чином, через докторантуру, що функціонує в
університеті з 1988 року. У 2010 році до докторантури зараховано 11 фахівців, з них 7 доценти нашого
університету та 4 доценти з інших ВНЗ України. Підготовка докторів наук проводиться з 
9 спеціальностей. На кінець 2010 року докторантура налічувала 24 особи. В університеті існує і така
форма підготовки докторів наук, як прикріплення до кафедр університету для завершення
докторських дисертацій. У 2010 році були прикріплені 14 чол., з них 4 � доценти нашого університету,
1 � доцент Криворізького економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", 1 � доцент
Кримського економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" та 8 � доценти з інших ВНЗ
України. Загальна чисельність прикріплених для завершення докторських дисертацій на кінець 2010 р.
становила 47 осіб.

Успішно функціонували 7 спеціалізованих вчених рад: із них 6 із захисту докторських дисертацій (з
правом захисту кандидатських дисертацій) з економічних наук та 1 із захисту кандидатських
дисертацій з юридичних наук. Така розгалужена мережа спеціалізованих вчених рад дозволяє
готувати фахівців найвищої кваліфікації не тільки для потреб університету, а й для багатьох вищих
навчальних закладів, науково�дослідних установ як України, так і зарубіжних країн.

Активну участь у науковому житті університету беруть студенти. В університеті діють молодіжна
студентська громадська наукова організація "Наукове студентське товариство", наукові студентські
гуртки, проводять конкурси студентських робіт, олімпіади, у тому числі всеукраїнські, щорічні
міжвишівські і міжнародні наукові студентські конференції. Видається збірник наукових студентських
праць.

Відділен ня до вузівської підго тов ки
Київсько го національ но го еко номічно го
універ си те ту ім. Ва ди ма Ге ть ма на до по ма -
гає слу ха чам ак ту алізу ва ти й удо с ко на ли ти
знан ня, на буті в за галь но освітніх се редніх
нав чаль них за кла дах, на дає ґрун тов ну

підго тов ку тим, хто всту па ти ме до ви щих
нав чаль них за кладів Ук раїни. Слу хачі ма -
ють мож ливість за влас ним ви бо ром підви -
щи ти рівень знань з та ких пред метів: ук -
раїнська мо ва та літе ра ту ра, іно зем на мо ва
(англійська, німецька, фран цузь ка),  ма те -
ма ти ка, історія Ук раїни, гео графія.

Лекції та прак тичні за нят тя на відділенні
до вузівської підго тов ки про во дять вик ла -
дачі універ си те ту. Слу хачів на до говірних
за са дах за без пе чу ють нав чаль но�ме то -
дич ни ми ма теріала ми з усіх дис циплін.

Співпра ця відділен ня до вузівської підго -
тов ки з Міжна род ним інсти ту том
бізнес�освіти Київсько го національ но го
еко номічно го універ си те ту ім. Ва ди ма Ге -
ть ма на сприяє підтри ман ню на якісно му
рівні нав чаль но го про це су.

Струк ту ра відділен ня до вузівської
підго тов ки:

– підго тов че відділен ня;
– підго товчі кур си:
8�місячні – 750 слу хачів;
4�місячні – 300 слу хачів;
за очні – 400 слу хачів.

Ор ганізація нав чаль но го про це су.
За нят тя на підго тов чих кур сах роз по чи -

на ють ся:
– вечірня фор ма нав чан ня:
8�місячні – від 15 ве рес ня до 15 трав ня;   
4�місячні – від 15 січня до 30 квітня.
– за оч на фор ма нав чан ня  – від 1 жовтня

до 31 трав ня (раз на місяць в ос тан ню
неділю міся ця).

Прий ман ня за яв на усі фор ми нав чан ня
– з 2 лип ня.

Для нав чан ня на підго тов чих кур сах
потрібно по да ти за яву на ім’я рек то ра
універ си те ту й ук ла с ти до говір (при собі
ма ти па с порт та іден тифікаційний код слу -
ха ча або ко гось із батьків).

На підго тов че відділен ня та підго товчі
кур си прий ма ють учнів ви пуск них класів.
Нав чан ня здійсню ють за ра ху нок коштів
фізич них та юри дич них осіб, до го во ри ук -
ла да ють як з юри дич ни ми, так і фізич ни ми
осо ба ми.

З 2009 ро ку відкри то вечірні підго товчі
кур си для учнів не ви пуск них класів се -
редніх шкіл, які ба жа ють нав ча ти ся за 
2�річною про гра мою.

З 2011 р. відділен ня про по нує уч ням 
9�х класів підго тов ку до всту пу в ко леджі
КНЕУ з нав чаль них пред метів: ук раїнська
мо ва та ма те ма ти ка.

Відділення довузівської підготовки
За ві ду вач

КО З ЛОВ СЬ КА
Ла ри са Сте па ні в на,

ка н ди дат фі ло ло гі ч них на ук,
до цент

тел.: 205�54�84

Відділ науки та аспірантури

08.00.01 � Еко номічна те орія та історія еко номічної
дум ки

08.00.02 � Світо ве го с по дар ство і міжна родні еко -
номічні відно си ни

08.00.03 � Еко номіка та уп равління національ ним го с -
по дар ством

08.00.04 � Еко номіка та уп равління підприємства ми 
08.00.07 � Де мо графія, еко номіка праці, соціаль на

еко номіка і політи ка
08.00.08 � Гроші, фінан си і кре дит
08.00.09 � Бух гал терський облік, аналіз та ау дит 
08.00.10 � Ста ти с ти ка
08.00.11 � Ма те ма тичні ме то ди, мо делі та інфор -

маційні тех но логії в еко номіці
12.00.04 � Го с по дарське пра во; го с по дарсько�про це -

су аль не пра во 
12.00.07 � Адміністра ти вне пра во і про цес; фінан со ве

пра во; інфор маційне пра во 
13.00.04 � Те орія і ме то ди ка про фесійної освіти (з

відри вом від ви роб ниц тва)
До аспіран ту ри прий ма ють ся гро ма дя ни, які ма ють

повну ви щу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Нав чан ня в аспіран турі здійснюється:
� з відри вом від ви роб ниц тва � 3 ро ки;
� без відри ву від ви роб ниц тва � 4 ро ки.

Для всту пу в аспіран ту ру по да ють ся такі до ку мен ти:
1. За ява на ім'я рек то ра.
2. Осо би с тий ли с ток з обліку кадрів з фо то карт кою

(4х6), засвідче ний за місцем ро бо ти.
3. Копія дип ло ма про закінчен ня ВНЗ (спеціаліст,

магістр) та до да ток до дип ло ма (ви тяг із заліко вої відо -
мості), засвідчені но таріаль но для осіб з інших ВНЗ.

4. Ме дич на довідка про стан здо ров'я (фор ма № 086�у).
5. Посвідчен ня про скла дан ня кан ди датських іспитів (за

на яв ності скла де них іспитів)
6. Опубліко вані на укові праці або ре фе рат зі спеціаль -

ності.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються

особисто.
При собі ма ти 2 кон вер ти з мар ка ми та до маш ньою ад -

ре сою, 1 швид коз ши вач.
Вступ ни ки до аспіран ту ри скла да ють пись мові кон -

курсні іспи ти зі:
� спеціаль ності;
� філо софії;
� однієї із іно зем них мов (англійської, німецької, фран -

цузь кої, іспанської)

в об сязі діючої про гра ми ви щих нав чаль них за кладів
ІІІ�ІV сту пенів ак ре ди тації.

Прий ом до ку ментів � від 14 черв ня до 15 лип ня
2011 р.

Вступні іспи ти � від 14 ве рес ня до 14 жовтня 2011 р.
Ад ре са універ си те ту: 03680, м. Київ, пр. Пе ре мо -

ги, 54/1.
Довідки за те ле фо ном: 456�70�80, кімна та 212.

Док то ран ту ра
Прий ом до док то ран ту ри, за леж но від на да них Міністер -

ством освіти і на уки Ук раїни місць, мо же здійсню ва ти ся за
спеціаль но с тя ми, що пред став лені в 6 док торських
спеціалізо ва них вче них ра дах універ си те ту, а са ме:

08.00.01 � Еко номічна те орія та історія еко номічної
дум ки

08.00.02 � Світо ве го с по дар ство і міжна родні еко -
номічні відно си ни

08.00.03 � Еко номіка та уп равління національ ним го с -
по дар ством

08.00.04 �  Еко номіка та уп равління підприємства ми
08.00.07 � Де мо графія, еко номіка праці, соціаль на

еко номіка і політи ка
08.00.08 � Гроші, фінан си і кре дит
08.00.09 � Бух гал терський облік, аналіз та ау дит 
08.00.10 � Ста ти с ти ка
08.00.11 � Ма те ма тичні ме то ди, мо делі та інфор -

маційні тех но логії в еко номіці
До док то ран ту ри прий ма ють ся осо би, які ма ють на уко -

вий ступінь кан ди да та на ук , на укові здо бут ки та опубліко -
вані праці з об ра ної на уко вої спеціаль ності.

Термін пе ре бу ван ня в док то ран турі 3 ро ки (з відри вом
від ви роб ниц тва).

Для всту пу в док то ран ту ру по да ють ся такі до ку -
мен ти:

1. За ява на ім'я рек то ра.
2. Осо би с тий ли с ток з обліку кадрів з фо то карт кою

(4х6), засвідче ний за місцем ро бо ти.
3. Копія дип ло ма про при су джен ня на уко во го сту пе ня

кан ди да та на ук та ате с та та до цен та, засвідче на но -
таріаль но.

4. Спи сок опубліко ва них на уко вих праць, засвідче ний
за місцем ро бо ти.

5. Ме дич ну довідку про стан здо ров'я за фор мою 
№ 086�у.

6. Роз гор ну тий план док торської ди сер тації.
7. На уко ва до повідь вступ ни ка.
Па с порт, ате с тат до цен та та дип лом про при су джен ня

на уко во го сту пе ня кан ди да та на ук по да ють ся осо би с то.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана" оголошує набір до аспірантури за державним

замовленням і на контрактній основі (з відривом і без відриву від виробництва) 
та докторантури на 2011 рік зі спеціальностей:

За ві ду вач
СТЕШЕНКО

Елла Олександрівна

Адреса: 03680, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1, кімн. 212

Тел.: 456�7080

Рік за сну ван ня — 1960

Центр пі с ля ди п ло м ної осві ти (ЦПО)
здій с нює опе ра ти в не під ви щен ня ква -
лі фі ка ції та пе ре під го то в ку ка д рів з ак -
ту а ль них про блем еко но мі ки, під при -
єм ни ц т ва та ме не дж ме н ту, по гли б лен -
ня та оно в лен ня знань у га лу зі еко но мі -
ч них ди с ци п лін, що без по се ре д ньо по -
в’я за ні з про фі лем уні вер си те ту.

На вчан ня в ЦПО здій с ню єть ся на
госп роз ра ху н ко вих за са дах за за мов -
лен ням як юри ди ч них, так і фі зи ч них
осіб. Центр, як стру к ту р ний під роз діл

уні вер си те ту, ак ре ди то ва ний за IV рі в -
нем ак ре ди та ції, має два ком п’ю те р -
них кла си з ви хо дом до ме ре жі Ін тер -
нет, ау діо� та му ль ти ме дій ну тех ні ку.

Слу ха ча ми цен т ру є ке рі в ний склад
ни ж ньо го і се ре д ньо го рі в нів уп рав лін -
ня, спе ці а лі с ти еко но мі ч но го про фі лю,
ви кла да чі еко но мі ч них ди с ци п лін ВНЗ,
тех ні ку мів і ко ле джів. Крім то го, на ку р -
сах з бу х га л тер сь ко го об лі ку та ан г лій -
сь кої роз мо в ної мо ви мо жуть на вча ти -
сь осо би на ба зі се ре д ньої та се ре д -
ньої спе ці а ль ної осві ти.

На пря ми пе ре під го то в ки і під ви -
щен ня ква лі фі ка ції ка д рів:

� пе ре під го то в ка спе ці а лі с тів із ви -
щою осві тою на оч но� за о ч ній фо р мі  зі
стро ка ми  на вчан ня  — 2 ро ки за спе ці -
а ль но с тя ми «Е ко но мі ка під при єм с т -
ва», «О б лік і ау дит», «Фі на н си», «Ма р -
ке тинг», «У п ра в лін ня пе р со на лом і еко -
но мі ка пра ці», «Пра во з нав с т во». До ку -
ме н ти при йма ють ся від осіб, які за кін -
чи ли ви щий на вча ль ний за клад ІІІ і ІV
рі в нів ак ре ди та ції і ма ють повну ви щу

осві ту, що в ос но в но му від по ві дає на -
пря му пе ре під го то в ки фа хі в ців в уні -
вер си те ті, або ма ють стаж прак ти ч ної
ро бо ти за ви ро б ни чим на пря мом не
ме н ше 2�х ро ків;

� підви щен ня кваліфікації спеціалістів
з ак ту аль них проб лем еко номіки,
підприємства та ме нед ж мен ту за за -
мов лен ням під�приємств, ор ганізацій і
відомств з терміном нав чан ня від 2,5
тижнів до 3 місяців на денній формі нав -
чан ня;

� під ви щен ня ква лі фі ка ції ви кла да -
чів ви щих на вча ль них за кла дів, тех ні ку -
мів, ко ле джів і під роз ді лів пі сля ди п ло -
м ної осві ти за спе ці а ль но с тя ми «Еко -
но мі ка під при єм с т ва», «Еко но мі ч на те -
о рі я», «Фі на н си», «Об лік і ау дит», «Мі ж -
на ро д на еко но мі ка», «Ба н ків сь ка спра -
ва», «Ме не дж мент ор га ні за ці ї», «Е ко -
но мі ч на ста ти с ти ка». Те р мін на вчан ня
— 2,5 ти ж ні на ден ній фо р мі;

� на вчан ня на ку р сах роз мо в ної ан г -
лій сь кої мо ви з те р мі ном на вчан ня 8

місяців на ве чі р ній фо р мі (дві чі на ти ж -
день по 3 год).

Се мі на ри� пра к ти ку ми з та ких про -
блем:

— си с те ма об лі ку і зві т но с ті під при -
єм с т ва на ба зі на ці о на ль них ста н да р -
тів;

— тех но ло гія ство рен ня ор га ні за цій -
них стру к тур ма ло го бі з не су і на пря ми
під ви щен ня їх ефе к ти в но с ті;

— під при єм ни ць кі ри зи ки у бі з не сі
та кон ку рен то сп ро мо ж ність під при єм -
ни ць кої ді я ль но с ті;

— по да т ко ве за ко но дав ст во Укра ї ни
та йо го за сто су ван ня у прак ти ч ній ді я -
ль но с ті су б’єк тів го с по да рю ван ня. Фо -
р ма на вчан ня — ден на, те р мін — 3 дні
(26 год).

Для охочих за крі пи ти прак ти ч ні
знан ня з роз мо в ної ан г лій сь кої мо ви
ор га ні зо ва но  ста жу ван ня  у Ве ли ко -
бри та нії (м. Борнмут) за ко н т ра к том
уні вер си те ту з ко ле джем ан г лій сь кої
мо ви ETC International College, а також
на Мальті в English Language Academy.

Центр післядипломної освіти
Ди ре к тор

ТА ТА Р ЧУК Ми ко ла Іва но вич,

до цент, ка н ди дат еко но мі ч них
на ук

тел.: 371�6281, 456�0357
е�mail: posttui@kneu.kiev.ua
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Що ро ку збі ль шу єть ся кі ль кість охо чих
отри ма ти бі з нес� ос ві ту. Ко н ти н гент їх до -
во лі рі з но ма ні т ний, абі ту рі є н та ми ста ють
лю ди рі з них про фе сій: лі ка рі, вій сь ко ві, ін -
же не ри, пе да го ги, під при єм ці� по ча т кі в ці,
бі з не с ме ни, ке рі в ни ки фірм, а та кож ті,
хто ба жає під ви щи ти свою ква лі фі ка цію у
сфе рі ме не дж ме н ту.

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 си тет ефе к ти в -
но ін те г ру єть ся з єв ро пей сь кою та
сві то вою си с те ма ми осві ти. То му
ви пу с к ни ки на шо го ВНЗ ко ри с ту -
ють ся не аби яким по пи том на ві т -
чи з ня но му ри н ку пра ці.

Від крит тю пер шо го в Укра ї ні та уні -
ка ль но го за сво єю фу н к ці о на ль ні с тю
Центру пе ре ду ва ло ви вчен ня й уза -
галь нен ня кра щих над бань найбільш
пе ре до вих на вча ль них за кла дів сві ту.
Бу ли роз ро б ле ні про гра ми, які прой -
ш ли екс пе р ти зу в єв ро пей сь ких та
аме ри кан сь ких уні вер си те тах та від -
по ві да ли між на ро д ним ста н да р там
осві ти. Крім то го, по над 300 ви кла да -
чів прой ш ли ста жу ван ня за ко р до -
ном, пе ре йма ю чи пе ре до вий до свід і
ме то ди ку ви кла дан ня. Во ни ста жу ва -
ли ся в Між на ро д но му ва лю т но му
фон ді, Єв ро пей сь ко му ба н ку ре ко н с -
т ру к ції і роз ви т ку, ВНЗ і фі р мах Ав с т -
рії, Ве ли ко бри та нії, Ка на ди, США,
Ки таю, Ні ме ч чи ни, Фран ції, Іта лії, Ту -
ре ч чи ни та ін.

Центр ма гі с тер сь кої під го то в ки є
ко ор ди на цій ним, на вча ль но� ме то -
дич ним та ад мі ні с т ра ти в ним під роз -
ді лом уні вер си те ту, який здій с нює
під го то в ку ма гі с т рів з еко но мі ки, ме -
не дж ме н ту і пра ва на ба зі ви щої осві -
ти (спе ці а ліст, ма гістр) за та ки ми
осві т ньо� про фе сій ни ми про гра ма ми:

� Ма гістр бі з нес� ад мі ні с т ру ван ня
(МБА)

�� Управ лін ня між на ро д ним бі з не -
сом

� Між на ро д ний фінансовий ме -
недж мент

� Між на ро д на то р гі в ля
� Логістичний ме не дж мент
� Фі нан со вий ме не дж мент 
� Фі нан су ван ня ін ве с ти цій них про -

е к тів
� Ба н ків сь кий ме не дж мент
� Ме не дж мент персоналу
� Рекламний менеджмент

� Ма р ке ти н го вий ме не дж мент
� Об лік і ау дит в управ лін ні під при -

єм ни ць кою ді я ль ні с тю
� Об лік і ау дит в управ лін ні ба н ка ми
� Ме не дж мент під при єм ни ць кої

ді я ль но с ті
� Ме не дж мент про е к тів і кон са л -

тинг
� Пра во ве ре гу лю ван ня еко но мі ки
� Стратегічний ме не дж мент
� Стра хо вий ме не дж мент
� Бізнес�аналітика
� Ін фо р ма цій ні си с те ми в ме-

недж ме н ті
Дер жа в на слу ж ба*

* — при йом на про гра му «Де р жа в -
на слу ж ба» здій с ню єть ся згі д но з по -
ста но вою Ка бі не ту Мі ні с т рів Укра ї ни
від 26.05.05 р. № 402.

Те р мін на вчан ня: на оч но� за о ч ній
фо р мі — 2 ро ки і 2 мі ся ці, за оч ній —
3 ро ки і 2 мі ся ці.

При йом до ку ме н тів від 1 червня до
23 сер п ня. Про ве ден ня всту п но го те -
с ту ван ня з еко но мі ки або пра во знав -
с т ва здій с ню єть ся від 25 до 28 сер п -
ня. За ра ху ван ня з 1 вересня на
конкурсній основі. 

Осо б ли во с ті на вчан ня. У ра м ках
Центру ма гі с тер сь кої під го то в ки по вні с -
тю ре а лі зо ва ні кон це п ту а ль ні ідеї що -
до під го то в ки фа хі в ців єв ро пей сь ко -
го рі в ня у сфе рі еко но мі ки, ме не дж -
ме н ту і пра ва.

Кон ку ре н т ни ми пе ре ва га ми на шої
бі з нес� шко ли є:

ди ве р си фі ка ція на вча ль них про -
грам;

під го то в ка спі ль но з іно зе м ни ми
ВНЗ� па р т не ра ми ма гі с т рів за про -
гра мою МБА з ви да чею двох ди п ло -
мів;

ви вчен ня слу ха ча ми іно зе м них
мов за ін те н си в ни ми ме то ди ка ми;

ста жу ван ня за ко р до ном на фі р -
мах і ком па ні ях за ро дом сво єї ді я ль -
но с ті.

На вча ль ні ма гі с тер сь кі про гра ми
під би ра ють ся за пе в ни ми кри те рі я -
ми, най го ло в ні ший з яких — по пит
ри н ку на фа хі в ців від по ві д но го про -
філю.

Дру гий ва ж ли вий кри те рій —
про гно зу ван ня по треб у спе ці а лі с -
тах із вра ху ван ням сві то вих те н де н -
цій роз ви т ку еко но мі ки. Осві та

зав жди по ви нна ви пе ре джа ти прак -
ти ку. То му всі ма гі с тер сь кі про гра -
ми до ста т ньо на си че ні і ви ко ри с то -
ву ють най су ча с ні ші ме то ди як те о -
ре ти ч ної, так і прак ти ч ної під го то в -
ки. Ши ро ко ви ко ри с то ву ють ся
кейс� ме то ди, тре ні н ги, до слі д ни ць -
кі ро бо ти, що мі с тять ре а ль ні ре ко -
ме н да ції для прак ти ч но го ви ко ри с -
тан ня на під при єм с т вах.

Ма гі с т ра ту ру ха ра к те ри зу ють
які с но но ві на вча ль ні про гра ми та
пе ре до ві фо р ми ор га ні за ції на вча -
ль но го про це су. Ма гі с тер сь ка осві -
та від рі з ня єть ся від під го то в ки спе -
ці а лі с та тим, що зо рі є н то ва на на
гли бо ку фа хо ву під го то в ку за збе -
ре жен ня ви со ко го рі в ня те о ре ти ч -
них знань, вра хо вує ви мо ги та за -
пи ти прак ти ки шля хом фо р му ван ня
рі з но ма ні т них ви дів про грам, що
роз ро б ле ні на ос но ві між на ро д но го
до сві ду й отри ма ли ви со ку екс пе р -
т ну оці н ку ві т чи з ня них і за ру бі ж них
фа хі в ців.

Ва ж ли вим ком по не н том на вча ль -
них тех но ло гій, які ви ко ри с то ву ють -
ся в ЦМП, є кейс� ме то ди, му ль ти -
ме дій ні за со би, тре ні н ги, ді ло ві іг -
ри то що.

Центр ма гі с тер сь кої під го то в ки
має вла с ну бі б лі о те ку, чи та ль ний зал,
ком п’ю те р ний клас, за без пе чує сту -
де н тів під ру ч ни ка ми, на вча ль но� ме -
то ди ч ни ми ма те рі а ла ми та на дає мо -
ж ли вість ди с та н цій но го спі л ку ван ня з
ви кла да ча ми че рез Ін тер нет� ме ре жу. 

Та кі ме то ди ки ро б лять на вча ль ний
про цес гну ч ким з о гля ду на мі с це
та час йо го про ве ден ня, ви бір ма те -

рі а лу і до сту п ність до ньо го, до зво ля -
ють вра ху ва ти ін ди ві ду а ль ні за пи ти
та ін те ре си сту де н тів.

Ви кла дан ня на вча ль них ди с ци п лін
здій с нює ви со ко ква лі фі ко ва ний про -
фе сор сь ко� ви к ла да ць кий склад, зна -
ч ну ча с ти ну яко го скла да ють ви да т ні
вче ні й до сві д че ні спе ці а лі с ти� пра к -
ти ки.

Пра це вла ш ту ван ня. За ро ки іс ну -
ван ня ЦМП в ньо му зу сил ля ми про -
від них ка федр уні вер си те ту під го то -
вле но по над 7000 ма гі с т рів, які по -
пов ни ли ор га ни дер жа в но го управ -
лін ня, по да т ко вої ад мі ні с т ра ції, На ці -
о на ль ний банк Укра ї ни, ко ме р цій ні
ба н ки, мі ні с тер с т ва і ві дом ства, рі з ні
при ва т ні ко ме р цій ні стру кту ри, ві т чи з -
ня ні та між на ро д ні ко р по ра ції, пра цю -
ють ви кла да ча ми ВНЗ.

Центр магістерської підготовки
Друга вища освіта

Ди ре к тор
ПО РУ Ч НИК

Ана то лій  Ми хай ло вич,
до к тор еко но мі ч них на ук,

про фе сор

тел.: 205�5480

Ад ре са :  04050,  м.Ки їв,
вул. Ме ль ни ко ва, 81,
кімн. №№ 3, 7,18,19.

Про їзд: ст. ме т ро «Лу к’я нів сь ка»,
трол. № 16,19,23.

Ко н та к т ні те ле фо ни:
205�5470, 205�5477, 

205�5473, 205�5474, 205�5480
е�mail: magistr@kneu.kiev.uа

Підго тов ку іно зем них гро ма дян
універ си тет здійснює з 1961 ро ку. Сьо -
годні в універ си теті нав чається близь ко
350 сту дентів�іно земців. За весь період
діяль ності універ си те том підго тов ано
2170 сту дентів з 60 країн світу,  
187 аспірантів от ри ма ли дип ло ми кан ди -
датів на ук, прой шли ста жу ван ня 72 вик -
ла дачі з 24 країн світу. Підго тов ка і пе -
репідго тов ка кадрів ви щої кваліфікації
здійснюється в універ си теті че рез
аспіран ту ру, док то ран ту ру та ста жу ван ня
на кон т рактній ос нові під керівниц твом
ви со ко к валіфіко ва них вик ла дачів. Універ -
си тет здійснює дов го т ри ва ле та ак тив не
на уко ве і ме то дич не співробітниц тво з
універ си те та ми. 

Сту ден там на дається пра во ста жу -
ва ти ся та нав ча ти ся в універ си те тах

інших країн, з яки ми ук ла де но дво с то -
ронні уго ди про взаємне нав чан ня сту -
дентів:

��Віденський еко номічний універ си -
тет (Австрія);

��Універ си тет м. Кон станц (Німеч чи на);
�� Філіппс�універ си тет (м. Мар бург,

Німеч чи на);
�� Інсти тут соціаль но го уп равління

(м. Па риж, Франція);
�� Універ си тет Но самбрія (м. Нью -

касл, Ве ли ко бри танія);
�� Непіер�універ си тет (м. Един бург,

Ве ли ко бри танія).
В'їзд в Ук раїну для нав чан ня в універ -

си теті здійснюється за на яв ності
освітянської візи, оформ ле ної у По -
сольстві Ук раїни в країні про жи ван ня.

Реєстрація іно земців здійснюється
згідно з За ко ном Ук раїни "Про пра во -
вий ста тус іно земців" та Пра ви ла ми
в'їзду іно земців в Ук раїну, їхньо го
виїзду з Ук раїни і тран зит но го проїзду
че рез її те ри торію (з пи тань реєстрації
звер та ти ся у відділен ня з підго тов ки
іно зем них гро ма дян, кімн. 418а).

Іно земці, які при бу ли в Ук раїну на
нав чан ня, зо бов'язані на да ти такі до ку -
мен ти:

�� ан ке ту та за яву вста нов ле но го
зраз ка

��копію па с пор та
�� копію свідоц тва про на ро джен ня,

завіре ну но таріаль но

� пе ре кла де ну на ук раїнську (російську)
мо ву та но таріаль но завіре ну копію до -
ку мен та про освіту з пе реліком вив че -
них пред метів і от ри ма них із них ек за -
ме наційних оцінок

��ме дич ну довідку про стан здо ров'я
� довідку, що підтвер д жує відсутність

за хво рю вань на ВІЛ�інфекцію, оформ -
ле ну в Ук раїні

�� зво ротній кви ток з відкри тою да -
тою по вер нен ня на батьківщи ну
терміном до од но го ро ку

� 10 ко ль о ро вих фо то, розміром 3/4
��по што вий кон верт
��фай ло ву пап ку із швид коз ши ва чем
До ку мен ти по винні бу ти засвідчені

відповідно до за ко но дав ства країни
їхньої ви дачі та ле галізо вані у вста нов -
ле но му по ряд ку. При вступі до
магістра ту ри і аспіран ту ри до ку мен ти,
що засвідчу ють закінчен ня іно зем цем
нав чаль но го за кла ду за рубіжної країни,
про хо дять про це ду ру но с т рифікації в
Міністерстві освіти і на уки Ук раїни.
Нав чаль ну і ме то дич ну ро бо ту з іно зем -
ни ми сту ден та ми ве дуть усі ка фе д ри
універ си те ту та провідні вик ла дачі цих
ка федр. У відділенні пра цю ють інспек -
то ри, які про во дять опе ра тив ну ор -
ганізаційну ро бо ту з іно зем ни ми сту -
ден та ми.

Іно земні гро ма дя ни, які не во лодіють
російською (ук раїнською) мо вою, ма -
ють мож ливість її опа ну ва ти на підго -

тов чо му відділенні універ си те ту, після
успішно го закінчен ня яко го во ни мо -
жуть про дов жи ти нав чан ня на будь-
яко му фа куль теті КНЕУ чи в інших ви -
щих нав чаль них за кла дах Ук раїни без
вступ них іспитів.

На підго тов чо му відділенні іно земні
гро ма дя ни, окрім мов ної підго тов ки,
мо жуть та кож от ри ма ти знан ня з дис -
циплін, що не обхідні для по даль шо го
нав чан ня на ос нов них фа куль те тах. На
пер ших двох кур сах функціону ють нав -
чальні гру пи, де вик ла дан ня про во -
дить ся російською мо вою (російсько -

мов ний потік), вод но час сту ден ти вив -
ча ють ук раїнську мо ву, не обхідну їм
для по даль шо го нав чан ня.

Після закінчен ня IV кур су сту ден ти
ден ної фор ми нав чан ня от ри му ють
дип лом ба ка ла в ра, а після V � магістра
з об ра ної спеціаль ності.

Магістри з еко номіки за ба жан ням
про дов жу ють нав чан ня в аспіран турі,
після закінчен ня якої на дається ступінь
кан ди да та еко номічних на ук. Відділен -
ня з підго тов ки іно зем них гро ма дян
сприяє ста жу ван ню іно зем них гро ма -
дян в універ си теті.

Завідувач відділення
КОВАЛЬЧУК 

Тетяна Михайлівна

тел/факс.: 456�03�64
тел. 456�03�02

e�mail: guest@kneu.kiev.ua
Адреса: 03680, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54\1, 

кімн. 418а

Відділення з підготовки іноземних громадян
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Бібліот ека КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на � од на
з найбільших, най старіших вишівських бібліот ек
міста Києва, за сно ва на в 1906 році. Універ саль -
ний до ку мент ний фонд � по над 1 300 тис.
примірників, до скла ду яко го вхо дять на укові, на -
уко во�по пу лярні, нав чальні, довідкові, інфор -
маційно�бібліог рафічні, ху дожні ви дан ня ук -
раїнською, іно зем ни ми мо ва ми (на тра диційних
та елек трон них носіях інфор мації).

Бібліот ека є інфор маційним, куль тур но-
просвітницьким струк тур ним підрозділом універ -
си те ту, сприяє на уко во му і нав чаль но му про це -
сам.

За рік бібліот ека об слу го вує по над 33 ти сячі
чи тачів.

Струк ту ра бібліот еки:
Спеціалізо вані чи тальні за ли:
� елек трон них ре сурсів; 
� довідко вих ви дань та но вих над хо джень;
� іно зем ної літе ра ту ри;
� періодич них ви дань;
� кабінет еко номічної кла си ки;
� кабінет ук раїноз нав ства.

Чи тальні за ли для:
� про фе сорсько�вик ла дацько го скла ду;
� магістрантів та аспірантів;
� сту дентів стар ших курсів;
� сту дентів мо лод ших курсів;
� сту дентів пер ших курсів;
� сту дентів Цен т ру магістерської підго тов ки;
� сту дентів фа куль те ту інфор маційних си с тем

та тех но логій універ си те ту та сту дентів ко ле джу
інфор маційних си с тем та тех но логій;

� за галь ний чи таль ний зал.
Або не мен ти:
� на уко вої літе ра ту ри;
� нав чаль ної літе ра ту ри  для сту дентів ден ної

фор ми нав чан ня;
� нав чаль ної літе ра ту ри  для сту дентів за оч ної

та вечірньої форм нав чан ня;
� нав чаль ної літе ра ту ри  для сту дентів пер ших

курсів;
� нав чаль ної літе ра ту ри  для сту дентів ЦМП;
� нав чаль ної літе ра ту ри  для сту дентів ко ле джу

інфор маційних си с тем та тех но логій;
� іно зем ної літе ра ту ри;
� ху дож ньої літе ра ту ри.
Відділи:
� ком плек ту ван ня;
� на уко вої об роб ки та ор ганізації ка та логів; 
� інфор маційно�бібліог рафічний;
� зберіган ня фон ду;
� інфор маційних тех но логій;
� роз вит ку елек трон ної бібліот еки;
� на уко во�ме то дич ний;
� куль тур но�просвітницької ро бо ти.

Пра во ко ри с ту ван ня бібліот екою ма ють:
сту ден ти, аспіран ти, магістран ти, про фе -
сорсько-вик ла дацький склад та співробітни ки
струк тур них підрозділів ДВНЗ "КНЕУ ім. Ва ди ма
Ге ть ма на".

Рік за сну ван ня — 2002

Фі з ку ль ту р но� спо р ти в ний ком плекс «Е ко -
но міст» Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но -
го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на був
ство ре ний у 2002 ро ці як окре ма стру к ту ра від
ка фе д ри фі зи ч но го ви хо ван ня.

На ба зі фі з ку ль ту р но� спо р ти в но го ком пле к -
су діє ста ді он з дво ма фу т бо ль ни ми по ля ми,
три те ні с них ко р ти для гри у ве ли кий те ніс,
від ре мо н то ва ний та пе ре осна ще ний ба сейн,
спор ти в ні май да н чи ки, тре на же р ні та іг ро ві
за ли, за ли для за нят ь ае ро бі кою, бо к сом, єди -
но бор с т вом, зал ре а бі лі та цій но го центру.
Ство ре ні спри я т ли ві умо ви для за нять фі з ку -
ль ту рою і спо р том, на спор ти в них ба зах од но -
ча с но мо жуть за йма ти ся до 1000 сту де н тів.

Го ло вною ме тою ФСК «Е ко но міст» є ство -
рен ня зра з ко вої ма те рі а ль но� те х ні ч ної ба зи в

уні вер си те ті для під ви щен ня май с те р но с ті й
до ся г нен ня ви со ких спор ти в них ре зуль та тів
та про ве ден ня на вча ль них за нять з фі зи ч но го
ви хо ван ня.

До б рою тра ди ці єю в уні вер си те ті ста ло
про ве ден ня Спа р та кі а ди з 12 ви дів спо р ту се -
ред сту де н тів та про фе сор сь ко� ви к ла да ць ко -
го скла ду.

Під ке рі в ни ц т вом про ві д них ви кла да чів та
тре не рів уні вер си те ту ство ре ні збі р ні ко ман ди з
та ких ви дів спо р ту: пла ван ня, бокс, фу т бол, ба -
д мі н тон, ле г ка ат ле ти ка, ат ле ти ч на гі м на с ти ка,
чо ло ві ча та жі но ча ко ман ди з ба с ке т бо лу, жі но -
ча ко ман да з во лей бо лу та спор ти в ної ае ро бі ки.

КНЕУ ви хо вав спорт сме нів, які за хи ща ли
честь КНЕУ та Укра ї ни на рі з них зма ган нях.
Так, ко ман да з ба д мі н то ну — дво ра зо вий че м -
пі он Укра ї ни се ред ко манд ви щої лі ги (2005 р.,
2009 р.), уча с ник Ку б ка Єв ро пей сь ких че м пі о -
нів, уча с ник двох че м пі о на тів сві ту се ред сту -
де н тів. Збі р ні ко ман ди уні вер си те ту з ба с ке т -
бо лу, фу т бо лу та ба д мі н то ну ус пі ш но ви сту пи -
ли на VII лі т ній Уні вер сі а ді сту де н тів Укра ї ни
2005 ро ку (збі р на ко ман да з ба д мі н то ну та чо -
ло ві ча ко ман да з ба с ке т бо лу по сі ли тре ті мі с -
ця). Збі р на ко ман да з фу т бо лу в пер шо сті Ки -
є ва се ред ВНЗ, в якій бра ли участь 24 ко ман -
ди, по сі ла дру ге мі с це.

КНЕУ про во дить ши ро ку ви да в ни чу ді я ль ність у
сфе рі еко но мі ч них знань. Найа к ту а ль ні ші до слі -
джен ня про блем су час ної еко но мі ки, ори гі на ль ні
на у ко ві роз ро б ки в га лу зі фа хо вої осві ти, все бі ч не
ви сві т лен ня ас пе к тів те о рії і прак ти ки еко но мі ч ної
ді я ль но с ті, що здій с ню ють ся вче ни ми уні вер си те ту,
зна хо дять ві до бра жен ня у ви пу с ку су час ної на у ко -
вої, на вча ль ної, до ві д ко вої та на вча ль но� ме то ди ч -
ної лі те ра ту ри.

Ви да в ни ц т вом уні вер си те ту вже ви пу ще но у світ
по над 1500 на зв під ру ч ни ків, на вча ль них по сі б ни -
ків, мо но гра фій, на вча ль но� ме то ди ч ної лі те ра ту ри.

В ос но ву фо р му ван ня те ма ти ч но го пла ну ви да в -
ни ц т ва по кла де но осві т ні уні вер си тет сь кі про гра -
ми, а та кож ін те ре си чи та чів — на сам пе ред сту де н -
тів, ви кла да чів, які пра г нуть оде р жа ти кни ж ку, яку
на пи са но на ви со ко му на у ко во� те о ре ти ч но му рі в ні і
яка охо п лює всі на пря ми ре фо р му ван ня еко но мі ки,
тоб то кни ж ку но вої фо р ма ції, со ці а ль на фу н к ція

якої по ля гає не тіль ки в до не сен ні знань із за га ль -
них і спе ці а ль них ди с ци п лін, а й в озна йо м лен ні із
су час ни ми до ся г нен ня ми у рі з них га лу зях на у ки,
еко но мі ки, осві ти то що.

Уні вер си тет сь ка кни ж ка на бу ває но вих рис — по -
ра д ни ка, кон су ль та н та, ква лі фі ко ва но го опо не н та,
на да ю чи ви кла да чам мо ж ли во с ті для ши р шо го тво р -
чо го про с то ру на осві тян сь кій ни ві та від кри ва ю чи
сту де н там но ві го ри зо н ти знань.

Бібліотека
Ди рек тор

КУ РИ ЛЕН КО Те тя на Во ло ди мирівна
кан ди дат еко номічних на ук

тел.: 503�8437

Го ло вний кор пус бібліот еки � вул. Дег -
тярівська,  49�Г (ди рекція, струк турні підрозділи,
чи тальні за ли та або не мен ти нав чаль ної, на уко -
вої, ху дож ньої літе ра ту ри);

за галь ний чи таль ний зал � пр. Пе ре мо ги, 54/1,
тел.: 459�6138;

чи таль ний зал та або не мент для сту дентів
перших курсів � вул. Мель ни ко ва, 79/81, 
тел.: 205�5401;

чи таль ний зал та або не мент для сту дентів
Цен т ру магістерської підго тов ки (ЦМП) � 
вул. Мель ни ко ва, 79/81, тел.: 205�5462;

чи таль ний зал для сту дентів фа куль те ту інфор -
маційних си с тем та тех но логій (ФІСІТ); або не -
мент для сту дентів ко ле джу інфор маційних си с -
тем та тех но логій  � Львівська пло ща, 14; 
тел.: 235�8255.

e�mail:lіbrary@ kneu.kiev.ua

Фізкультурно�спортивний
комплекс «Економіст»

Ди ре к тор
ЗО ТОВ Ана то лій Ва си льо вич, 

за слу же ний тре нер Укра ї ни, 
за слу же ний пра ців ник осві ти і на у ки

Тел.: 371�6234; 456�7196

Видавництво
Ди ре к тор

АН ТО НЮК Во ло ди мир Ни ки фо ро вич,
кандидат фі зико� математичних на ук

Тел./факс: 537�6141
е�mail: publish@kneu.kiev.ua

Центр культури 
і мистецтв

Центр куль ту ри і ми с тецтв Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те ту
імені Ва ди ма Ге ть ма на є ме то дич ним цен т ром
куль тур но�ви хов ної ро бо ти, місцем не фор -
маль но го спілку ван ня, фор му ван ня ат мо сфе -
ри по ро зуміння, зла го ди, то ва рись ких,
дружніх взаємин між сту ден та ми, різних
національ но с тей, віро с повідань, політич них
пе ре ко нань, що спри я ють са мо с т вер д жен ню і
роз вит ку осо би с тості.

Го ло вною ме тою діяль ності Цен т ру ви с ту -
па ють фор му ван ня цілісної і всебічно роз ви -
не ної осо би с тості, по пу ля ри зація інте лек ту -
аль но го і змістов но го дозвілля, різно манітних
видів і на прямів ху дож ньо�твор чо го ви ко -
навсько го ми с тец тва (во каль но го, му зич но го,
хо рео графічно го, об ра зот вор чо го то що), а та -
кож роз крит тя твор чо го по тенціалу сту -
дентської мо лоді, оз най ом лен ня  з куль тур но-
ми с тецьким над бан ням світу, ор ганізація
дозвілля та куль тур но го відпо чин ку сту дентів,
вик ла дачів та співробітників КНЕУ ім. В. Ге ть -
ма на.

У Центрі куль ту ри та ми с тецтв КНЕУ 
ім. В. Ге ть ма на діють ми с тецько�творчі студії з
різних куль тур но�ми с тецьких на прямів. 

Хо рео графічне ми с тец тво пред став ле но у
Хо рео графічній студії, де ор ганічно поєдна ли -
ся баль на та су час на хо рео графія. 

В Інстру мен таль но�ор ке с т ровій студії нав -
ча ють му зичній гра моті, грі на му зич них
інстру мен тах, вив ча ють різно манітні на пря ми
ес т рад но го та кла сич но го інстру мен таль но го
ви ко нав ства. У цій студії існує кілька різних ко -
лек тивів, а са ме: во каль но�інстру мен тальні
ан самблі та рок�гур ти з різнобічним сти ль о -
вим на пря ма ми, ан самбль пер куссіоністів
(гра на удар них інстру мен тах), з 2009 ро ку діє
ан самбль скри палів "Вірту о зи КНЕУ".

Во каль но�хо ро ва студія, у якій нав ча ють ми -
с тец тву співу, во лодінню своїм го ло сом у
різних жа н рах во каль но го ми с тец тва, пред -
став ле на на пря ма ми �  секція со льно го співу,
во кальні ан самблі.

Ху дож ньо�де ко ра тив не ми с тец тво зав жди
при ваб лю ва ло твор чих осо би с то с тей, і то му
бу ла відкри та студія об ра зот вор чо го ми с тец -
тва та ди зай ну, де вив ча ють ака демічний жи -

во пис і ри су нок, графічний та по бу то вий ди -
зайн і де ко ра тив но�при клад не ми с тец тво. 

В ек с пе ри мен таль но му те атрі�студії "Бо ге ма"
вив ча ють ви ди сценічно го ви ко навсько го ми с -
тец тва, пра цю ють над ак торською май -
стерністю, ство рю ють різні роз ва жальні про гра -
ми, гу мо ри с тичні ви с та ви, мю зик ли, ес т радні
мініатю ри, про во дять кон кур си, фе с ти валі. 

Стра тегічни ми на пря ма ми ро бо ти Цен т ру
куль ту ри і ми с тецтв, окрім ро бо ти куль тур но-
ми с тецьких студій, є ор ганізація та про ве ден -
ня куль тур но�ма со вих за ходів, а са ме:  лек -
торіїв на ми с тец твоз навчі те ми; бесід-
зустрічей з ве те ра на ми Ве ли кої вітчиз ня ної
війни, ге ро я ми війни та праці; свят ку ван ня
ювілей них дат як за галь но національ но го, так і
місце во го зна чен ня; ве чорів свят ко вих, об ря -
до вих, ка лен дар них, те ма тич них, му зич них,
те а т раль них, літе ра тур них; кон цертів твор чих
ко лек тивів та ок ре мих ви ко навців Цен т ру
куль ту ри і ми с тецтв Київсько го національ но го
еко номічно го універ си те ту; пре зен тацій
творчих здо бутків сту дентів, аспірантів,
співробітників та вик ла дачів універ си те ту у га -
лузі куль ту ри і ми с тец тва; ве чорів ук раїнської
куль ту ри та ми с тец тва, об ря до вих ма со вих гу -
лянь; ви с та вок та вернісажів ху дож ньої студії
об ра зот вор чо го ми с тец тва та ди зай ну; днів
відкри тих две рей для май бутніх абітурієнтів,
по свя чен ня у сту ден ти пер шо кур сників та днів
фа куль тетів Київсько го національ но го еко -
номічно го універ си те ту; внутрішніх універ си -
тетських фе с ти валів ("Сту дентський БУМ",
Фе с ти валь-кон курс ук раїнської тра диційної та
ес т рад ної су час ної пісні "Пісен на Феєрія", ук -
раїнських на род них ве чор ниць то що). Та кож, у
Центрі куль ту ри і ми с тец тва ста ло тра -
диційним про ве ден ня те ма тич них кон цертів, у
яких бе ре участь Дер жав ний ака демічний ес т -
рад но-сим фонічний ор кестр Ук раїни. Зав дя -
чу ю чи цьо му ви со ко п ро фесійно му ко лек ти ву,
сту ден ти ма ють змо гу по знай о ми тись із кра -
щи ми здо бут ка ми ук раїнської та світо вої му -
зич ної куль ту ри.

В Центрі куль ту ри і ми с тецтв пра цю ють мо -
лоді, та ла но виті, енергійні спеціалісти, ху дож -
ни ки, ба лет мей сте ри�хо рео гра фи, ак то ри,
ре жи се ри, му зи кан ти. 

Директор Центру культури і мистецтв
кандидат педагогічних наук, лауреат

міжнародних конкурсів естрадної пісні,
магістр естради

БАБІЧ Дана Ростиславівна

тел. 371�62�69
Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г,

Концертний зал


