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Слово

Щи ро ві таю вас, ша но в ні го с ті 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!

Ви за ві та ли до про ві д но го еко но мі ч но -
го ВНЗ Укра ї ни, аби яко мо га бі ль ше ді з -
на ти ся про сам уні вер си тет та ті спе ці а ль -
но с ті, яких на бу ва ють у сті нах КНЕ У. Про -
фе сії еко но мі с та, юри с та, ме не дже ра ті с -
но по в’я за ні з до б ро бу том лю дей і над -
зви чай но ва ж ли ві для еко но мі ки Укра ї ни.

У всьо му сві ті ри нок пра ці до ві ряє  ли -
ше на вча ль ним за кла дам з на пра цьо ва -
ним ав то ри те т ним імі джем.

Ко ж ний ви щий на вча ль ний за клад має
вла с ну іс то рі ю. Ки їв сь ко му на ці о на ль но -
му еко но мі ч но му уні вер си те ту іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на ви па ло “на ро ди тись” на
по ча т ку XX сто літ тя, а свій 100	рі ч ний юві -
лей від зна чи ти на по ча т ку XXI сто літ тя.
От же, за на ши ми пле чи ма змі на не ли ше
сто літь, а й ти ся чо літь. Яким же став уні -
вер си тет за по над сто рі ч ний  свій по ступ?

Сьо го дні — це один із най бі ль ших еко -
но мі ч них на вча ль них за кла дів на шої дер -
жа ви, до скла ду яко го вхо дять: ба зо вий
на вча ль ний за клад, Кри во рі зь кий і Крим -
сь кий еко но мі ч ні ін сти ту ти, Ки їв сь кий
еко но мі ч ний ко ледж, Київський коледж
економіки та управління, Ки їв сь кий ко -
ледж ін фо р ма цій них си с тем і тех но ло гій,
Сім фе ро поль сь кий та Ро мен сь кий ко ле -
джі, Кри во рі зь кий ко ледж еко но мі ки та
управ лін ня, де на вча ють ся по над 33 ти ся -
чі сту де н тів. На у ко во	 на в ча ль ний про цес
за без пе чу ють у ба зо во му ВНЗ по над
1200 ви кла да чів, з яких: 10 дій с них чле нів
На ці о на ль ної ака де мії на ук Укра ї ни і га лу -
зе вих ака де мій, 152 про фе со ри, до к то рів
на ук, 665 ка н ди да тів на ук, до це н тів.

Ко ли су с пі ль с т во об ра ло шлях ри н ко -
вих пе ре тво рень, наш уні вер си тет май -
же всі ро ки пра цю вав над які с ни ми змі -

на ми у під го то в ці фа хі в ців. Ви вчи в ши
до свід про ві д них уні вер си те тів сві ту,
роз ро бив но ве по ко лін ня ро бо чих
на вча ль них пла нів, увів ці лий ряд но -
вих но р ма ти в но	 ме то ди ч них роз ро -

бок, удо ско на лив ро бо чі на вча ль ні
про гра ми, тим са мим під ви щив

на у ко ву скла до ву ди с ци п лін і
фу н да ме н та лі за цію та ін ди -

ві ду а лі за цію про гра м но -
го ма те рі а лу. Адже

сьо го дні, пі -
с ля впро -

ва джен ня

рі в не вої осві ти (ба ка лавр — ма гістр —
до к тор філософії), осві та орі є н то ва на на
ком пе те н ції, тоб то на ство рен ня умов
для фо р му ван ня на ос но ві зді б но с тей і
мо тивів ко ж ного сту де н та щодо вла с но -
го ді а па зо ну та гли би ни не по вто р них
осо би с ті с них і про фе сій них яко с тей.

Для за без пе чен ня на вча ль но го про це -
су на вча ль но	 ме то ди ч ною лі те ра ту рою
фу н к ці о нує од на з най бі ль ших та най ста -
рі ших ву зів сь ких бі б лі о тек мі с та Ки є ва,
що має тіль ки 1 310 890 при мі р ни ків ви -
дань еко но мі ч ної те ма ти ки і роз мі ще на в
8	ми поверховому окре мо му при мі щен ні
та об ла д на на на рі в ні су час них ви мог.

Пріо ри те т ним на пря м ком ді я ль но с ті
КНЕУ є на у ка. На цей час ство ре но най по -
ту ж ні ший в Укра ї ні на у ко вий по те н ці ал у
га лу зі еко но мі ч них на ук, ши ро ко ві до мі
на у ко ві шко ли з еко но мі ч ної те о рії, фі -
нан со во	 кре ди т них про блем, бу х га л -
тер сь ко го об лі ку, еко но мі ч но го ана лі зу
та ау ди ту, ма р ке ти н гу, ста ти с ти ки, між -
на ро д ної еко но мі ки то що.

У на у ко вій та на вча ль ній ді я ль но с ті ши -
ро ко впро ва дже ні но ві т ні ін фо р ма цій ні
тех но ло гії, ство ре но су час ну ме ре же ву
ін фра стру к ту ру. Се ред ос но в них об чи с -
лю ва ль них по слуг є до ступ до ав то ма ти -
зо ва но го біб ліо те ч но го ка та ло гу, ар хі ву
про гра м но го за без пе чен ня, еле к т ро нної
по шти та за со бів пря мо го спі л ку ван ня,
су час них ав то ма ти зо ва них си с тем управ -
лін ня під при єм с т ва ми (у на вча ль но му
про це сі), все сві т ніх ін фо р ма цій них ре -
сур сів че рез ме ре жу Ін тер нет.

По ту ж не уні вер си тет сь ке ви да в ни ц т во
за без пе чує су час ною на вча ль ною лі те ра -
ту рою не тіль ки наш на вча ль ний за клад, а
й ба га то ін ших ВНЗ та ор га ні за цій. Ви да -
но по над 1000 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.

Уні вер си тет плі д но спів пра цює з 22 за -
ко р дон ни ми на вча ль ни ми за кла да ми і
між на ро д ни ми ор га ні за ці я ми 12 кра їн сві -
ту  (Ав с т рії,   Ве ли ко бри та нії,   Ка на ди, Ні -
ме ч чи ни, США та ін.). Го ло вна ме та ці єї
ді я ль но с ті — до ся г нен ня між на ро д них
ста н да р тів, на дан ня все бі ч ної су час ної
осві ти мо ло ді Укра ї ни, на вчан ня іно зе м -
них сту де н тів у КНЕ У. Уні вер си тет бе ре
ак ти в ну участь у єв ро пей сь ких про гра мах
ТА СІS, ТЕМРUS та INТАS.

Ко ор ди на цію на у ко вих до слі джень з
ві тчи з ня ни ми та за ру бі ж ни ми пар т не ра -
ми здій с ню ють Укра ї н сь ка асо ці а ція ма р -
ке ти н гу та Укра ї н сь ко	 бри тан сь ка асо ці а -
ція ви кла да чів бу х га л тер сь ко го об лі ку.

Ви хо дя чи з не об хід но с ті під го то в ки ви -
со ко ква лі фі ко ва них фа хі в ців з еко но мі ч -
ною осві тою, які ві ль но во ло ді ють іно зе м -
ни ми мо ва ми як за со бом спі л ку ван ня, за -
сно ва но Центр ін те н си в но го на вчан ня
іно зе м них мов “Ін те н сив”.

З ме тою спри ян ня сту де н там та ви пу с -
к ни кам КНЕУ у пра це вла ш ту ван ні і на ла го -
джен ня ті с ної спів пра ці з ро бо то да в ця ми
ство ре но центр “Пе р с пе к ти ва”. Під ви -
щен ня ква лі фі ка ції еко но мі с тів та ме не -
дже рів здій с ню єть ся та кож Укра ї н сь ким
ін сти ту том роз ви т ку фо н до во го ри н ку та
Центром пі с ля ди п ло м ної осві ти. Для тих,
хто ба жає отри ма ти бі з нес	 ос ві ту, ма ю чи
ви щу осві ту ін шо го спря му ван ня, від кри то
пе р ший в Укра ї ні та уні ка ль ний за сво єю
фу н к ці о на ль ні с тю Центр ма гі с тер сь кої
під го то в ки, 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 та пра ва.

Не мо ж на не ска за ти до б рі сло ва на
ад ре су тих, за ра ди ко го ство рю ва в ся і
фу н к ці о нує уні вер си тет. На ші сту де н ти —

це осві че ні і ро зу м ні мо ло ді лю ди, які зна -
ють чо го при йш ли до уні вер си те ту і що
хо чуть до ся г ти в жит ті. Уні вер си тет ство -
рив для них всі не об хід ні умо ви — від на -
вчан ня, фі з ку ль ту р но	 спо р ти в ної під го то -
в ки до від по чи н ку.

Ви щий на вча ль ний за клад, що ство рю -
ва в ся по сту по во, який сам для се бе го ту -
вав ви кла да ць кі ка д ри, фо р му вав на вча -
ль но	 ме то ди ч ну ба зу і вла с ні тра ди ції,
зда т ний бі льш	 менш ре а ль но про гно зу -
ва ти своє май бу т нє, а вод но час і впли ва -
ти на еко но мі ч ний роз ви ток су с пі ль с т ва.
Тіль ки у та ко го ВНЗ є вла с на іс то рія, є
ста лі зв’я з ки із зо в ні ш нім сві том, є, на ре -
ш ті, від по ві д ний со ці а ль ний імідж і най го -
ло в ні ше — ви со кий ін те ле к ту а ль ний по -
те н ці ал, що фо р му ва в ся де ся т ки ро ків.
Адже по ча ли ми із зви чай них ко ме р цій них
ку р сів, які не вдо в зі, за вдя ки сво їй ви зна -
ній зна чу що с ті, пе ре ро с ли в ін сти тут з чі -
т ко ви зна че ни ми ці ля ми: розви ток еко но -
мі ч ної осві ти та під го то в ка ви со ко ква лі фі -
ко ва них еко но мі ч них ка д рів; по ши рен ня
знань се ред на се лен ня; здій с нен ня гли -
бо ких на у ко вих до слі джень те о ре ти ч но го
і при кла д но го ха ра к те ру; фо р му ван ня
вла с ної уні вер си тет сь кої си с те ми від тво -
рен ня на у ко во	 пе да го гі ч них ка д рів; ви хо -
ван ня у ви пу с к ни ків по чут тя від да но с ті
сво їй спра ві, ін те ре сам сво єї Ба ть кі в щи -
ни, гу ма ні с ти ч ній іде ї. Ці за кла де ні ще в
пе р ші ро ки уні вер си тет сь ко го ста но в лен -
ня бла го ро д ні ці лі впро довж ві ко во го роз -
ви т ку бу ли в центрі ува ги не ли ше ке рі в -
ни ц т ва, а й усьо го про фе сор сь ко	 ви к ла -
да ць ко го скла ду. Це своє рі д ні ве к то ри
прой де но го шля ху. Во ни бу ли ви зна че ні
по над 100 ро ків то му, але не втра ти ли й
не втра тять сво єї си ли і ва ги і в на ші дні.

Іні ці а то ром за сну ван ня на шо го уні -
вер си те ту був про фе сор іс то рії Ки їв сь -
ко го уні вер си те ту Свя то го Во ло ди ми ра
Ми т ро фан Ві к то ро вич Дов нар	 За поль -
сь кий. Із вла с ти вою йо му ене р гі єю та на -
по ле г ли ві с тю у 1903—1904 рр. він роз -
по чав кло по тан ня про від крит тя в Ки є ві
ви щої ко ме р цій ної шко ли. У 1905 р. те са -
ме пи тан ня він по ста вив пе ред Опі кун сь -
кою ра до ю. На ре ш ті, під три ма ний у 1906 р.
гру пою ві до мих на той час про фе со рів та
пред ста в ни ків то р го во	 про ми с ло вих і фі -
нан со вих кіл, че рез мі с це во го ге не рал	 -
гу бе р на то ра М. В. До в нар	 Заполь сь кий
зве р та єть ся до Мі ні с тер с т ва то р гі в лі і
про ми с ло во с ті з про хан ням да ти до звіл
на ор га ні за цію в Ки є ві Ви щих ко ме р цій -
них ку р сів. До звіл бу ло отри ма но 4 лю то -
го 1906 р., а во се ни то го ж ро ку від бу в ся
пе р ший на бір слу ха чів за га ль ною кі ль кі с -
тю 239 осіб. Са ме з ці єї да ти і по чи на єть -
ся іс то рія КНЕ У.

У на шій іс то рії з не за ле ж них від уні вер -
си те ту при чин мо ж на ви ді ли ти пе рі од до -
во єн ний і пі с ля во єн ний. Пе р ший ха ра к те -
ри зу єть ся ста но в лен ням ВНЗ у рі з них по -
лі тич них си с те мах — цар сь кій Ро сії і Ра -
дян сь ко му Со ю зі. До то го ж той пе рі од
був на си че ний рі з ни ми по ді я ми, які ви -
кли ка ли пе ре мі щен ня ін сти ту ту з од но го
мі с та до ін шо го, руй на ці єю йо го ма те рі а -
ль ної ба зи, тру д но ща ми фо р му ван ня
про фе сор сь ко	 ви к ла да ць ко го скла ду. І
не зва жа ю чи на це, ін сти ту ту вда лось збе -
ре г ти, від ро ди ти і при мно жи ти тра ди ції та
пе р ші на бу т ки як у роз ви т ку еко но мі ч ної
осві ти, так і еко но мі ч ної на у ки. В цьо му чи -
ма ла за слу га то ді ш ніх ре к то рів М.В. Дов -
нар	 За польсь ко го (пер шо го ре к то ра і
за сно в ни ка уні вер си те ту), М.І. Мі ті лі но,
О. О. Ка р пе н ка, К.Г. Во б ло го. По во єн ний
пе рі од — це, вла с не, но ва сто рі н ка в жит ті

уні вер си те ту. Бо пі с ля Ве ли кої Ві т чи -
з ня ної вій ни (1941—1945 рр.) до ве -
лось по чи на ти, як при йн я то го во ри ти,
з ну льо во го ци к лу, з чи с то го ар ку ша. І
в цьо му осо б ли ва за слу га то ді ш ніх ре к то -
рів — Ва си ля Єв ту хо ви ча Вла се н ка та Ва -
си ля Фе до ро ви ча Га р бу зо ва (до ре чі,
оби д ва ви пу с к ни ки уні вер си те ту). Но ву
ві ху в ста но в лен ня ін сти ту ту впи са ли 60—
80	ті ро ки ми ну ло го сто літ тя. Це той пе рі -
од, ко ли ін сти тут спро мі г ся не ли ше за -
крі пи ти до ся г ну ті ус пі хи, а й за без пе чи ти
своє май бу т нє, пе ре тво ри ти КШГ у про ві -
д ний еко но мі ч ний ВНЗ кра ї ни, який по
пра ву оде р жав ві т чи з ня не і між на ро д не
ви знан ня.

Не мо ж на не ска за ти до б рі сло ва на
ад ре су тих ре к то рів, яким ви па ло ке ру ва -
ти ву зом у той пе рі од. Ми сьо го дні з осо -
б ли вим по чут тям і вдя ч ні с тю зга ду є мо та -
кі зна йо мі для нас фі гу ри ре к то рів, як Па -
в ло Ва си льо вич Кри вень, Оле к сій Сте па -
но вич Ко ро їд, Ва силь Іва но вич За го ро д -
ній, Сте пан Пе т ро вич Ку це н ко, Ле о н тій
Гео ргі йо вич Ан д ре єв, Юрій Ми ко ла йо вич
Па хо мов. Їх зу сил ля та ор га ні за тор сь кий
та лант ство ри ли той мі ц ний фу н да мент, з
яко го по ча ло ся стрі м ке і які с не зро с тан ня
уні вер си те ту.

На дан ня на шо му уні вер си те ту ста ту су
са мо в ряд но го (ав то ном но го)
дослід	ницько го (по ста но ва Кабіне ту
Міністрів Ук раїни від 3 лю то го 2010 ро ку
№ 76) є сві д чен ням то го, що на наш ко ле -
к тив по кла де но ви со ку від по ві да ль ність у
ца ри ні ут ве р джен ня ви со кої еко но мі ч ної
куль ту ри су с пі ль с т ва, фо р му ван ня еко но -
мі ч но го ми с лен ня, еко но мі ч ної ди с ци п лі -
ни. Для нас сло ва “са мо в ряд ний (ав то -
ном ний), дослідницький” оз на чають не сті -
ль ки го ло вний, про ві д ний еко но мі ч ний
ВНЗ, скі ль ки ВНЗ під ви ще ної від по ві да ль -
но с ті, яко му на ле жить ще ба га то зро би ти
в спра ві під го то в ки ви со ко ква лі фі ко ва них
еко но мі с тів, здій с нен ня фу н да ме н та ль них
та при кла д них еко но мі ч них до слі джень,
роз ро б ки ґрун то вних ре ко ме н да цій з пи -
тань еко но мі ч них ре форм, по ши рен ня се -
ред на се лен ня еко но мі ч них знань.

Пе ре хід люд сь ко го су с пі ль с т ва від ін -
ду с т рі а ль них до на у ко во	 ін фо р ма цій них
тех но ло гій, що, оче ви д но, ви зна ча ти ме
суть XXI сто літ тя, під ні має на осо б ли ву
ви со ту фо р му ван ня су час ної си с те ми на -
бут тя знань та їх прак ти ч но го вті лен ня у
жит тя. Са ме на це на го ло шує Бо лон сь ка
де кла ра ція (че р вень 1999 р.), яка ста ла
сьо го дні ре а ль ні с тю і до якої до лу ча ють ся
су час ні на вча ль ні за кла ди і наш уні вер си -
тет зо к ре ма. Го ло вна ме та Бо лон сь ко го
про це су — це га р мо ні за ція ви щої осві ти
єв ро пей сь ких уні вер си те тів з та ки ми
прин ци па ми, як ав то но мія, єд ність на -
вчан ня і на у ко вих до слі джень, сво бо да
до слі джень осві ти і ви кла дан ня, ві р ність
тра ди ці ям єв ро пей сь ко го гу ма ні з му, вза -
є м ний об мін ін фо р ма ці єю та до ку ме н та -
ми, збі ль шен ня кі ль ко с ті спі ль них про е к -
тів, мо бі ль ність сту де н тів і ви кла да чів,
спі ль на по лі ти ка на дан ня сти пе н дій, до -
ся г нен ня ек ві ва ле н т но с ті ста ту су ди п ло -
мів, ти ту лів, іс пи тів.

Чи ма ло на ле жить нам ще по пра цю ва ти
в ца ри ні фо р му ван ня фа хі в ців, зда т них по -
	су ча с но му ми с ли ти, оці ню ва ти еко но мі ч -
ну до ці ль ність тих чи ін ших ра ди ка ль них
або ево лю цій них змін, то ру ва ти но ві шля -
хи в май бу т нє, бу ти па т рі о та ми дер жа ви
Укра ї на, ста ва ти її ге ро я ми.

Ректор  Анатолій ПАВЛЕНКО.

КНЕУ — вища школа для професіоналів
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Го ло вна прак ти ч на ме та центру – на вчан ня
іно зе м ним мо вам як за со бу спі л ку ван ня у
між ку ль ту р но му про с то рі. На за про шен ня уні -
вер си те ту в центрі пра цю ють но сії мов та про ві д -
ні фа хі в ці у га лу зі ін те н си в но го на вчан ня іно зе м -
них мов. 

ОР ГА НІ ЗА ЦІЯ НА ВЧАН НЯ  В ЦЕНТРІ
«І Н ТЕ Н СИВ» ШКО ЛЯ РАМ, АБІ ТУ РІ Є Н ТАМ,

СТУ ДЕ Н ТАМ, ВИ КЛА ДА ЧАМ, СЛУ Ж БО В ЦЯМ,
БІ З НЕ С МЕ НАМ, 

КО Р ПО РА ТИ В НИМ ЗА МО В НИ КАМ

ВХІ Д НЕ ТЕ С ТУ ВАН НЯ на ви зна чен ня ре а ль -
но го рі в ня во ло дін ня іно зе м ною мо вою за шка -
лою Ра ди  Єв ро пи

НА ВЧАН НЯ в од но рі в не вих гру пах для

ПО ЧА Т КІ В ЦІВ:
� ін те н си в ні ко му ні ка ти в ні ку р си по гли б ле но го

ви вчен ня іно зе м ної мо ви за спе ці а ль ни ми про -
гра ма ми

� курс «за ну рен ня» у мо в не се ре до ви ще
(7—14 днів)

� курс під го то в ки до скла дан ня кем б ри дж сь -
ко го іс пи ту – KET

СЕ РЕ Д НЬО ГО РІ В НЯ:
� ін те н си в ні ко му ні ка ти в ні ку р си по гли б ле но го

ви вчен ня іно зе м ної мо ви за спе ці а ль ни ми  про -
гра ма ми

� ку р си під го то в ки шко ля рів з іно зе м них та
укра ї н сь кої мов до ви пу с к но го не за ле ж но го те с -
ту ван ня та абі ту рі є н тів до всту пу у ви щі на вча ль ні
за кла ди 

� ко му ні ка ти в ні ку р си ді ло вої  іно зе м ної мо ви
� ку р си під го то в ки до скла дан ня кем б ри дж сь -

ких іс пи тів на отри ман ня сер ти фі ка тів: PET, FCE, 
IELTS, TOEFL, BEC,

GMAT
� лі н г во	пси хо ло гі ч ні

бі з нес	тре ні н ги для ба -
ка ла в рів та ма гі с т рів

ВИ ЩО ГО РІ В НЯ:
� спе ці а лі зо ва ні ку р -

си з фа хо вої іно зе м ної
мо ви (для еко но мі с тів,
юри с тів, мед пра ці в ни -
ків то що)

� лі н г во	пси хо логі -
ч ні тре ні н ги для бі з не -
с ме нів та слу ж бо в ців

� ку р си під го то в ки
до скла дан ня кем б ри -
дж сь ких іс пи тів: CAE,
CPE, CELTA

� ку р си під ви щен ня
ква лі фі ка ції ви кла да чів се ре д ніх шкіл, тех ні ку мів
та ви щих на вча ль них  за кла дів

NEW! — прак ти ч ні on�line за нят тя за но ві т -
ньою аме ри кан сь кою про гра мою EN 101

— участь у on�line  кон фе ре н ці ях  та
олім пі а дах для слу ха чів ку р су EN 101  

У ЦЕНТРІ «І Н ТЕ Н СИВ»
ВИ МА Є ТЕ МО Ж ЛИ ВІСТЬ:

� по гли б ле но ви вча ти ан г лій сь ку, ні ме ць ку,
фра н цу зь ку, іс пан сь ку, іта лій сь ку, поль сь ку,
швед сь ку, ту ре ць ку, араб сь ку, укра ї н сь ку та
ро сій сь ку мо ви за спе ці а лі зо ва ни ми про гра ма -
ми на ку р сах рі з ної три ва ло с ті: від 7 днів (курс
«За ну рен ня») до 2 ро ків;

��прой ти не за ле ж не те с ту ван ня на рі вень во -
ло дін ня іно зе м ною мо вою за шка лою Ра ди Єв -
ро пи;

� отри ма ти сер ти фі кат спе ці а ль но го зра з ка.

Ад ре са: м. Ки їв, вул. Ме ль ни ко ва, 81, 5�й
ко р пус КНЕУ, 5�й по верх

Тел.: 205�54�02/ 03/ 06/ 08
E�mail: centre_intensive@mail.ru,

www.intensive.com.ua

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 ті 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 по-
да 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), котрі 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	 про-
с 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.

Пе р вин на проф спі л ко ва ор га ні за -
ція сту де н тів та ас пі ра н тів ДВНЗ «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»
є най бі ль шою гро мад сь кою ор га ні -
за ці єю в уні вер си те ті, яку з 23 кві т ня
2008 ро ку ви зна но ще й ор га ном сту -
де нт сь ко го са мо вря ду ван ня в КНЕ У. 

На ша проф спі л ка на лі чує по над
14 тисяч сту де н тів та ас пі ра н тів.
Пред ста в ля ю чи лю дей рі з них, во на
об’ єд нує од но ду м ців! Як що лю ди на
прой ш ла шко лу проф спі л ко вої ро бо -
ти – во на на бу ла зна ч но го до сві ду,
який обо в’я з ко во ста не їй у при го ді.

Го ло вним за вдан ням пе р вин ної
проф спі л ко вої ор га ні за ції є со ці а ль -
ний та пра во вий за хист сту де нт с т ва,
ор га ні за ція йо го оздо ро в лен ня та
са на то р но	 ку ро р т но го лі ку ван ня,
змі с то в но го до звіл ля сту де нт сь кої
мо ло ді, спри ян ня у пра це вла ш ту ван -
ні у ві ль ний від за нять час, пред ста в -
лен ня ін те ре сів сту де н тів у Вче ній
ра ді й ре к то ра ті. 

Ді я ль ність да но го ви бо р но го сту -
де нт сь ко го ор га ну са мо уп ра в лін ня
спра в ді зна ч на та впли во ва. Са ме
за вдя ки йо го ро бо ті сту де н ти ма ють
змо гу:

— оздо ро ви ти ся в са на то рії	 про -
фі ла к то рії усьо го за 111 грн. за 24 дні
з три ра зо вим ха р чу ван ням, ма са -
жем та ін ши ми ме ди ч ни ми про це ду -
ра ми;

— від по чи ти на Чо р но мор сь ко му
уз бе реж жі влі т ку та гір сь ко ли ж них
спор ти в но	 оз до ро в чих ком пле к сах у
Ка р па тах взи м ку;

— від ві ду ва ти без ко ш то в но та кі
спор ти в ні се к ції у спорт ко м п ле к сі
«Е ко но міст», як пла ван ня, ба с ке т -

бол, во лей бол, фу т бол, шей пінг, ри -
т мі ч на гі м на с ти ка, ат ле ти ч на гі м на с -
ти ка;

— роз ви ва ти свій ду хо в ний світ у
тво р чих сту ді ях Центру куль ту ри і
ми с тецтв КНЕУ, де та ла но ви ті хо ре о -
г ра фи, ди зай не ри та ху до ж ни ки, ре -

жи се ри	 по с та но в ни ки, ви кла да чі во -
ка лу на вчать те бе кре а ти в но ди ви ти -
ся на світ та змі ню ва ти йо го;

— про жи ва ти в гу р то жи т ку за най -
до с ту п ні шу, по рі в ня но з ін ши ми на -
вча ль ни ми за кла да ми, пла ту та отри -
му ва ти піль го ві про їз ні кви т ки для
про їз ді у гро мад сь ко му транс по р ті.

За ос но в ни ми на пря м ка ми ро бо ти
проф спі л ко вої ор га ні за ції на да ний
час фу н к ці о ну ють сім по стій них ко мі -
сій проф ко му (ор га ні за цій но	 фі на н -
со ва, жи т ло во	 по бу то ва, оздо ро в ча,
ко мі сії з пи тань пра це вла ш ту ван ня
та со ці а ль но	 пра во во го за хи с ту,
спо р ту та куль ту ри). Са ме во ни від -
по ві да ють за чі т ке, ре те ль не та ор га -
ні зо ва не ви ко нан ня не ле г ких, але
не об хід них за хо дів, щоб жит тя сту -
де н тів в уні вер си те ті на по в ни лось
ще яс к ра ві ши ми ко льо ро ви ми вра -
жен ня ми.

Ство ре ні і пра цю ють де сять проф -
спі л ко вих бю ро фа ку ль те тів, які
центра лі зо ва но ор га ні зо ву ють ро бо -
ту окре мо на ко ж но му фа ку ль те ті та

Еко но мі ч но му ко ле джі КНЕ У. Го ло ви
про ф бю ро ра зом із сво їм ак ти в ним
скла дом та тво р чі с тю сту де н тів фа ку -
ль те ту про во дять куль ту р но	 ма со ві
ве чо ри до про фе сій них свят та без -
по се ре д ньо раз на рік го ту ють День
фа ку ль те ту, а та кож бе руть участь у
за га ль но уні вер си тет сь ких кон ку р сах
«Бе не фіс уні вер си тет сь кої мо ло ді»,
«О сін ня ка з ка», «Пі сен на фе є рі я».
Кон курс кра си «Міс КНЕ У» за йняв
вза га лі од не з про ві д них місць що до
по пу ля р но с ті та яс к ра во с ті шоу, про -
те ін ші фе с ти ва лі аж ні як не по сту па -
ють ся йо му у сво їй ці ка во с ті.

Проф ком сту де н тів та аспірантів
КНЕУ, дба ю чи про про фе сій не май -
бу т нє сво їх сту де н тів, ор га ні зо вує
яр ма р ку між на ро д них мо ло ді ж них
ор га ні за цій, ті с но спів пра цює з
Центром за йня то с ті «Пе р с пе к ти -
ва», під три мує про е к ти Сту де нт сь -
ко го бі з нес	 ін ку ба то ру, цим са мим
за без пе чу ю чи сту де н тів сві жою ін -
фо р ма ці єю що до ві ль них про фе -
сій них ва ка н сій на ри н ку пра ці.

До ро гі сту де н ти, проф спі л ка від -
кри ває  пе ред  ва ми  без ліч  мо ж ли -
во с тей. Ско ри с тай тесь ни ми! Більш
то го, ви мо же те при єд на ти ся до
ко ман ди мо ло дих лі де рів КНЕУ та по -
кра щу ва ти сту де нт сь ке жит тя ра зом
з на ми, ре а лі зу ю чи тво р чі мо ж ли во с -
ті та со ці а ль ні ін те ре си ко ж но го сту -
де н та на шо го на вча ль но го за кла ду!

Проф спі л ка на сторожі
студентських прав та інтересів

Го ло ва
КАЛЬЧЕ Н КО Ти мур Ва ле рі йо вич

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

кімн. 252
Тел.: 456	2404

www.nst.kneu.kiev.ua
Е	mail: ssa_kneu@kneu.kiev.ua

«ІНТЕНСИВ»Наукове
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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 рок 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 ді 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,
PricewaterhouseCoopers, 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 та ін. Во ни
обі йма ють по са ди фі нан со вих ана лі ти ків, су 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 з 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 по нят тям ро зу мі ють слу ж -
бо ве зро с тан 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 чіть ся 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 спро 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, які ви сві т лю ють ся у за со бах ма -
со вої ін фо р ма ці ї.

� Ви зна чіть ся з на вча ль ним за кла дом, у
яко му ви змо же те ді с та ти об ра ну ва ми про -
фе сі ю. 

На 1—3 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, які 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 на да ний 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 ді с та ти в од но ку р с-
ни 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
щоб 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 3—5 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 те н 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 че т ве р то му 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 їх 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.

� П’я тий 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 і 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 ві -
р 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 із сту -
де н та ми, які 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. В 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 ни -
ц 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 ро -
нних 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
по вдо с ко на лен ню 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 200 і роз ро б -
ля єть ся 110 но вих веб	 ку р сів.

Директор центру 
ЛИ МА РЕ Н КО

Ми ко ла Па в ло вич

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

Тел.: 459	6158

«ПЕРСПЕКТИВА»
Пла ну є мо ка р’є ру ра зом

Ди ре к тор
ІЛЬНІЦЬКИЙ

Ярослав Васильович

Тел. 456	05	66
Е	mail:

CV_perspect@kneu.kiev.ua
Тел.: 456	0608

Вчимося разом
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Рік за сну ван ня – 1945
Фа ку ль тет еко но мі ки та управ лін -

ня є од ним з про ві д них у ДВНЗ “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”.

Від мін ною озна кою йо го роз ви т ку
ста ла смі ли ва ін но ва цій ність. Тут
про яв ле не стра те гі ч не ро зу мін ня мі -
с ця і ро лі фа ку ль те ту еко но мі ки та
управ лін ня в ус пі ш но му роз в’я зан ні
за га ль но уні ве р си тет сь ких про блем

фо р му ван ня фа хі в ця з ін но ва цій ним
ти пом ми с лен ня, з ін но ва цій ним ти -
пом куль ту ри, з го то в ні с тю до ін но -
ва цій но го ти пу ді я ль но с ті. Ін но ва ції
роз по всю джу ють ся не ли ше на осві -
т ні тех но ло гії, фо р ми, ме то ди та ме -
то ди ки на вчан ня, во ни ба зу ють ся на
які с но но вих за са дах по кла дан ня ці -
лей і транс фо р му ван ня змі с ту осві -
ти. Ак ти в не впро ва джен ня ком пе те -
н т ні с но го під хо ду до під го то в ки фа -
хі в ців, яке бу ло за по ча т ко ва не на
фа ку ль те ті ще з ча сів пе ре хо ду на
дво рі в не ву си с те му осві ти, спри я ло
ка р ди на ль ній цін ні с ній ко ре к ції на -
вча ль но го про це су на за до во лен ня
осві т ньої по тре би осо би с то с ті, що
зда т на ді я ти у скла д них ди на мі ч них
умо вах еко но мі ч но го жит тя.

Ви зна ча ль ною у під го то в ці фа ку -
ль те том ви со ко кла с них фа хі в ців є
та ка об ста ви на. Еко но мі ч на осві та,
як ві до мо, ґру н ту єть ся на еко но мі ч -
ній те о рії, що вла с не й за кла дає під -
ва ли ни фо р му ван ня еко но мі ч но го
об ра зу ми с лен ня май бу т ньо го про -
фе сі о на ла і, що не менш ва ж ли во,
ци ві лі зо ва но го гро ма дя ни на, чле на
су с пі ль с т ва. Су час на еко но мі ч на те -
о рія, яка ви вча єть ся сьо го дні сту де -
н та ми еко но мі ч них спе ці а ль но с тей,
скла да єть ся із де кі ль кох ба зо вих на -
ча ль них ди с ци п лін, та ких як по лі тич -
на еко но мія, ма к ро еко но мі ка, мі к ро -
еко но мі ка, іс то рія еко но мі ки та еко -
но мі ч ної ду м ки. Всі ці ди с ци п лі ни
ре а лі зу ють ся в усьо му уні вер си те ті
ли ше ка фе д ра ми фа ку ль те ту еко но -
мі ки та управ лін ня. Та ка ін те г ра ція
тво р чих зу силь ви кла да чів	 уче них
про яв ля єть ся ку му ля ти в ним ефе к -
том по гли б ле но го знан ня пе ре до в -
сім у сту де н тів ФЕ таУ, а са ме у тих,
хто здо бу ває спе ці а ль ність “Е ко но -
мі ч на те о рі я”. Має мі с це між ди с ци п -
лі на р не вза є мо зба га чен ня ди с ци п -
лін фу н да ме н та ль но го та фа хо вих
ци к лів. Бі ль ше то го, са ме на фа ку ль -
те ті еко но мі ки та управ лін ня від пра -
цьо ву єть ся те о ре ти ч не під ґру н тя
при кла д них на ук і на вча ль них ди с -
ци п лін: те о рії стра те гії, те о рії ме не -

дж ме н ту та те о рії еко но мі ч ної ор га -
ні за ці ї.

На пря ми під го то в ки (спе ці а ль но с -
ті), за яки ми го ту ють ся фа хі в ці на
фа ку ль те ті еко но мі ки та управ лін ня,
є ба зо ви ми, уза галь ню ю чи ми сто со -
в но об’ єк тів еко но мі ч ної ді я ль но с ті
ін ших спе ці а ль но с тей.

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
ме не дж мент (спе ці а лі за ції “Ме не -

дж мент про ми с ло вих під при ємств”,
“Ме не дж мент дер жа в них уста нов”)

еко но мі ч на те о рія
Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної та ве чі р ньої форм на вчан -

ня – 4 ро ки,
за оч ної фо р ми на вчан ня – 4 ро ки

2 мі ся ці.

Ді ло ві спе ці а лі за ції ма гі с тер сь кої
під го то в ки бу ли сво го ча су сфо р мо -
ва ні на фа ку ль те ті як роз га лу жен ня
ма гі с тер сь ких про грам що до спе ці -
а ль но с ті.

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

Спе ці а ль но с ті:
еко но мі ка під при єм с т ва
ме не дж мент ор га ні за цій 
еко но мі ч на те о рія
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
“Стра те гі ч ний ме не дж мент”
“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”
“Де р жа в не управ лін ня еко но мі -

кою”
“Ме не дж мент ма ло го бі з не су”
“Ме не дж мент ко р по ра цій”
“Е ко но мі ч на те о рі я”
Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік,
ве чі р ньої та за оч ної форм на вчан -

ня – 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, ве чі р ньої та

за оч ної форм на -
вчан ня при йма -
ють ся ви пу с к ни ки
Д В Н З   “ К Н Е У
ім. Ва ди ма Ге ть ма -
на” 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 за спе ці а -
ль но с тя ми з осві -
т ньою ква лі фі ка -
ці єю ба ка лавр і
спе ці а ліст.

На вчан ня на
ма г і  с  тер сь ко му
рі в ні під го то в ки
пе ред ба чає роз -
ро б ку кон су ль та -
цій но го про е к ту на ба зі ре а ль но го
під при єм с т ва, що теж бу ло вве де но
як на вча ль на но ва ція на фа ку ль те ті.
Ма гі с т ри отри му ють на ви ч ки еко но -
мі ч но го об ґру н ту ван ня до ці ль но с ті
управ лін сь ких рі шень що до за по бі -
ган ня втра там у ри зи ко вих си ту а ці -
ях, під ви щен ня кон ку рен то сп ро мо -
ж но с ті, за без пе чен ня при бу т ко во с ті
то що, а та кож мо де лю ван ня дер жа в -
ної еко но мі ч ної по лі ти ки та еко но мі -
ч но го роз ви т ку.

На фа ку ль те ті сфо р му ва в ся тво р -
чий ко ле к тив ви со ко ква лі фі ко ва них
ви кла да чів, які по стій но оно в лю ють
змі с то ве на по в нен ня ди с ци п лін, го -
ту ють ори гі на ль ні ав то рсь кі ку р си,
ак ти в но впро ва джу ють но ві тех но -
ло гії на вчан ня. У скла ді се ми ка -
федр фа ку ль те ту еко но мі ки та
управ лін ня 15% до к то рів еко но мі ч -
них на ук, про фе со рів, бі ль ше по ло -
ви ни ка н ди да тів еко но мі ч них на ук,
до це н тів. До на вча ль но го про це су
за лу ча ють ся та кож про ві д ні еко но -
мі с ти	 пра к ти ки, на у ко вці, дер жа в ні
ді я чі. Це за дає ви со кий рі вень “і н -
те ле к ту а ль ної пла н ки” на вча ль но го
про це су, уна оч нює про цес пе ре -
тво рен ня знань на без по се ре д ній
фа к тор ви ро б ни ц т ва. Ко ле к тив фа -
ку ль те ту свя то ша нує ба га то рі ч ні
тра ди ції, се ред яких чі ль не мі с це

за йма ють но ва тор с т во і тво р чий
по шук не ста н да р т них рі шень над -
скла д них про блем роз ви т ку осо би -
с то с ті но во го су с пі ль с т ва.

Май бу т нє пра це вла ш ту ван ня: пі с -
ля за кін чен ня на вчан ня в уні вер си -
те ті фа хі в ці з еко но мі ки та управ лін -
ня мо жуть пра цю ва ти ке рі в ни ка ми
еко но мі ч них служб, еко но мі с та ми,
ме не дже ра ми у рі з них дер жа в них і
не дер жа в них ор га ні за ці ях, під при -
єм с т вах рі з них ма с ш та бів, об’ єд -
нан нях, ко р по ра ці ях, а та кож у
центра ль них та мі с це вих ор га нах
управ лін ня еко но мі кою, а зго дом –
ра д ни ка ми з еко но мі ч них пи тань,
ке рі в ни ка ми під при ємств, топ	 ме -
не дже ра ми. Фу н да ме н та ль на еко -
но мі ч на та ме не дж ме нт сь ка осві та,
ши ро кий кру го зір та по єд нан ня фа -
хо во го спря му ван ня з ді ло вою спе -
ці а лі за ці єю за без пе чу ють їм ва го мі
пе ре ва ги на ри н ку пра ці.

Еко но мі ч не ми с лен ня, що ни ні за -
по ло ни ло світ, на дає осо б ли ві мо ж -
ли во с ті тим фа хі в цям, для яких еко -
но мі ч ний ви мір є про фе сій ною
спра во ю. Во ни кра ще за ін ших під -
го то в ле ні до жит тя в ни ні ш ньо му су -
с пі ль с т ві, спо в на ус ві до м лю ють сут -
ність змін, які при вно сить но вий час,
та зо рі є н то ва ні на сві до ме, по слі до -
в не й ди на мі ч не їх сприй нят тя.

Факультет економіки та управління

Де кан
НА ЛИ ВАЙ КО

Ана то лій Пе т 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.

Відмінник освіти України

Тел.: (044) 456	2419
E	mail: feu@kneu.kiev.ua
Ад ре са: 03680, м. Ки їв,
про сп. Пе ре мо ги, 54/1,

кімн. 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 з 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 сі о на ль ної 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»
Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік, ве -

чі р ньої та 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, ве чі р ньої та
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.

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. Един	 бург,
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 ву зи	 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 4 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 7 ка фе д рах фа ку ль те ту
(«Мі ж на ро д но го ме не дж ме н ту»,
«Мі жна 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») бе руть
участь 170 ви кла да чів, у то му чи с лі

23  до к то ри  на ук,  19  про фе со рів,
52 до це н ти, 67 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 то -
р 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 д-
них 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
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Рік заснування – 1965

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

На пря ми під го то в ки: 
ма р ке тинг
управ лін ня пе р со на лом та еко но -

мі ка пра ці
Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної та ве чі р ньої форм 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 но с ті:
ма р ке тинг
управ лін ня пе р со на лом і еко но мі -

ка пра ці
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«Ма р ке ти н го вий ме не дж мент»
«Рекламний менеджмент»
«У п ра в лін ня пе р со на лом»
Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:

ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік, ве -
чі рньої та 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, ве чі р ньої та
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.

Під го то в ка ма гі с т рів за ци ми на -
пря м а ми здій с ню єть ся на ос но ві
про грам,  які  ґру н ту ють ся на
остан ніх,  ада п то ва них  до  су час -
них еко но мі ч них умов го с по да рю -
ван ня, до ся г нен нях ві т чи з ня ної і
за ру бі ж ної на у ко вої ду м ки з ви ко -
ри с тан ням но ві т ніх пе да го гі ч них
тех но ло гій.

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 ше с ти ка фе д рах фа ку ль -
те ту бе руть участь по над 190 ви кла -
да чів, у то му чи с лі ака де мік АПН
України, 22 до к то ри на ук, 23 про фе -
со ри, 74 до це н та, 106  ка н ди да тів
на ук. Про фе сор сь ко	 ви к ла да ць ким
скла дом фа ку ль те ту під го то в ле но
по над 100 під ру ч ни ків  та  на вча ль -
но	 ме то ди ч них  по сі б ни ків.

За крі п лен ня те о ре ти ч них знань
сту де н тів до ся га єть ся за до по мо гою
прак ти ч них на ви чок, на бу тих під час
про хо джен ня спе ці а ль них тре ні н гів,
а та кож прак ти ки на під при єм с т вах і
в уста но вах.

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

Ви пу с к ни кам фа ку ль те ту управ -
лін ня пе р со на лом та ма р ке ти н гу

при та ман на ви со ка про фе сій на
куль ту ра, пра г нен ня до по стій но го
по пов нен ня знань, зда т ність ада п ту -
ва ти ся до ви мог під ви щен ня ді ло вої
ква лі фі ка ції або змі ни ха ра к те ру
пра ці під впли вом на у ко во	 те х ні ч но -
го про гре су, ді я ль на участь у гро -
мад сь ко	 по лі ти ч но му жит ті, умін ня
пра цю ва ти з лю дь ми.

Май бу т нє пра це вла ш ту ван ня: по -
вний курс на вчан ня за ма гі с тер сь -
кою про гра мою «Ма р ке ти н го вий ме -
не дж мент» до зво ляє ма гі с т рам пра -
цю ва ти ке рі в ни ка ми та ма р ке тинг —
ди ре к то ра ми су б’єк тів ри н ко вої еко -
но мі ки рі з них форм вла с но с ті. 

Ви пуск ни ки во лодіють прин ци па -
ми та ме то да ми про ве ден 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.

Фа хі в ці з ма р ке ти н гу здій с ню ють ор -
га ні за цій но	 еко но мі ч ну, уп рав лін сь ку
та на у ко ву ді я ль ність на під при єм с т вах,
у по се ре д ни ць ких і то р го ве ль них ор га -
ні за ці ях, слу ж бах по ста чан ня та збу ту,
на у ко во	 до с лі д них ус та но вах, кон са л -
ти н го вих фі р мах, від по ві д них під роз ді -
лах ба н ків, в ор га нах го с по дар сь ко го
уп рав лін ня. Во ни ана лі зу ють і про гно -
зу ють ри н ко ві си ту а ції, роз ро б ля ють
ре ко ме н да ції що до ви пу с ку то ва рів,
фо р му ван ня їх асо р ти ме н ту, здій с ню -
ють рі з но ма ні т ну ді я ль ність з ви зна чен -
ня і ре а лі за ції ма р ке ти н го вих про грам,
ці но вої і збу то вої по лі ти ки під при -
ємств, ма те рі а ль но	 те х ні ч но го за без -
пе чен ня ви ро б ни ц т ва то що. Це спе ці а -
лі с ти, до ко ла обо в’я з ків яких на ле жить
ін фо р му ван ня спо жи ва чів, фо р му ван -
ня та за до во лен ня спо жи вчо 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 у ко ві до слі -
джен ня, за без пе чу ють ефе к ти в не фу н -
к ці о ну ван ня маркетингових ус та нов та

під роз ді лів під при ємств, сти му лю ють
ви ро б ни ц т во та збут про ду к ції, спри я -
ють по стій но му під ви щен ню яко с ті то -
ва рів та по слуг.

Ма гі с тер сь ка про гра ма «Ре к ла м -
ний ме не дж мент» по єд нує фу н да -
ме н та ль ну ма р ке ти н го ву осві ту з
прак ти ч ни ми на ви ка ми ро бо ти в
сфе рі ко му ні ка цій.

Ви пу с к ни ки ці єї ма гі с тер сь кої
про гра ми пі с ля по в но го ку р су на -
вчан ня мо жуть пра цю ва ти ке рі в ни -
ка ми та ма р ке ти нг	 ди ре к то ра ми
під при ємств рі з ної фо р ми вла с но с -
ті, очо лю ва ти ре к ла м ні, ПР та ма р ке -
ти н го ві від ді ли, бу ти ди ре к то ра ми
ре к ла м них та ПР	аге н цій, за йма ти
ке рі в ні по са ди в за со бах ма со вої ін -
фо р ма ції, гро мад сь ких ор га ні за ці ях.

Ма гі с т ри з ре к ла м но го ме не дж -
ме н ту во ло ді ють прин ци па ми та ме -
то да ми про ве ден ня ана лі зу і про гно -
зу ван ня ри н ко вої си ту а ції, ви ко ну -
ють ком плекс тех ні ко	 еко но мі ч них
роз ра ху н ків про це сів пла ну ван ня
ма р ке ти н го вих ко му ні ка цій них про -
грам, здій с ню ють рі з но бі ч ні ро бо ти
із ви зна чен ня і ре а лі за ції ре к ла м них
та ПР	стра те гій, удо ско на лен ня ре к -
ла м ної по лі ти ки під при ємств рі з них
форм вла с но с ті.

Пі с ля за ве р шен ня на вчан ня ма гі с т -
ри з ре к ла м но го ме не дж ме н ту ус пі ш -
но ви рі шу ють ком плекс за вдань що -
до фо р му ван ня бре н дів, ство рен ня
та під три м ки по зи ти в но го імі джу під -
при ємств, роз ро б ки та впро ва джен -
ня ре к ла м них і ПР	ка м па ній. Це спе -
ці а лі с ти, які ква лі фі ко ва но роз ро б ля -
ють і ре а лі зу ють стра те гі ч ні, та к ти ч ні
та опе ра ти в ні пла ни ре к ла м ної і ма р -
ке ти н го вої ко му ні ка цій ної ді я ль но с ті,
ко н т ро лю ють їх ви ко нан ня. Во ни зда -
т ні управ ля ти ре к ла м ним про це сом
на під при єм с т ві, ство рю ва ти ре к ла м -
ні зве р нен ня для рі з них но сі їв ін фо р -
ма ції та роз мі щу ва ти їх з най бі ль шою
ефе к ти в ні с тю, ви ко ри с то ву ва ти ма -
ні пу ля ти в ні тех но ло гії для за без пе -
чен ня ко му ні ка ти в но го про це су, тво -
р чо під хо ди ти до ви рі шен ня ма р ке ти -
н го вих ко му ні ка цій них за вдань. 

До ко ла обо в’я з ків ма гі с т рів з ре к -
ла м но го ме не дж ме н ту на ле жить за -
без пе чен ня до в го три ва лих пар т нер -
сь ких від но син між ри н ко ви ми су -
б’єк та ми че рез здій с нен ня ви со ко -
ефе к ти в них ко му ні ка цій, що вклю -
чає в се бе ви вчен ня спо жи ва чів,
пар т не рів, кон ку ре н тів та їх ін фо р -
му ван ня і пе ре ко нан ня, сти му лю -
ван ня про да жу че рез ство рен ня ре к -
ла м ної про ду к ції, на дан ня ре к ла м -
них по слуг та про ве ден ня ре к ла м -
них ка м па ній. 

Ви пу с к ни ки ма гі с тер сь кої про гра -
ми «Управління пе р со на лом» ма ють
до ста т ньо на ви чок і знань для здій с -
нен ня ор га ні за цій но	 уп ра в лін сь кої,
пла но во	 еко но мі ч ної, ана лі ти ч ної, но -
р мо п ро е к т ної, на у ко во	 до с лі д ни ць кої
та  на вча ль но	 ме то ди ч ної  ді я ль но с ті.
Та кі спе ці а лі с ти за без пе чу ють ра ці о -
на ль не ви ко ри с тан ня тру до вих ре сур -
сів та під ви щен ня ефе к ти в но с ті їх ор -
га ні за ці ї. Во ни пра цю ють на фу н к ці о -
ну ю чих ри н ках ро бо чої си ли, а та кож
об слу го ву ють ви ро б ни чі та до слі д ни -
ць кі про це си на під при єм с т вах  та  в
уста но вах рі з них форм вла с но с ті на
рі з них рі в нях управ лін ня: у від ді лах ка -
д рів та слу ж бах управ лін ня пе р со на -
лом  і  со ці а льно го роз ви т ку, від ді -
лах ор га ні за ції пра ці та за ро бі т ної пла -
ти під при ємств то що.

Ви со ка ква лі фі ка ція ма гі с т рів зі
спе ці а ль но с ті «Управління пе р со на -
лом» до зво ляє їм ус пі ш но пра цю ва -
ти на по са дах ке рі в ни ків та спе ці а лі -
с тів в ор га нах дер жа в но го управ лін -
ня у сфе рі со ці а ль но	 тру до вих від -
но син Мі ні с тер с т ва пра ці і со ці а ль -
ної по лі ти ки Укра ї ни, управ лін нях
пра ці та со ці а ль но го за хи с ту на се -
лен ня ре гі о на ль них держ ад мі ні с т -
ра цій, дер жа в ній слу ж бі за йня то с ті,
центрах проф орі є н та ції, Фо н ді со ці -
а ль но го стра ху ван ня, Пе н сій но му
фо н ді, Дер жа в но му ко мі те ті ста ти с -
ти ки, в ор га нах мі с це во го са мо вря -
ду ван ня; у на у ко во	 до с лі д них уста -
но вах, на вча ль них за кла дах, ка д ро -
вих аге нт с т вах, кон са л ти н го вих фі р -
мах то що.

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

мо ній но впи са ний у стру к ту ру уні -
вер си те ту, юри ди ч ний фа ку ль тет,
без су м ні в но, є спра в ж нім від ро -
джен ням пра в ни чо го фа ку ль те ту
1920	х ро ків. 

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

На прям під го то в ки: 
пра во знав с т во
Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної та ве чі р ньої форм 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:
пра во знав с т во
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«Пра во ве ре гу лю ван ня еко но мі ки»
«Мі ж на ро д не еко но мі ч не пра во»
«Пра во ве ре гу лю ван ня

банків	ської діяль ності»
«Го с по дарське су до чин ство»
Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
ден ної фо р ми на вчан ня – 1 рік, ве -

чі р ньої та 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, ве чі р ньої та
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.

У 2006 ро ці юри ди ч ний фа ку ль тет
ус пі ш но за ве р шив уті лен ня в жит тя
спе ці а ль но роз ро б ле ної на вча ль ної

про гра ми, яка ви гра ла між на ро д ний
грант (уже вдру ге) по лі нії TEM-
PUS	TACIS, у ра м ках якої й бу ла від -
кри та но ва ма гі с тер сь ка про гра ма
«Мі ж на ро д не еко но мі ч не пра во ». До
ре а лі за ції про гра ми бу ли за лу че ні
юриди ч ні фа ку ль те ти з уні вер си те тів
Ма р бу р га (Ні ме ч чи на), Не а по ля (Іта -
лія), Від ня (Ав с т рія) та Нью ка с ла
(Ве ли ко бри та нія).

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 ше с ти ка фе д рах
фа ку ль те ту бе руть участь по над
130 ви кла да чів, у то му  чи с лі  4  до -
к то ри на ук, про фе со ри, по над 50
ка н ди да тів на ук, до це н тів.

На фа ку ль те ті фу н к ці о ну ють: ком -
п’ю те р ний клас з до сту пом до ме ре -
жі Ін тер нет, юри ди ч на клі ні ка «Со ці -
а ль на спра ве д ли вість», зал су до вих
за сі дань, спе ці а лі зо ва на бі б лі о те ка
з іно зе м ною лі те ра ту рою та ме то ди -
ч ний ка бі нет. Сту де н ти юри ди ч но го
фа ку ль те ту ре а лі зу ють свої зді б но с -
ті, своє ба чен ня на вча ль но го про це -
су че рез га зе ту «Пра воз на вець».
Най кра щі се ред них ра зом з ви кла -
да ча ми пу б лі ку ють свій на у ко вий до -
ро бок у збі р ни ку на у ко вих праць
«Пра во ве ре гу лю ван ня еко но мі ки»,
що є фа хо вим з юри ди ч них на ук. На
юри ди ч но му фа ку ль те ті ство ре ні
умо ви для за без пе чен ня на ле ж но го
рі в ня ро бо ти про фе сор сь ко	 ви к ла -
да ць ко го скла ду всіх ка федр та які с -
ної під го то в ки ви со ко ква лі фі ко ва них

ба ка ла в рів і ма гі с т рів пра ва. На фа -
ку ль те ті фу н к ці о нує си с те ма сту де -
нт сь ко го са мо вря ду ван ня, Центр ху -
до ж ньої тво р чо с ті та Клуб ці ка вих зу -
стрі чей. Ра зом з ре да к ці єю га зе ти
«Го лос Укра ї ни» ство ре на юри ди ч на
клі ні ка, в якій сту де н ти під ке рі в ни ц т -
вом ви кла да чів на да ють не об хід ну
пра во ву до по мо гу ма ло за бе з пе че -
ним вер с т вам на се лен ня.

З 2004 року на факультеті діє спе -
ці а лі зо ва на Вче на ра да для за хи с ту
ди се р та цій на здо бут тя на у ко во го
сту пе ня ка н ди да та юри ди ч них на ук .

Май бу т нє пра це вла ш ту ван ня: ви -
пу с к ни ки спе ці а ль но с ті «Пра во з нав -

с т во» мо жуть обі йма ти по са ди
юрис кон су ль та під при ємств, дер жа -
в них уста нов та ор га ні за цій, юри с та
у сфе рі го с подар сь кої та між на ро д -
ної еко но мі ч ної ді я ль но с ті,  від по ві д -
них фа хі в ців у пра во охо рон них ор га -
нах, ін спе к то ра по да т ко вої слу ж би,
ін спе к то ра ми т ної слу ж би, спе ці а лі -
с та ко н т ро ль но	 ре ві зій них ор га нів,
спе ці а лі с та ор га нів со ці а ль но го за -
без пе чен ня, ін спе к то ра яко с ті про -
ду к ції, ви кла да ча пра ва у на вча ль-
них за кла дах, на у ко во го спів ро бі т -
ни ка на у ко во	 до с лі д них ор га ні за цій
і ла бо ра то рій, ін ші по са ди, які по -
тре бу ють ви щої юри ди ч ної осві ти.

Факультет управління персоналом
і маркетингу

Декан
КАРДАШ Віктор Якович,

кандидат економічних наук,
професор, заслужений

працівник освіти України 

Тел.:(044)456	7308 
Е	maіl: кагdach@кnеu.кіеv.uа 

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

кімн. 345

Юридичний факультет

Де кан
ОПРИ Ш КО Ві та лій Фе до ро вич,

до к тор юри ди ч них на ук,
про фе сор, член	 ко ре с по н дент НАН

Укра ї ни, ака де мік Ака де мії
ін же не р них на ук Укра ї ни,

за слу же ний ді яч на у ки і тех ні ки
Укра ї ни

Тел.: (044) 456	4142
E	mail: lawfacultu@kneu.kiev.ua

Ад ре са: 03680, м. Ки їв,
про сп. Пе ре мо ги, 54/1, кімн. 536
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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 з
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 но с ті:
еко но мі ка під при єм с т ва 
об лік і ау дит 
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«Е ко но мі ка під при ємств  АПК»
«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 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.

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 із 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 ро -
бни 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 р-
мо 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, 6 до к то рів
еко но мі ч них на ук, 5 про фе со рів,
33 до це н тів і 37 ка н ди да тів еко -
но мі ч них, пе да го гі ч них  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 хо -
в 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 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 та ве чі р ньої форм 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, ве -

чі р ньої та 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, ве чі р ньої та 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 ро -
д 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 іно-
зе 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 на бу в ши
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

E	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
E	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 ІІІ та IV скли кан ня, 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. — ке рі в ник апа ра -
ту Пре м’єр	 Мі ні с т ра Укра ї ни у
2006–2007 рр.

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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(зі змінами згідно рішення
Приймальної комісії № 1 

від 08.02.2010 р. (Додаток 6)

Про ва джен ня осві т ньої ді я ль но с ті у
Дер жа в но му ви що му на вча ль но му
за кла ді «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» здій с ню єть ся від по ві д но
до лі це н зії Мі ні с тер с т ва осві ти і на у ки
(се рія АВ № 443672, від 26.05.2009р.,
те р мін дії до 01.07.2014р.)

Пра ви ла при йо му роз ро б ле ні
При йма ль ною ко мі сі єю 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»
(да лі — При йма ль на ко мі сія) від по ві -
д но до Умов при йо му до ви щих на -
вча ль них за кла дів Укра ї ни, за твер -
дже них на ка зом Мі ні с тер с т ва осві ти
і на у ки Укра ї ни № 873 від 18 ве ре с ня
2009 ро ку та за ре є с т ро ва них у Мі ні -
с тер с т ві юс ти ції Укра ї ни 6 жо в т ня
2009 р. за № 930/16946.

І. За га ль ні по ло жен ня
1.1. Дер жа в ний ви щий на вча ль -

ний за клад «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» ого ло шує на бір на під -
го то в ку фа хі в ців з ви щою осві тою за
осві т ньо– ква лі фі ка цій ни ми рі в ня ми,
на пря ма ми під го то в ки (спе ці а ль но -
с тя ми) від по ві д но до лі це н зії в ме -
жах лі це н зо ва но го об ся гу, у то му чи -
с лі у ві до кре м ле них стру к ту р них під -
роз ді лах (див. до да ток 1):

	 Крим сь ко му еко но мі ч но му ін сти -
ту ті ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на»;

	 Кри во рі зь ко му еко но мі ч но му ін -
сти ту ті ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на»;

та ви щих на вча ль них за кла дах І	 ІІ
рі в нів ак ре ди та ції, що є у стру к ту рі:

	 Ки їв сь ко му еко но мі ч но му ко ле -
джі ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на»;

	 Ко ле джі ін фо р ма цій них си с тем
та тех но ло гій ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на»;

	 Ко ле джі еко но мі ки і управ лін ня
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на»;

	 Сім фе ро поль сь ко му ко ле джі
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»;

	 Кри во рі зь ко му ко ле джі еко но мі -
ки та управ лін ня ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на»;

	 Ро мен сь ко му ко ле джі ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».

1.2. До ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на» при йма ють ся гро ма дя ни
Укра ї ни, іно зе м ці, а та кож осо би без
гро ма дян с т ва, які про жи ва ють на
те ри то рії Укра ї ни на за кон них під -
ста вах, ма ють від по ві д ний осві т ній
(осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний) рі вень та
ви яви ли ба жан ня здо бу ти ви щу
осві ту.

1.3. При йом до ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на» на всі осві т ньо	 -
ква лі фі ка цій ні рі в ні здій с ню єть ся за
кон ку р сом не за ле ж но від дже рел фі -
нан су ван ня.

1.4. Для всту п ни ків, які по тре бу -
ють по се лен ня в гу р то жи ток під час
всту пу, мі с ця не на да ю ть ся.

Для сту де н тів за ра хо ва них в 2010
ро ці в гу р то жи т ках на да єть ся на сту -
п на кі ль кість місць в:

	 ДВНЗ «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» 	 690 місць;

	 Крим сь ко му еко но мі ч но му ін сти -
ту ті ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на» 	 мі с ця га ра н то ва ні;

	 Кри во рі зь ко му еко но мі ч но му
ін сти ту ті ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на» 	 мі с ця га ра н то ва -
ні;

	 Ки їв сь ко му еко но мі ч но му ко ле -
джі ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на» 	 місць не має;

	 Ко ле джі ін фо р ма цій них си с тем
та тех но ло гій ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на» 	 місць не має;

	 Ко ле джі еко но мі ки  і  управ лін ня
ДВНЗ «КНЕУ  іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на» 	 місць не має;

	 Сім фе ро поль сь ко му   ко ле джі
ДВНЗ  «КНЕУ  іме ні  Ва ди ма  Ге ть ма -
на» 	 мі с ця га ра н то ва ні;

	 Кри во рі зь ко му ко ле джі еко но мі -
ки та управ лін ня ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на» 	 мі с ця га ра н то -
ва ні;

	 Ро мен сь ко му ко ле джі ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» 	 мі с -
ця га ра н то ва ні.

Умо ви про жи ван ня в гу р то жи т ках
від по ві да ють са ні та р но	 гі гі є ні ч ним
но р мам.

2. Ви мо ги до рі в ня осві ти всту -
п ни ків

2.1. На на вчан ня для здо бут тя
осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в ня мо -
ло д шо го спе ці а лі с та, ба ка ла в ра
при йма ють ся осо би з по вною за га -
ль ною се ре д ньою осві то ю.

2.2. На на вчан ня для здо бут тя
осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в ня мо -
ло д шо го спе ці а лі с та з од но ча с ним
здо бут тям по вної за га ль ної се ре д -
ньої осві ти при йма ють ся осо би з ба -
зо вою за га ль ною се ре д ньою осві -
тою.

2.3. На на вчан ня для здо бут тя
осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в ня спе -
ці а лі с та при йма ють ся осо би, які
здо бу ли осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний
рі вень ба ка ла в ра.

2.4. На на вчан ня для здо бут тя
осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в ня
ма гі с т ра при йма ють ся осо би, які
здо бу ли осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний
рі вень ба ка ла в ра або спе ці а лі с та
від по ві д ної спе ці а ль но с ті. При йом
на під го то в ку фа хі в ців осві т ньо	 -
ква лі фі ка цій но го рі в ня ма гі с т ра на
ос но ві здо бу то го осві т ньо	 ква лі фі -
ка цій но го рі в ня спе ці а лі с та здій с -
ню єть ся за ко ш ти фі зи ч них (юри -
ди ч них) осіб.

При йом осіб, спе ці а ль ність яких
не від по ві дає об ра ній спе ці а ль но с ті
осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в ня ма -
гістр, здій с ню єть ся у Центрі ма гі с -
тер сь кої під го то в ки уні вер си те ту на
умо вах дру гої ви щої осві ти за окре -
ми ми пра ви ла ми.

2.5. ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на» при ймає на пе р ший (зі
ско ро че ним те р мі ном на вчан ня)
або дру гий курс (з но р ма ти в ним
те р мі ном на вчан ня на ва ка н т ні мі с -
ця) осіб, які здо бу ли осві т ньо	 ква -
лі фі ка цій ний рі вень ква лі фі ко ва но -
го ро бі т ни ка, на ви зна че ну кі ль -
кість місць для здо бут тя осві т ньо	 -
ква лі фі ка цій но го рі в ня мо ло д шо го
спе ці а лі с та за умо ви всту пу на
спо рі д не ну спе ці а ль ність (див. до -
да ток 2).

2.6. ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на» при ймає на пе р ший (зі ско -
ро че ним те р мі ном на вчан ня) курс
осіб, які здо бу ли осві т ньо	 ква лі фі ка -
цій ний рі вень мо ло д шо го спе ці а лі с -
та, на ви зна че ну кі ль кість місць для
здо бут тя осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го
рі в ня ба ка ла в ра за умо ви всту пу на
спо рі д не ний на прям під го то в ки
(див. до да ток 3).

2.7. ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на» здій с нює при йом сту де н тів
на ста р ші ку р си у по ряд ку пе ре ве -
ден ня та по но в лен ня в ме жах ва ка н -
т них місць лі це н зо ва но го об ся гу від -
по ві д но до По ло жен ня про по ря док
пе ре ве ден ня, від ра ху ван ня та по но -
в лен ня сту де н тів ви щих за кла дів
осві ти, за твер дже но го На ка зом Мі ні -
с тер с т ва осві ти Укра ї ни № 245 від 15
ли п ня 1996 ро ку. Пе ре ви щен ня лі це -
н зо ва но го об ся гу до пу с ка єть ся ли -
ше у ра зі по но в лен ня осіб, які по ве р -
та ють ся пі с ля ака де мі ч ної від пу с т ки.

3. Фі нан су ван ня під го то в ки фа -
хі в ців

3.1. Фі нан су ван ня під го то в ки фа -
хі в ців у ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на» здій с ню єть ся:

за ра ху нок ви да т ків дер жа в но го та
мі с це вих бю дже тів — за дер жа в ним
за мо в лен ням;

за ра ху нок дер жа в них ці льо вих
піль го вих до в го стро ко вих кре ди тів;

за ра ху нок ко ш тів фі зи ч них, юри -
ди ч них осіб.

3.2. Гро ма дя нин Укра ї ни має пра -
во бе з о пла т но здо бу ти ви щу осві ту
на кон ку р с ній ос но ві, як що пе в ний
осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний рі вень гро -
ма дя нин здо бу ває впе р ше.

3.3. Гро ма дя нин Укра ї ни має
пра во бе з о пла т но здо бу ва ти ви щу
осві ту за дру гим на пря мом (спе ці -
а ль ні с тю), як що він за ста ном здо -
ро в’я втра тив мо ж ли вість ви ко ну -
ва ти слу ж бо ві чи по са до ві обо в’я з -
ки за отри ма ною рані ше ква лі фі ка -
ці єю, що під тве р джу єть ся ви сно в -
ка ми ме ди ко	 со ці а ль ної екс пе р т -
ної ко мі сі ї.

4. Стро ки при йо му за яв і до ку -
ме н тів, всту п них ек за ме нів, кон -
ку р с но го від бо ру та за ра ху ван ня
на на вчан ня

4.1. При йом за яв і до ку ме н тів,
всту п ні ек за ме ни, кон ку р с ний від бір
та за ра ху ван ня на на вчан ня всту п -
ни ків на ос но ві ба зо вої та по вної за -
га ль ної се ре д ньої осві ти про во дить -
ся в та кі стро ки:

4.2. При йом за яв і до ку ме н -
тів, всту п ні ек за ме ни, що про -
во дить ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на», кон ку р с ний від -
бір та за ра ху ван ня на на вчан ня
всту п ни ків на ос но ві осві т ньо	 -
ква лі фі ка цій них рі в нів ква лі фі -
ко ва но го ро бі т ни ка та мо ло д -

шо го спе ці а лі с та про во дить ся в
та кі стро ки:

4.3. При йом за яв і до ку ме н тів,
всту п ні ви про бу ван ня, що про во -
дить ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на», кон ку р с ний від бір та за ра -
ху ван ня на на вчан ня всту п ни ків на
ос но ві ба зо вої та по вної ви щої осві -
ти про во дить ся в та кі стро ки:

5. По ря док при йо му за яв і до -
ку ме н тів для всту пу у ви щий на -
вча ль ний за клад

5.1. Всту п ни ки осо би с то по да ють
за яву про вступ до ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на», в якій вка зу ють на -
прям під го то в ки (у ра зі всту пу на на -
вчан ня для здо бут тя осві т ньо	 ква лі фі -
ка цій но го рі в ня ба ка ла в ра) або спе ці -
а ль ність (у ра зі всту пу на на вчан ня для
здо бут тя осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го
рі в ня мо ло д шо го спе ці а лі с та, спе ці а -
лі с та, ма гі с т ра) та фо р му на вчан ня.

При всту пі на ос но ві по вної за га -
ль ної се ре д ньої осві ти, всту п ник мо -
же по да ти за яву не бі ль ше ніж на

три на пря ми під го то в ки (вра хо -
ву ю чи спе ці а лі за ції) на рі з ні фо р -
ми на вчан ня.

5.2. До за яви всту п ник до дає:
до ку мент дер жа в но го зра з ка

про ра ні ше здо бу тий осві т ній
(осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний) рі вень,
на ос но ві яко го здій с ню єть ся

вступ, і до да ток до ньо го, за осо -
би с тим ви бо ром ори гі на ли або за -

ві ре ні ко пії;
ме ди ч ну до ві д ку за фо р мою 086	о

або її ко пію;
шість ко льо ро вих фо то ка р ток роз -

мі ром 3 х 4 см.
При при йо мі в по ряд ку пе ре ве ден -

ня або по но в лен ня до да єть ся та кож

ака де мі ч на до ві д ка вста но в ле но го
зра з ка про не за кі н че ну ви щу осві ту.

5.3. Всту п ни ки, які всту па ють на
ос но ві по вної за га ль ної се ре д ньої
осві ти, до да т ко во по да ють сер ти -
фі кат Укра ї н сь ко го центру оці ню -
ван ня яко с ті осві ти (або йо го ко -
пію), ви да ний у по то ч но му ро ці, з
оці н ка ми з пред ме тів, що ви зна че -
ні пра ви ла ми при йо му до ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» для
кон ку р с но го від бо ру що до всту пу
на об ра ний на прям під го то в ки
(спе ці а ль ність). Всту п ни ки, які по -
да ють сер ти фі кат з кі ль кі с тю ба лів
з ви зна че них пред ме тів ни ж че
вста но в ле ної ци ми Пра ви ла ми мі -
ні ма ль ної кі ль ко с ті ба лів, до уча с ті
у кон ку р с но му від бо рі не до пу с ка -
ю ть ся.

5.4. Осо би з об ме же ни ми фі зи ч -
ни ми мо ж ли во с тя ми (ін ва лі ди І та
ІІ груп, ді ти	 ін ва лі ди) по да ють до -
ку ме н ти, що за сві д чу ють їх нє пра -
во на скла дан ня всту п них ек за ме -
нів у ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на».

5.5. (Зі змі на ми згі д но рі шен ня
При йма ль ної ко мі сії №1 від
08.02.2010 р. (див До да ток 6). Осо -
би, які не бра ли участь у зо в ні ш ньо -
му не за ле ж но му оці ню ван ні по да -
ють до ку ме н ти, що за сві д чу ють їх нє
пра во на скла дан ня всту п них ек за -
ме нів у ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на»:

гро ма дя ни Укра ї ни, зві ль не ні зі
стро ко вої вій сь ко вої слу ж би у 2010
ро ці;

вій сь ко во с лу ж бо в ці ря до во го, се -
р жа нт сь ко го та ста р шин сь ко го
скла ду, які про хо дять вій сь ко ву слу -
ж бу за ко н т ра к том — при всту пі на
за оч ну фо р му на вчан ня;

осо би, які ма ють за хво рю ван ня,
вка за ні в пе ре лі ку за хво рю вань, що
мо жуть бу ти пе ре шко дою для про -
хо джен ня гро ма дя на ми зо в ні ш ньо го

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» на 2010 рік
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не за ле ж но го оці ню ван ня, вста но в -
ле но му Мі ні с тер с т вом осві ти і на у ки
Укра ї ни та Мі ні с тер с т вом охо ро ни
здо ро в’я Укра ї ни, для яких Укра ї н сь -
кий центр оці ню ван ня яко с ті осві ти
не мо же за без пе чи ти про хо джен ня
не за ле ж но го зо в ні ш ньо го оці ню ван -
ня на вча ль них до ся г нень.

5.6. При йма ль на ко мі сія здій с нює
пе ре ві р ку від по ві д но с ті сер ти фі ка тів
Укра ї н сь ко го центру оці ню ван ня
яко с ті осві ти ба зі да них цьо го
центру та уча с ті всту п ни ків у зо в ні ш -
ньо му не за ле ж но му оці ню ван ні.
Пись мо ве під тве р джен ня Укра ї н сь -
ким центром оці ню ван ня яко с ті осві -
ти не від по ві д но с ті сер ти фі ка та є
під ста вою для від мо ви абі ту рі є н там
що до їх уча с ті у кон ку р сі та за ра ху -
ван ні на на вчан ня. У ра зі за ра ху ван -
ня та ких абі ту рі є н тів на каз про за ра -
ху ван ня ану лю є ть ся.

5.7. При йма ль на ко мі сія роз гля -
дає до ку ме н ти всту п ни ків та при -
ймає рі шен ня про до пуск до уча с ті в
кон ку р с но му від бо рі для всту пу на
на вчан ня до ви що го на вча ль но го за -
кла ду.

5.8. Факт озна йо м лен ня всту п ни -
ка з пра ви ла ми при йо му, на яв ною
лі це н зі єю і сер ти фі ка том про ак ре -
ди та цію від по ві д но го на пря му під го -
то в ки (спе ці а ль но с ті), а та кож на -
дан ня ним зго ди на опри лю д нен ня
ре зуль та тів зо в ні ш ньо го не за ле ж но -
го оці ню ван ня (всту п них ви про бу -
вань) та на яв но с ті під став для всту пу
по за кон ку р сом фі к су єть ся у за яві
всту п ни ка і під тве р джу єть ся йо го
осо би с тим під пи сом.

5.9. Па с порт гро ма дя ни на Укра ї -
ни, па с порт гро ма дя ни на Укра ї ни
для ви ї з ду за ко р дон або ін ший до -
ку мент, який за сві д чує осо бу і гро -
ма дян с т во (сві до ц т во про на ро -
джен ня для осіб, які за ві ком не ма -
ють па с по р та), та вій сь ко вий кви ток
(по сві д чен ня про при пи с ку до при -
зо в ної ді ль ни ці) і до ку ме н ти, що під -
тве р джу ють йо го пра во на вступ,
всту п ник пред’яв ляє осо би с то.

5.10. Осо би, які всту па ють на під -
го то в ку за дер жа в ним за мо в лен ням
на умо вах ці льо во го при йо му згі д но
з уста но в ле ни ми кво та ми, до да ють
на пра в лен ня, ви да не від по ві д ни ми
ор га на ми осві ти Ра ди мі ні с т рів Ав -
то но м ної Ре с пу б лі ки Крим, об ла с -
них, Ки їв сь кої та Се ва с то поль сь кої
мі сь ких дер жа в них ад мі ні с т ра цій
(для за кла дів I–II рі в нів ак ре ди та ції
— від по ві д ни ми ор га на ми осві ти ра -
йон них, ра йон них у мі с тах Ки є ві та
Се ва с то по лі дер жа в них ад мі ні с т ра -
цій), а та кож мі ні с тер с т ва ми, ін ши ми
центра ль ни ми ор га на ми ви ко нав чої
вла ди, під при єм с т ва ми, ор га ні за ці -
я ми, уста но ва ми, що укла ли до го во -
ри з ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на» від по ві д но до За ко ну Укра ї ни
«Про ста тус і со ці а ль ний за хист гро -
ма дян, які по ст ра ж да ли вна слі док
Чо р но биль сь кої ка та с т ро фи».

5.11. Ін ші до ку ме н ти, що по ви нні
по да ти всту п ни ки, у те р мі ни, ви зна -
че ні для при йо му до ку ме н тів:

осо би (що всту па ють для здо бут тя
осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в ня ма -
гі с т ра), які ма ють ква лі фі ка цію спе -
ці а лі с та, до да ють до ві д ку про дже -
ре ло фі нан су ван ня їх на вчан ня за
цим осві т ньо	 ква лі фі ка цій ним рі в -
нем з по пе ре дньо го на вча ль но го за -

кла ду. При на яв но с ті ко н т ра к ту на
спла ту на вчан ня для отри ман ня по -
пе ре дньої осві ти йо го ко пію за ві ряє
При йма ль на ко мі сі я.

5.12. (Зі змі на ми згі д но рі шен ня
При йма ль ної ко мі сії №1 від
08.02.2010 р. (див До да ток 6). При
при йн ят ті на на вчан ня для здо бут тя
осві т ньо� ква лі фі ка цій них рі в нів ба -
ка ла в ра на ос но ві по вної за га ль ної
се ре д ньої осві ти та спе ці а лі с та, ма -
гі с т ра на ос но ві ба зо вої або по вної
ви щої осві ти осіб, які по да ють до ку -
мент про здо бу тий за ко р до ном
осві т ній (осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний)
рі вень, обо в’я з ко вою є про це ду ра
но с т ри фі ка ції до ку ме н та про здо бу -
тий осві т ній (осві т ньо	 ква лі фі ка цій -
ний) рі вень, що про во дить ся Мі ні с -
тер с т вом осві ти і на у ки Укра ї ни в
уста но в ле но му по ряд ку. Но с т ри фі -
ка ція цих до ку ме н тів здій с ню єть ся
про тя гом пер шо го ро ку на вчан ня.

5.13. Усі ко пії до ку ме н тів за ві ря -
ють ся за ори гі на ла ми При йма ль ною
ко мі сі єю ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на» або в уста но в ле но му за -
ко но дав ст вом по ряд ку.

5.14. До ку ме н ти, що да ють пра во
на вступ у по ряд ку ці льо во го при йо -
му, по за кон ку р сом, за ре зуль та та -
ми спів бе сі ди, які за сві д чу ють до ся -
г нен ня ви зна ч них ус пі хів у ви вчен ні
про фі ль них пред ме тів, які да ють
пра во на пер шо че р го ве за ра ху ван ня
при од на ко во му кон ку р с но му ба лі,
всту п ник по дає (пред’яв ляє) осо би -
с то у те р мі ни, ви зна че ні для при йо -
му до ку ме н тів. Всту п ни ки ма ють
пра во по да ти до При йма ль ної ко мі -
сії ін ші до да т ко ві до ку ме н ти, які, на
їх ду м ку, мо жуть бу ти взя ті до ува ги
при кон ку р с но му від бо рі.

6. Всту п ні ви про бу ван ня та кон -
ку р с ний від бір

6.1. Для кон ку р с но го від бо ру осіб,
які на ос но ві по вної за га ль ної се ре д -
ньої осві ти всту па ють до ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» для
здо бут тя осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го
рі в ня мо ло д шо го спе ці а лі с та, ба ка -
ла в ра, за ра хо ву ють ся ба ли сер ти фі -
ка та Укра ї н сь ко го центру оці ню ван -
ня яко с ті осві ти, ви да но го у по то ч но -
му ро ці, з пред ме тів, ви зна че них Пе -
ре лі ком кон ку р с них пред ме тів у сер -
ти фі ка ті Укра ї н сь ко го центру оці ню -
ван ня яко с ті осві ти (всту п них ек за -
ме нів) (див. до да ток 4), яким та кож
ви зна ча ють ся про фі ль ні пред ме ти,
мі ні ма ль на кі ль кість ба лів сер ти фі -
ка та з про фі ль них за га ль но ос ві т ніх
пред ме тів, з яки ми всту п ник до пу с -
ка єть ся до уча с ті у кон ку р с но му від -
бо рі для за ра ху ван ня на на вчан ня.

6.2. Для кон ку р с но го від бо ру осіб,
які на ос но ві по вної за га ль ної се ре д -
ньої осві ти всту па ють для здо бут тя
осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в ня мо -
ло д шо го спе ці а лі с та, ба ка ла в ра,
вра хо ву єть ся се ре д ній бал до ку ме н -
та про по вну за га ль ну се ре д ню осві -
ту з окру г лен ням до де ся тих ча с тин
ба ла (за 12	ба ль ною шка лою) шля -
хом до да ван ня до су ми ба лів сер ти -
фі ка та з кон ку р с них пред ме тів (ре -
зуль та тів всту п них ви про бу вань).
Оці н ки з до ку ме н та про по вну за га -
ль ну се ре д ню осві ту, які ви ста в ле ні
за 5	ба ль ною шка лою, вра хо ву ють -
ся та ким чи ном: «3» від по ві дає «6»,
«4» від по ві дає «9», «5» від по ві дає
«12».

6.3. Кон ку р с ний бал осо би, яка

всту пає на ос но ві по вної за га ль ної
се ре д ньої осві ти, об чи с лю єть ся як
су ма ба лів ви зна че них пра ви ла ми
при йо му до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на» пред ме тів із сер ти фі -
ка та Укра ї н сь ко го центру оці ню ван -
ня яко с ті осві ти, се ре д ньо го ба лу
до ку ме н та про по вну за га ль ну се ре -
д ню осві ту та всту п них ек за ме нів у
пе ред ба че них ци ми пра ви ла ми ви -
па д ках, що оці ню ють ся за шка лою
від 100 до 200 ба лів.
Для осіб, яким на да не та ке пра во
пун к том 5.5. цих Пра вил, про во дить -
ся всту п не ви про бу ван ня з ко ж но го
пред ме ту, що мі с тить 10 за вдань
(крім укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри,
яке мі с тить 3 за вдан ня), які охо п лю -
ють рі з ні роз ді ли про грам із від по ві -
д но го пред ме ту.

До уча с ті у кон ку р с но му від бо рі
до пу с ка ють ся всту п ни ки, які за ре -
зуль та та ми всту п них ви про бу вань з
від по ві д них пред ме тів отри ма ли кі -
ль кість ба лів не ни ж че вста но в ле них
ци ми Пра ви ла ми. Осо би, які за ре -
зуль та та ми всту п но го те с ту ван ня
отри ма ли кі ль кість ба лів ме н ше
вста но в ле них ци ми пра ви ла ми, до
по да ль шої уча с ті у всту п них ви про -
бу ван нях і в кон ку р с но му від бо рі з
об ра но го на пря му під го то в ки не до -
пу с ка ю ть ся.

Кри те рії оці нок знань всту п ни ків
(для ка те го рій, за зна че них в п.5.5.)
із ко ж но го пред ме та всту п но го ви -
про бу ван ня роз ро б ля ють ся й ого ло -
шу ють ся При йма ль ною ко мі сі єю до
по ча т ку всту п них ви про бу вань.

6.4. Кон ку р с ний бал осо би, яка
всту пає на ос но ві ба зо вої за га ль -
ної се ре д ньої осві ти, об чи с лю єть -
ся як су ма ба лів всту п них ек за ме нів,
що оці ню ють ся за 12	ба ль ною шка -
ло ю. Про гра ми всту п них ви про бу -
вань для стру к ту р них під роз ді лів за -
твер джу ють ся Го ло вою при йма ль -
ної ко мі сі ї.

6.5.1. Для кон ку р с но го від бо ру
осіб при при йо мі на на вчан ня для
здо бут тя осві т ньо� ква лі фі ка цій -
но го рі в ня спе ці а ліст ви ко ри с то ву -
ють ся ре зуль та ти всту п них ви про бу -
вань, що про во дять ся за бі ле та ми,
які мі с тять 10 за вдань, скла де них за
про гра ма ми всту п них ек за ме нів зі
спе ці а ль но с ті на на вчан ня за осві т -
ньо	 ква лі фі ка цій ним рі в нем спе ці а -
ліст, ух ва ле ни ми Вче ною ра до ю.

Ре зуль та ти всту п них ви про бу вань
оці ню ють ся в ба лах. Ма к си ма ль на
су ма ба лів на іс пи ті 	 100. До уча с ті
у кон ку р с но му від бо рі до пу с ка ють ся
всту п ни ки, які за ре зуль та та ми ек за -
ме ну на бра ли 50 і бі ль ше ба лів.

За ра ху ван ня про во дить ся за
кон ку р сом за су мою кон ку рсно го
ба лу окре мо з ко ж ної спе ці а ль но с ті,
фо р ми на вчан ня.

Про ве ден ня всту п них ви про бу -
вань здій с ню єть ся за роз кла дом,
який за твер джує При йма ль на ко мі -
сія уні вер си те ту.

Для про ве ден ня всту п них ви про -
бу вань зі спе ці а ль но с ті ство рю ють ся
ате с та цій ні ко мі сії, по в но ва жен ня
яких ви зна ча ють ся По ло жен ням про
при йма ль ну ко мі сію ДВНЗ «КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».

6.5.2.Для кон ку р с но го від бо ру
осіб при при йо мі на на вчан ня для
здо бут тя осві т ньо� ква лі фі ка цій -
но го рі в ня ма гістр ви ко ри с то ву -
ють ся ре зуль та ти всту п них ви про бу -
вань, що про во дять ся за бі ле та ми,

які мі с тять 10 за вдань, скла де них за
про гра ма ми всту п них ек за ме нів зі
спе ці а ль но с ті на на вчан ня за осві т -
ньо	 ква лі фі ка цій ним рі в нем ма гістр
та іно зе м ної мо ви, ух ва ле ни ми Вче -
ною ра до ю.

Для всту пу на всі спе ці а ль но с ті
всту п ни ки скла да ють два ек за ме ни:
з іно зе м ної мо ви (ан г лій сь кої, ні ме -
ць кої, фра н цу зь кої, іс пан сь кої) та
фа хо вий іс пит зі спе ці а ль но с ті.

Ре зуль та ти всту п них ви про бу вань
оці ню ють ся в ба лах. Ма к си ма ль на
су ма ба лів на ек за ме ні 	 100. Для
ви зна чен ня за га ль ної су ми ба лів
вра хо ву ють ся тіль ки ре зуль та ти ек -
за ме нів у 50 і бі ль ше ба лів.

Осо би, які за ре зуль та та ми пер -
шо го ек за ме ну отри ма ли ме н ше 50
ба лів, до уча с ті у на сту п но му ек за -
ме ні не до пу с ка ю ть ся.

Про ве ден ня всту п них ви про бу -
вань здій с ню єть ся за роз кла дом,
який за твер джує При йма ль на ко мі -
сі я.

За ра ху ван ня про во дить ся за
кон ку р сом за су мою кон ку р с -
но го ба лу окре мо з ко ж ної спе ці а -
ль но с ті, фо р ми на вчан ня. При
цьо му кон ку р с ний бал ви зна ча ють
як за га ль ну су му ба лів отри ма них
на ек за ме нах. Ви бір ма гі с тер сь кої
про гра ми здій с ню єть ся всту п ни -
ком пі с ля за ра ху ван ня на спе ці а -
ль ність та фо р му на вчан ня за
окре мою за яво ю.

Для про ве ден ня всту п них ви про -
бу вань зі спе ці а ль но с ті ство рю ють ся
ате с та цій ні ко мі сії, по в но ва жен ня
яких ви зна ча ють ся По ло жен ням про
при йма ль ну ко мі сію ДВНЗ «КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».

При йом фа хі в ців, спе ці а ль ність
яких не від по ві дає об ра ній спе ці а ль -
но с ті осві т ньо	 ква лі фі ка цій но го рі в -
ня ма гістр, здій с ню єть ся у Центрі
ма гі с тер сь кої під го то в ки уні вер си -
те ту на умо вах дру гої ви щої осві ти
за окре ми ми пра ви ла ми.

6.6. Для кон ку р с но го від бо ру осіб
при при йо мі на на вчан ня за ско ро -
че ни ми те р мі на ми під го то в ки мо ло -
д шо го спе ці а лі с та, ба ка ла в ра ви ко -
ри с то ву ють ся ре зуль та ти всту п них
ви про бу вань, що про во дять ся за бі -
ле та ми, які мі с тять 10 за вдань, скла -
де них за про гра ма ми фа хо вих всту -
п них ек за ме нів з від по ві д них на пря -
мів під го то в ки (спе ці а ль но с тей), ух -
ва ле ни ми Вче ною ра дою Уні вер си -
те ту. Про гра ми всту п них ви про бу -
вань для стру к ту р них під роз ді лів за -
твер джу ють ся Го ло вою при йма ль -
ної ко мі сі ї.

Ре зуль та ти всту п них ви про бу вань
оці ню ють ся в ба лах. Ма к си ма ль на
су ма ба лів 	 100. До уча с ті у кон ку р -
сі до пу с ка ють ся тіль ки осо би, які
отри ма ли за ре зуль та том всту п но го
ви про бу ван ня 40 і бі ль ше ба лів.

Про ве ден ня всту п них ви про бу -
вань здій с ню єть ся за роз кла дом,
який за твер джує При йма ль на ко мі -
сія ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на».

За ра ху ван ня про во дить ся за
кон ку р сом за су мою кон ку р с но го
ба лу окре мо з ко ж ної спе ці а ль но с ті,
фо р ми на вчан ня.

Для про ве ден ня фа хо вих всту п -
них ви про бу вань ство рю ють ся ате с -
та цій ні ко мі сії, по в но ва жен ня яких
ви зна ча ють ся По ло жен ням про при -
йма ль ну ко мі сію ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на».

6.7. За ра ху ван ня до екс те р на ту
про во дить ся згі д но до да т ку 5 до цих
пра вил при йо му, По ло жен ням про
ор га ні за цію екс те р на ту у ви щих на -
вча ль них за кла дах Укра ї ни (зі змі на -
ми), за твер дже ним на ка зом Мі ні с -
тер с т ва осві ти від 08.12.95 № 340, за -
ре є с т ро ва ним у Мі ні с тер с т ві юс ти ції
03.01.96 за №1/1026.

6.8. Осо би, які без по ва ж них при -
чин не з’яв и ли ся на всту п ні ек за ме -
ни та тво р чі кон ку р си у ви зна че ний
роз кла дом час, осо би, знан ня яких
бу ло оці не но ба ла ми ни ж че вста но в -
ле но го ци ми Пра ви ла ми мі ні ма ль -
но го рі в ня, а та кож осо би, які за бра -
ли до ку ме н ти пі с ля да ти за кін чен ня
при йо му до ку ме н тів, до уча с ті в на -
сту п них всту п них ек за ме нах, тво р -
чих кон ку р сах та у кон ку р с но му від -
бо рі не до пу с ка ю ть ся.

6.9. Апе ля ції на ре зуль та ти всту п -
них ек за ме нів, що про ве де ні ви щим
на вча ль ним за кла дом, роз гля дає
апе ля цій на ко мі сія ДВНЗ «КНЕУ іме -
ні Ва ди ма Ге ть ма на» (апе ля цій на ко -
мі сія від по ві д но го стру к ту р но го під -
роз ді лу).

Склад та по ря док ро бо ти Апе ля -
цій ної ко мі сії за твер джу єть ся на -
ка зом ре к то ра й ого ло шу єть ся до
по ча т ку всту п но го ви про бу ван ня.
Апе ля цій на ко мі сія пра цює в пе рі -
од про ве ден ня всту п них ви про бу -
вань. Апе ля ція на ре зуль та ти
всту п них ви про бу вань, що про ве -
де ні Уні вер си те том, по ви нна бу ти
об ґру н то ва ною і при йма єть ся за
пись мо вою за явою всту п ни ка
Апе ля цій ною ко мі сі єю не пі з ні ше
на сту п но го ро бо чо го дня при -
йма ль ної ко мі сії пі с ля ого ло -
шен ня оці н ки з ко ж но го пред -
ме та. Апе ля ція роз гля да єть ся на
за сі дан ні Апе ля цій ної ко мі сії не пі -
з ні ше на сту п но го ро бо чо го дня пі -
с ля її по дан ня, як пра ви ло, в при -
су т но с ті всту п ни ка.

Роз гляд апе ля ції про во дить ся з
ме тою ви зна чен ня об’ єк ти в но с ті ви -
ста в ле ної оці н ки і не зво дить ся до
по вто р но го скла дан ня всту п но го ви -
про бу ван ня.

7. Ці льо вий при йом до ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»

7.1. Ці льо вий при йом ор га ні зо ву -
єть ся:

від по ві д но до пун к ту 6 стат ті 22
За ко ну Укра ї ни «Про ста тус і со ці а -
ль ний за хист гро ма дян, які по ст ра ж -
да ли вна слі док Чо р но биль сь кої ка -
та с т ро фи» осо би з чи с ла по те р пі лих
від Чо р но биль сь кої ка та с т ро фи, які
про жи ва ють на те ри то рі ях ра діо ак -
ти в но го за бру д нен ня і на пра в ле ні на
на вчан ня згі д но з пла ном ці льо вої
під го то в ки або до го во ра ми з під -
при єм с т ва ми, за ра хо ву ють ся по за
кон ку р сом при по дан ні сер ти фі ка тів
Укра ї н сь ко го центру оці ню ван ня
яко с ті осві ти з кі ль кі с тю ба лів не ни -
ж че вста но в ле но го ци ми Пра ви ла ми
рі в ня; 

від по ві д но до по ста но ви Ка бі не ту
Мі ні с т рів Укра ї ни від 29.06.99 №
1159 «Про під го то в ку фа хі в ців для
ро бо ти в сіль сь кій мі с це во с ті».

7.2. Уста но в ле ні кво ти ці льо во го
при йо му ого ло шу ють ся ра зом з об -
ся гом дер жа в но го за мо в лен ня на
під го то в ку фа хі в ців з ко ж но го на пря -
му під го то в ки (спе ці а ль но с ті).

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» на 2010 рік
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7.3. Уча с ни ки ці льо во го при йо му,
пе ред ба че но го по ста но вою Ка бі не -
ту Мі ні с т рів Укра ї ни від 29.06.99 №
1159 «Про під го то в ку фа хі в ців для
ро бо ти в сіль сь кій мі с це во с ті», за ра -
хо ву ють ся за окре мим кон ку р сом на
на вчан ня на здо бут тя осві т ньо	 ква -
лі фі ка цій них рі в нів мо ло д шо го спе -
ці а лі с та, ба ка ла в ра. Кон курс від бу -
ва єть ся від по ві д но до су ми на бра -
них ба лів.

7.4. Осо би, які не за ра хо ва ні на ці -
льо ві мі с ця за окре мим кон ку р сом,
мо жуть бра ти участь у кон ку р сі на
за га ль них за са дах.

8. За ра ху ван ня за спів бе сі дою
8.1. За ре зуль та та ми спів бе сі ди

за ра хо ву ють ся до ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на» осо би, яким За -
ко ном Укра ї ни «Про ста тус і со ці а ль -
ний за хист гро ма дян, які по ст ра ж да -
ли вна слі док Чо р но биль сь кої ка та с -
т ро фи» на да не та ке пра во.

8.2. Про гра ми спів бе сід із за зна -
че ни ми ка те го рі я ми осіб за твер джує
Го ло ва при йма ль ної ко мі сі ї.

8.3. Осо би, які за на с лід ка ми спів -
бе сі ди не ре ко ме н до ва ні до за ра ху -
ван ня на на вчан ня, ма ють пра во
бра ти участь у кон ку р сі на за га ль них
за са дах, як що во ни по да ли при йма -
ль ній ко мі сії сер ти фі ка ти Укра ї н сь -
ко го центру оці ню ван ня яко с ті осві -
ти з кі ль кі с тю ба лів не ме н ше вста -
но в ле них при йма ль ною ко мі сі єю з
кон ку р с них пред ме тів.

9. За ра ху ван ня всту п ни ків на
ос но ві ба зо вої та по вної за га ль ної
се ре д ньої осві ти, які до ся г ли ви -
зна ч них ус пі хів у ви вчен ні про фі -
ль них пред ме тів

9.1. (Зі змі на ми згі д но рі шен ня
При йма ль ної ко мі сії №1 від
08.02.2010 р. (див До да ток 6). За -
ра хо ву ють ся до ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на» за умо ви по дан -
ня сер ти фі ка та Укра ї н сь ко го центру
оці ню ван ня яко с ті осві ти з кі ль кі с тю
ба лів не ни ж че мі ні ма ль но го рі в ня
для до пу с ку до уча с ті в кон ку р с но -
му від бо рі уча с ни ки між на ро д них
олім пі ад, при зе ри (осо би, на го ро -
дже ні ди п ло ма ми I — III сту пе нів) ІV
ета пу Все ук ра їн сь ких уч нів сь ких
олім пі ад з ба зо вих пред ме тів та
при зе ри (осо би, на го ро дже ні ди п -
ло ма ми I — III сту пе нів) ІІІ ета пу
Все ук ра їн сь ких кон ку р сів� за хи с тів
на у ко во� до с лі д ни ць ких ро біт уч -
нів� чле нів Ма лої ака де мії на ук, як -
що во ни є при зе ра ми з пред ме тів,
ви зна че них як про фі ль ні (див. до -
да ток 4) для всту пу на від по ві д ні на -
пря ми під го то в ки (спе ці а ль но с ті), у
то му чи с лі:

ос но ви ін фо р ма ти ки — при всту пі
на на пря ми під го то в ки «Ко м п’ю те р ні
на у ки», «Про г ра м на ін же не рі я»;

ос но ви еко но мі ки — при всту пі на
на пря ми під го то в ки (спе ці а ль но с ті)
га лу зі знань «е ко но мі ка та під при єм -
ни ц т во»;

ос но ви пра во знав с т ва — при
всту пі на на пря ми під го то в ки (спе ці -
а ль но с ті) га лу зі знань «Пра во»;

іс то рія — при всту пі на на пря ми
під го то в ки (спе ці а ль но с ті) га лу зі
знань, для яких про фі ль ним ви зна -
че но пред мет «І с то рія Укра ї ни».

9.2. Та ке пра во на да єть ся при зе -
рам Все ук ра їн сь ких та уча с ни кам

між на ро д них олім пі ад, що від бу ли ся
у по то ч но му на вча ль но му ро ці, за
пе ре лі ком, ви зна че ним Мі ні с тер с т -
вом осві ти і на у ки Укра ї ни.

10. За ра ху ван ня по за кон ку р -
сом

10.1. За ра хо ву ють ся по за кон ку р -
сом:

осо би, яким від по ві д но до За ко ну
Укра ї ни «Про ста тус ве те ра нів вій ни,
га ра н тії їх со ці а ль но го за хи с ту» на -
да не та ке пра во;

ді ти	 си ро ти та ді ти, по зба в ле ні
ба ть ків сь ко го пік лу ван ня, а та кож
осо би з їх чи с ла ві ком від 18 до 23
ро ків від по ві д но до По ста но ви Ка бі -
не ту Мі ні с т рів Укра ї ни від 05.04.94 №
226 «Про по ліп шен ня ви хо ван ня, на -
вчан ня, со ці а ль но го за хи с ту та ма -
те рі а ль но го за без пе чен ня ді тей	 си -
ріт і ді тей, по зба в ле них ба ть ків сь ко -
го пік лу ван ня» (зі змі на ми);

ін ва лі ди I та II груп та ді ти	 ін ва лі ди
ві ком до 18 ро ків, яким не про ти по -
ка за не на вчан ня за об ра ним на пря -
мом (спе ці а ль ні с тю), від по ві д но до
За ко ну Укра ї ни «Про ос но ви со ці а -
ль ної за хи ще но с ті ін ва лі дів в Укра ї -
ні»;

осо би, яким від по ві д но до За ко ну
Укра ї ни «Про ста тус і со ці а ль ний за -
хист гро ма дян, які по ст ра ж да ли вна -
слі док Чо р но биль сь кої ка та с т ро фи»
на да не та ке пра во;

ді ти вій сь ко во с лу ж бо в ців Зброй -
них Сил Укра ї ни, ін ших вій сь ко вих
фо р му вань, пра ців ни ків пра во охо -
рон них ор га нів, які за ги ну ли під час
ви ко нан ня слу ж бо вих обо в’я з ків,
від по ві д но до Ука зу Пре зи де н та
Укра ї ни від 21.02.2002 № 157 «Про до -
да т ко ві за хо ди що до по си лен ня тур -
бо ти про за хи с ни ків Ві т чи з ни, їх пра -
во во го і со ці а ль но го за хи с ту, по ліп -
шен ня вій сь ко во	 па т рі о ти ч но го ви -
хо ван ня мо ло ді»;

чле ни сі мей ша х та рів та гір ни чо -
ря ту ва ль ни ків, які за ги ну ли вна слі -
док ава рії на оре н д но му під при єм с -
т ві «Ша х та іме ні О.Ф. За ся дь ка», згі -
д но з до да т ком 6 до По ста но ви Ка бі -
не ту Мі ні с т рів Укра ї ни від 09.01.2008
№ 6 «Де я кі пи тан ня со ці а ль но го за хи -
с ту чле нів сі мей за ги б лих ша х та рів
та гір ни чо ря ту ва ль ни ків»;

осо би, яким від по ві д но до За ко ну
Укра ї ни «Про під ви щен ня пре сти ж -
но с ті ша х тар сь кої пра ці» на да не та -
ке пра во.

10.2. За зна че ні осо би за ра хо ву -
ють ся по за кон ку р сом ли ше за умо -
ви по дан ня ори гі на лів сер ти фі ка та
Укра ї н сь ко го центру оці ню ван ня
яко с ті осві ти (оде р жан ні від по ві д ної
кі ль ко с ті ба лів на всту п них ви про бу -
ван нях, що про во дить ви щий на вча -
ль ний за клад) не ни ж че вста но в ле -
ної ци ми Пра ви ла ми мі ні ма ль ної кі -
ль ко с ті ба лів та ін ших до ку ме н тів,
що за сві д чу ють пра во на при йом по -
за кон ку р сом.

10.3. (До по в не но згі д но рі шен ня
При йма ль ної ко мі сії №1 від
08.02.2010 р. (див До да ток 6). Для
за ра ху ван ня по за кон ку р сом осіб,
ви зна че них пун к том 10.1 цьо го
роз ді лу ви ді ля ють ся мі с ця за кво -
тою 25 від со т ків об ся гу дер жа в но -
го за мо в лен ня з ко ж но го на пря му
під го то в ки (спе ці а ль но с ті). За ра ху -
ван ня за кво тою за зна че ної ка те го -
рії всту п ни ків від бу ва єть ся від по ві -
д но до су ми на бра них ба лів за сер -
ти фі ка том Укра ї н сь ко го центру оці -

ню ван ня яко с ті осві ти (оде р жан ня
від по ві д ної кі ль ко с ті ба лів на всту п -
них ви про бу ван нях) та се ре д ньо го
ба ла до ку ме н та про по вну за га ль ну
се ре д ню осві ту».

Осо би, які не за ра хо ва ні по за кон -
ку р сом, мо жуть бра ти участь у кон -
ку р сі на за га ль них за са дах.

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

11.1. Пра во на пер шо че р го ве за -
ра ху ван ня до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на»:

осо би, яким від по ві д но до За ко ну
Укра ї ни «Про ос но ви со ці а ль ної за -
хи ще но с ті ін ва лі дів в Укра ї ні» на да не
та ке пра во;

осо би,  яким  від по ві д но  до  Ука зу
Пре зи де н та  Укра ї ни від 21.02.2002 №
157 «Про до да т ко ві за хо ди що до по -
си лен ня тур бо ти про за хи с ни ків Ві т -
чи з ни, їх пра во во го і со ці а ль но го за -
хи с ту, по ліп шен ня вій сь ко во	 па т рі о -
ти ч но го ви хо ван ня мо ло ді» на да не
та ке пра во;

осо би, яким від по ві д но до За ко ну
Укра ї ни «Про охо ро ну ди тин с т ва»
на да не та ке пра во;

осо би,  яким  від по ві д но  до  Ука зу
Пре зи де н та  Укра ї ни від 12.09.2007 №
849 «Про рі шен ня Ра ди на ці о на ль ної
без пе ки і обо ро ни Укра ї ни від 4 ве -
ре с ня 2007 ро ку «Про ос но в ні на -
пря ми фі нан со во го за без пе чен ня
за хо дів що до під ви щен ня жит тє во го
рі в ня на се лен ня у 2008 ро ці» на да не
та ке пра во;

ви пу с к ни ки ста р шої шко ли (по вна
за га ль на се ре д ня осві та), які на го -
ро дже ні зо ло тою або срі б ною ме -
дал лю, при всту пі на ос но ві по вної
за га ль ної се ре д ньої осві ти (осо би,
які ма ють бі ль ший се ре д ній бал за
ре зуль та та ми на вчан ня на осві т -
ньо	 ква лі фі ка цій но му рі в ні ба ка ла в -
ра при всту пі на здо бут тя осві т ньо	 -
ква лі фі ка цій но го рі в ня  спе ці а ліст,
ма гістр);

осо би, які про жи ва ють на те ри то -
рії на се ле но го пун к ту, яко му від по ві -
д но до За ко ну Укра ї ни «Про ста тус
гір сь ких на се ле них пун к тів в Укра ї ні»
на да но ста тус гір сь ко го;

(До по в не но згі д но рі шен ня При -
йма ль ної ко мі сії №1 від 08.02.2010 р.
(див До да ток 6) ви пу с к ни ки ос но в ної
шко ли, які ма ють сві до ц т во про ба зо -
ву за га ль ну се ре д ню осві ту з від зна -
кою (при всту пі на на вчан ня на ос но ві
ба зо вої за га ль ної се ре д ньої осві ти.

11.2. За зна че не пра во на да єть ся
за ін ших рі в них умов за чер го ві с тю,
ви зна че ною пун к том 11.1 цих Пра -
вил.

12. Фо р му ван ня та опри лю д -
нен ня рей ти н го во го спи с ку
вступни ків 

12.1. Спи сок всту п ни ків, які ма ють
ці льо ве на пра в лен ня, впо ря д ко ву -
єть ся за кі ль кі с тю ба лів від бі ль шо го
до ме н шо го. У спи с ку ви ді ля ють ся
всту п ни ки, які рі шен ням при йма ль -
ної ко мі сії ре ко ме н до ва ні до за ра ху -
ван ня від по ві д но до ви ді ле ної кво ти.

12.2. Рей ти н го вий спи сок всту п -
ни ків фо р му єть ся за ка те го рі я ми у
та кій по слі до в но с ті:

осо би, які ма ють пра во на за ра ху -
ван ня по за кон ку р сом;

осо би, які ре ко ме н до ва ні до за ра -
ху ван ня за ре зуль та та ми спів бе сі ди;

осо би, які до ся г ли ви зна ч них ус пі -
хів у ви вчен ні про фі ль них пред ме тів;

осо би, які за ра хо ву ють ся за кон -
ку р сом.

До рей ти н го во го спи с ку не вклю -
ча ють ся осо би, ре ко ме н до ва ні до
за ра ху ван ня на мі с ця ці льо во го при -
йо му.

12.3. У ме жах ко ж ної за зна че ної в
пун к ті 12.2 ка те го рії рей ти н го вий
спи сок впо ря д ко ву єть ся:

за кон ку р с ним ба лом від бі ль шо го
до ме н шо го;

з ура ху ван ням пра ва на пер шо че -
р го ве за ра ху ван ня при од на ко во му
кон ку р с но му ба лі у по ряд ку до де р -
жан ня під став для йо го на бут тя.

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

прі зви ще, ім’я, по ба ть ко ві всту п -
ни ка;

ба ли сер ти фі ка та Укра ї н сь ко го
центру оці ню ван ня яко с ті осві ти
(всту п них ви про бу вань, що про во -
дить ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на») з кон ку р с них пред ме тів,
се ре д ній бал до ку ме н та про по вну
за га ль ну се ре д ню осві ту;

на яв ність під став для всту пу по за
кон ку р сом;

на яв ність під став для всту пу за
ре зуль та та ми спів бе сі ди з від мі т кою
про ре зуль та ти спів бе сі ди;

на яв ність ви зна ч них ус пі хів у ви -
вчен ні про фі ль них пред ме тів із за -
зна чен ням пред ме та та олім пі а ди;

на яв ність пра ва на пер шо че р го ве
за ра ху ван ня.

12.5. Рей ти н го ві спи с ки всту п ни -
ків опри лю д ню ють ся шля хом роз мі -
щен ня на ін фо р ма цій них сте н дах
при йма ль ної ко мі сії та веб	 сай ті
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на» (від по ві д них стру к ту р них під роз -
ді лів ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на») із за зна чен ням ка те го рій
спи с ку та кон ку р с но го ба ла ко ж но го
всту п ни ка. За зна че ні спи с ки оно в -
лю ють ся при йма ль ною ко мі сі єю що -
дня про тя гом стро ку про ве ден ня
кон ку р с но го від бо ру.

13. На дан ня ре ко ме н да цій для
за ра ху ван ня

13.1. При йма ль на ко мі сія на під -
ста ві рей ти н го во го спи с ку всту п ни -
ків при ймає рі шен ня що до ре ко ме н -
ду ван ня до за ра ху ван ня на на вчан ня
на мі с ця дер жа в но го за мо в лен ня.
Ре ко ме н да ції на за ра ху ван ня всту п -
ни ків на на вчан ня за ра ху нок ко ш тів
фі зи ч них (юри ди ч них) осіб на да ють -
ся пі с ля за ве р шен ня за ра ху ван ня
всту п ни ків на мі с ця дер жа в но го за -
мо в лен ня.

13.2. Офі цій ним по від ом лен ням
про на дан ня ре ко ме н да цій до за ра -
ху ван ня вва жа єть ся опри лю д нен ня
від по ві д но го рі шен ня на офі цій них
сте н дах при йма ль ної ко мі сі ї.

13.3. Од но ча с но ця ін фо р ма ція
опри лю д ню єть ся на веб	 сай ті ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» (від -
по ві д них стру к ту р них під роз ді лів
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на»).

13.4. За ре ко ме н да ці єю ор га нів
охо ро ни здо ро в’я та со ці а ль но го за -
хи с ту на се лен ня при йма ль на ко мі сія
роз гля дає пи тан ня про мо ж ли вість
за ра ху ван ня по над дер жа в не за мо в -
лен ня за ре зуль та та ми спів бе сі ди з
пра вом на вчан ня за мі с цем про жи -
ван ня ін ва лі дів, які не спро мо ж ні від -
ві ду ва ти на вча ль ний за клад, а та кож
ство рює умо ви для про хо джен ня ни -

ми ку р су на вчан ня за екс те р на т ною
фор мо ю.

14. Ре а лі за ція пра ва всту п ни ків
на ви бір мі с ця на вчан ня

14.1. Осо би, які бе руть участь у
кон ку р с но му від бо рі для за ра ху ван -
ня до ін ших ви щих на вча ль них за -
кла дів або на де кі ль ка на пря мів під -
го то в ки (спе ці а ль но с тей) чи на рі з ні
фо р ми на вчан ня, впро довж п’я ти
ка ле н да р них днів пі с ля ого ло шен -
ня спи с ку осіб, ре ко ме н до ва них до
за ра ху ван ня, зо бо в’я за ні ви ко на ти
ви мо ги для за ра ху ван ня на мі с ця
дер жа в но го за мо в лен ня: по да ти
ори гі на ли до ку ме н та про осві т ній
(осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний) рі вень та
до да т ка до ньо го, ме ди ч ної до ві д ки
та сер ти фі ка та Укра ї н сь ко го центру
оці ню ван ня яко с ті осві ти до при йма -
ль ної (від бі р ко вої) ко мі сі ї.

14.2. При всту пі всту п ни ка для од -
но ча с но го на вчан ня за дво ма осві т -
ньо	 про фе сій ни ми про гра ма ми за
на пря ма ми під го то в ки або спе ці а ль -
но с тя ми (у то му чи с лі у рі з них ви щих
на вча ль них за кла дах за рі з ни ми фо -
р ма ми на вчан ня) ори гі нал до ку ме н -
та про осві т ній (осві т ньо	 ква лі фі ка -
цій ний) рі вень, до да т ка до ньо го
дер жа в но го зра з ка, а та кож ори гі на -
ли сер ти фі ка та Укра ї н сь ко го центру
оці ню ван ня яко с ті осві ти збе рі га ють -
ся у ви що му на вча ль но му за кла ді за
мі с цем на вчан ня за дер жа в ним за -
мо в лен ням або за ра ху нок дер жа в -
них піль го вих до в го стро ко вих кре ди -
тів про тя гом усьо го стро ку на вчан ня.
При од но ча с но му на вчан ні за дво ма
осві т ньо	 про фе сій ни ми про гра ма ми
за на пря ма ми під го то в ки або спе ці а -
ль но с тя ми за мі с цем на вчан ня за ко -
ш ти фі зи ч них, юри ди ч них осіб збе рі -
га ють ся за ві ре ні ко пії до ку ме н та про
осві т ній (осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний)
рі вень дер жа в но го зра з ка та до да т ка
до ньо го, ко пії сер ти фі ка та Укра ї н сь -
ко го центру оці ню ван ня яко с ті осві ти
та ме ди ч ної до ві д ки. За зна че ні ко пії
до ку ме н тів збе рі га ють ся у ви що му
на вча ль но му за кла ді про тя гом стро -
ку на вчан ня ра зом з ори гі на лом до -
ві д ки ви що го на вча ль но го за кла ду, у
яко му збе рі га ють ся ори гі на ли до ку -
ме н тів. До ві д ка ви да єть ся на ви мо гу
сту де н та ви щим на вча ль ним за кла -
дом, у яко му збе рі га ють ся ори гі на ли
ви ще за зна че них до ку ме н тів.

14.3. Осо би, які в уста но в ле ний
строк (п’ять ка ле н да р них днів) не
по да ли до при йма ль ної (від бі р ко -
вої) ко мі сії ори гі на ли до ку ме н тів про
осві т ній (осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний)
рі вень, до да т ка до ньо го дер жа в но -
го зра з ка, ме ди ч ної до ві д ки та сер -
ти фі ка ту Укра ї н сь ко го центру оці ню -
ван ня яко с ті осві ти (не ви ко на ли ви -
мог для за ра ху ван ня), втра ча ють
пра во за ра ху ван ня на на вчан ня за
дер жа в ним за мо в лен ням, а та кож на
на вчан ня за ра ху нок дер жа в них ці -
льо вих піль го вих до в го стро ко вих
кре ди тів.

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

15.1. Пі с ля за ве р шен ня вста но в -
ле но го стро ку ви бо ру всту п ни ка ми
мі с ця на вчан ня (п’ять ка ле н да р них
днів) при йма ль на ко мі сія здій с нює
ко ри гу ван ня спи с ку ре ко ме н до ва -
них для за ра ху ван ня осіб:
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ого ло шує спи с ки ре ко ме н до ва них
ра ні ше всту п ни ків, які ви ко на ли ви -
мо ги для за ра ху ван ня;

від кли кає на да ні ра ні ше ре ко ме н -
да ції всту п ни кам, які не ви ко на ли
ви мог для за ра ху ван ня;

фо р мує но ві спи с ки ре ко ме н до ва -
них осіб з чи с ла всту п ни ків, які не
отри му ва ли ре ко ме н да цію ра ні ше, з
ура ху ван ням рей ти н го во го спи с ку
всту п ни ків на на яв ні мі с ця.

15.2. Пі с ля ви ко нан ня всіх ви мог
всту п ни ка ми для за ра ху ван ня на на -
вчан ня за дер жа в ним за мо в лен ням
у ви зна че них об ся гах фо р му ють ся
спи с ки ре ко ме н до ва них для за ра ху -
ван ня на на вчан ня за ко ш ти юри ди ч -
них та фі зи ч них осіб.

Всту п ни ки, у яких бу ло від кли ка но
ре ко ме н да цію для за ра ху ван ня на
мі с ця дер жа в но го за мо в лен ня, мо -
жуть бу ти ре ко ме н до ва ні до за ра ху -
ван ня на на вчан ня за ко ш ти юри ди ч -
них та фі зи ч них осіб.

Стро ки ви ко нан ня умов для за ра -
ху ван ня за ко ш ти юри ди ч них та фі -
зи ч них осіб вста но в лю ють ся при -
йма ль ною ко мі сі єю, але не пі з ні ше
25 сер п ня.

15.3. Ко ри гу ван ня ре ко ме н да цій
до за ра ху ван ня мо же здій с ню ва ти ся
при йма ль ною ко мі сі єю про тя гом
вста но в ле но го стро ку за ра ху ван ня
від по ві д них ка те го рій всту п ни ків.

15.4. Ого ло шен ня спи с ків ре ко -
ме ндо ва них для за ра ху ван ня здій с -
ню єть ся від по ві д но до роз ді лу 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

на вчан ня ви да ють ся ре к то ром Уні -
вер си те ту пі с ля ви ко нан ня всту п ни -
ка ми ви мог для за ра ху ван ня за фо р -
мою, вста но в ле ною Мі ні с тер с т вом
осві ти і на у ки Укра ї ни, та опри лю д -
ню ють ся на ін фо р ма цій но му сте н ді
при йма ль ної ко мі сії і веб	 сай ті
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на» (від по ві д них стру к ту р них під роз -
ді лів ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на»).

16.2. (Зі змі на ми згі д но рі шен ня
При йма ль ної ко мі сії №1 від
08.02.2010 р. (див До да ток 6). На ка -
зи про за ра ху ван ня на на вчан ня над -
си ла ють ся до Мі ні с тер с т ва осві ти і
на у ки Укра ї ни.

16.3. Рі шен ня що до за ра ху ван ня
всту п ни ка з опла тою йо го на вчан ня
за ра ху нок дер жа в но го ці льо во го
піль го во го до в го стро ко во го кре ди ту
при йма єть ся за за явою всту п ни ка,
що по да єть ся до при йма ль ної ко мі -
сії, на під ста ві ре зуль та тів уча с ті у
кон ку р сі від по ві д но до ви ді ле них
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на» ко ш тів.

17. Осо б ли во с ті при йо му та на -
вчан ня іно зе м ців та осіб без гро -
ма дян с т ва у ви щих на вча ль них
за кла дах Укра ї ни

17.1. При йом іно зе м ців та осіб
без гро ма дян с т ва здій с ню єть ся згі -
д но із За ко ном Укра ї ни «Про пра во -
вий ста тус іно зе м ців та осіб без
гро ма дян с т ва» (із змі на ми), Ука за -
ми Пре зи де н та Укра ї ни від 25.03.94
№ 112 «Про за хо ди що до роз ви т ку
еко но мі ч но го спів ро бі т ни ц т ва об -
ла с тей Укра ї ни з су мі ж ни ми при ко -
р дон ни ми об ла с тя ми Ро сій сь кої
Фе де ра ці ї» та від 03.06.94 № 271
«Про за хо ди що до роз ви т ку еко но -
мі ч но го спів ро бі т ни ц т ва об ла с тей

Укра ї ни з су мі ж ни ми об ла с тя ми Ре -
с пу б лі ки Бі ло русь і ад мі ні с т ра ти в -
но	 те ри то рі а ль ними оди ни ця ми
Ре с пу б лі ки Мо л до ва», по ста но ва ми
Ка бі не ту Мі ні с т рів Укра ї ни від
26.02.93 № 136 «Про на вчан ня іно зе -
м них гро ма дян в Укра ї ні» (із змі на -
ми) та від 05.08.98 № 1238 «Про за -
твер джен ня По ло жен ня про при йом
іно зе м ців та осіб без гро ма дян с т ва
на на вчан ня до ви щих на вча ль них
за кла дів». Іно зе м ці, яким на да ють -
ся дер жа в ні сти пе н дії за між на ро д -
ни ми до го во ра ми, за га ль но де р жа -
в ни ми про гра ма ми, ін ши ми між на -
ро д ни ми зо бо в’я зан ня ми Укра ї ни,
при йма ють ся на на вчан ня на під -
ста ві на пра в лень Мі ні с тер с т ва осві -
ти і на у ки в ме жах об ся гів дер жа в -
но го за мо в лен ня.

17.2. Іно зе м ці укра ї н сь ко го по хо -
джен ня, які отри ма ли на пра в лен ня
на на вчан ня від укра ї н сь ких на ці о на -
ль но	 ку ль ту р них то ва риств, ко ри с -
ту ють ся та ки ми са ми ми пра ва ми на
здо бут тя осві ти, що й гро ма дя ни
Укра ї ни, як що во ни бу ли уча с ни ка ми
між на ро д них олім пі ад із за га ль но ос -
ві т ніх пред ме тів, всту п не ви про бу -
ван ня з яких ви зна че но ци ми Пра ви -
ла ми як про фі ль не для всту пу на об -
ра ний всту п ни ком на прям під го то в -
ки (спе ці а ль ність).

17.3.1. При йом до ку ме н тів від іно -
зе м ців та осіб без гро ма дян с т ва
здій с ню єть ся з 20 че р в ня по 20 сер п -
ня. Іно зе м ці та осо би без гро ма дян с т-
ва по да ють на сту п ні до ку ме н ти:

1. Ан ке ту вста но в ле но го зра з ка;
2. Ко пію до ку ме н та про осві ту та

оде р жа ні з на вча ль них ди с ци п лін
оці н ки (ба ли);

3. До ку мент про від су т ність ВІЛ	 -
ін фе к ції, як що ін ше не пе ред ба че но
між на ро д ни ми до го во ра ми Укра ї ни,
офо р м ле ній в Укра ї ні;

4. Ме ди ч ний сер ти фі кат про стан
здо ро в’я, за сві д че ний офі цій ним
ор га ном охо ро ни здо ро в’я кра ї ни, з
якої при був іно зе мець, і ви да ний не
пі з ні ше ніж за два мі ся ці до ві д’ї з ду
на на вчан ня в Укра ї ну;

5. Стра хо вий по ліс з на дан ня
ек с т ре ної ме ди ч ної до по мо ги
(крім іно зе мців, що при бу ли з
кра їн, з яки ми укла де но уго ди про
бе з о пла т не на дан ня ек с т ре ної
ме ди ч ної до по мо ги);

6. Ко пію до ку ме н та про на ро джен -
ня;

7. Ко пію па с по р та;
8. 10 фо то ка р ток роз мі ром 3Х4 см;
9. Зво ро т ній кви ток з від кри тою

да тою по ве р нен ня на Ба ть кі в щи ну
те р мі ном до од но го ро ку.

За зна че ні до ку ме н ти в під пу н к тах
2, 4, 6 по ви нні бу ти пе ре кла де ні на
укра ї н сь ку мо ву та за сві д че ні від по -
ві д но до за ко но дав ст ва кра ї ни їх
ви да чі та ле га лі зо ва ні у вста но в ле -
но му по ряд ку, як що ін ше не пе ред -
ба че но між на ро д ни ми до го во ра ми
Укра ї ни.

Іно зе м ні гро ма дя ни, які ма ють від -
по ві д ні до ку ме н ти про осві ту та
знан ня укра ї н сь кої мо ви, за ра хо ву -
ють ся до уні вер си те ту за ре зуль та -
та ми ви про бу ван ня	 спі в бе сі ди з
трьох пред ме тів від по ві д но до до да -
т ку 4 цих Пра вил.

Всту п не ви про бу ван ня	 спі в бе сі да
про во дить ся з 23 ли п ня по 30 сер п -
ня згі д но за твер дже но го гра фі ку.
Ви про бу ван ня	 спі в бе сі да про во -
дить ся при йма ль ною ко мі сі єю уні -
вер си те ту.

Рі вень знань оці ню єть ся за шка -
лою: до ста т ній та не до ста т ній.

Як ре зуль та ти спів бе сі ди за ра хо ву -
ють ся ре зуль та ти зо в ні ш ньо го оці ню -
ван ня у по то ч но му ро ці на вча ль них
до ся г нень ви пу с к ни ків на вча ль них за -
кла дів си с те ми за га ль ної се ре д ньої
осві ти, під тве р дже ні від по ві д ни ми
сер ти фі ка та ми Укра ї н сь ко го центру
оці ню ван ня яко с ті осві ти. При цьо му
сер ти фі ка ти з кі ль кі с тю ба лів не ни ж -
че вста но в ле но го Пра ви ла ми при йо -
му до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на» (До да ток 4) рі в ня при рі в ню ють -
ся до до ста т ньо го рі в ня знань.

За ра ху ван ня до уні вер си те ту на
на вчан ня за ра ху нок ко ш тів юри ди ч -
них, фі зи ч них осіб про во дить ся на
ос но ві ре ко ме н да цій При йма ль ної
ко мі сії за ре зуль та та ми всту п них ви -
про бу вань за кон ку р сом окре мо з
ко ж но го на пря му під го то в ки і фо р ми
на вчан ня.

17.3.2. При йом іно зе м ців та осіб
без гро ма дян с т ва, що здо бу ли
осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний рі вень
ба ка ла в ра або спе ці а лі с та від по ві -
д ної спе ці а ль но с ті здій с ню єть ся на

осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний рі вень
ма гі с т ра. За ра ху ван ня про во дить -
ся за ре зуль та та ми ви про бу ван -
ня	 спі в бе сі ди з ди с ци п лін:

1.У к ра їн сь ка мо ва.
2. Іно зе м на мо ва (ан г лій сь ка, ні -

ме ць ка, фра н цу зь ка, іс пан сь ка).
3.Фа хо ва ди с ци п лі на за від по ві д -

ним на пря мом ма гі с тер сь кої під го -
то в ки.

Про ве ден ня спів бе сід роз по чи на -
єть ся з 14 ли п ня.

За ра ху ван ня до уні вер си те ту на
на вчан ня за ра ху нок ко ш тів юри ди ч -
них, фі зи ч них осіб про во дить ся на
ос но ві ре ко ме н да цій При йма ль ної
ко мі сії за ре зуль та та ми всту п них ви -
про бу вань за кон ку р сом окре мо з
ко ж но го на пря му під го то в ки і фо р ми
на вчан ня.

18. До да т ко ве за ра ху ван ня до
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на» та збе рі ган ня ро біт всту п ни ків 

18.1. Осо би, які без по ва ж них
при чин не при сту пи ли до за нять

про тя гом 10 днів від дня їх по ча т ку,
від ра хо ву ють ся з ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на». На зві ль не ні при
цьо му мі с ця мо же про во ди ти ся до -
да т ко ве за ра ху ван ня за кон ку р сом
осіб, які по да ли сер ти фі ка ти Укра ї н -
сь ко го центру оці ню ван ня яко с ті
осві ти (ус пі ш но скла ли всту п ні ви -
про бу ван ня, що про во див ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» і не
прой ш ли за кон ку р сом на на вчан ня.

18.2. Ро бо ти всту п ни ків (у т.ч. ар ку -
ші під го то в ки до ус ної від по ві ді, ли с т -
ки спів бе сі ди), ви ко на ні ни ми на всту -
п них ек за ме нах, фа хо вих ви про бу ван -
нях, спів бе сі дах, яких не за ра хо ва но
на на вчан ня, збе рі га ють ся про тя гом
од но го ро ку, по тім зни щу ють ся, про
що скла да єть ся акт. Як що та кий всту -
п ник ре ко ме н до ва ний до за ра ху ван ня
до ін шо го на вча ль но го за кла ду за ре -
зуль та та ми по то ч них всту п них ек за -

ме нів, то йо го всту п ні ро бо ти над си -
ла ють ся до цьо го ви що го на вча ль но го
за кла ду за від по ві д ним за пи том.

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» на 2010 рік

Додаток 1 до Пра вил при йо му до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»
Пе ре лік осві т ньо� ква лі фі ка цій них рі в нів та на пря мів під го то в ки (спе ці а ль но с тей), за яки ми ого ло шу -

єть ся при йом на на вчан ня, лі це н зо ва ні об ся ги та но р ма ти в ні те р мі ни на вчан ня

ДЕР ЖА В НИЙ ВИ ЩИЙ НА ВЧА ЛЬ НИЙ ЗА КЛАД
«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»

Осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний рі вень ма гі с т ра

* 	 ва р тість на вчан ня бу де ви зна че но до 01 кві т ня 2010 ро ку.

Осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний рі вень ба ка ла в ра

* 	 ва р тість на вчан ня бу де ви зна че но до 01 кві т ня 2010 ро ку.
Фа хо ва під го то в ка, пе ре під го то в ка та під ви щен ня ква лі фі ка ції іно зе м них гро ма дян
здій с ню єть ся за лі це н зо ва ним об ся гом – 150 осіб на рік.

Закінчення на 11 стор.

Продовження. Початок  на 7  стор.
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19. За без пе чен ня від кри то с ті
та про зо ро с ті при про ве ден ні
при йо му до ви щих на вча ль них
за кла дів

19.1. На за сі дан ні при йма ль ної
ко мі сії ма ють пра во бу ти при су т ні ми
пред ста в ни ки за со бів ма со вої ін фо -
р ма ції не бі ль ше двох осіб від од но -
го за со бу.

Пред ста в ни ки за со бів ма со вої ін -
фо р ма ції по да ють за яв ку до При -
йма ль ної ко мі сії на участь у її за сі -
дан ні не пі з ні ше дня, що пе ре дує за -
сі дан ню.

19.2. Гро мад сь кі ор га ні за ції, яким
Мі ні с тер с т вом осві ти і на у ки Укра ї ни
на да но пра во ве с ти спо сте ре жен ня
за ро бо тою при йма ль ної ко мі сії, мо -
жуть на пра в ля ти сво їх спо сте рі га чів
на її за сі дан ня. При йма ль на ко мі сія
ство рює на ле ж ні умо ви для при су т -
но с ті гро мад сь ких спо сте рі га чів на
сво їх за сі дан нях, а та кож на дає їм
мо ж ли вість озна йо м лен ня з до ку -
ме н та ми, які на да ють ся чле нам ко -
мі сії до за сі дан ня.

19.3. Го ло ва при йма ль ної ко мі сії,
як пра ви ло, ого ло шує про за сі дан ня
ко мі сії не пі з ні ше дня, що пе ре дує
дню за сі дан ня. В осо б ли вих ви па д -
ках — не пі з ні ше ніж за три го ди ни
до по ча т ку за сі дан ня. Ого ло шен ня
ра зом із про е к том по ряд ку ден но го
за сі дан ня опри лю д ню є ть ся.

19.4. По дан ня всту п ни ком не до сто -
ві р них пе р со на ль них да них, не до сто -
ві р них ві до мо с тей про на яв ність пра -
ва на за ра ху ван ня по за кон ку р сом,
пра ва на пер шо че р го ве за ра ху ван ня,
пра ва на за ра ху ван ня за спів бе сі дою,
про здо бу ту ра ні ше осві ту, про про хо -
джен ня зо в ні ш ньо го не за ле ж но го
оці ню ван ня є під ста вою для від ра ху -
ван ня йо го з чи с ла сту де н тів.

19.5. Ін фо р му ван ня гро мад сь ко с -
ті про хід по дан ня за яв на вступ до
ви щих на вча ль них за кла дів III–IV рі -
в нів ак ре ди та ції здій с ню єть ся за до -
по мо гою ін фо р ма цій ної си с те ми
«Ко н курс». При йма ль на ко мі сія що -
до бо во по дає ін фо р ма цій ні зві ти до
си с те ми «Ко н курс».

Затверджено 
08 лютого 2010 р.

Ректор  А. Ф. ПАВЛЕНКО

До да ток 6
Про змі ни до ПРА ВИЛ 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 2010 ро ці

На ви ко нан ня на ка зу Мі ні с тер с т ва осві ти і на у ки від 21.12.2009 № 1158 про Змі ни до
Умов при йо му до ви щих на вча ль них за кла дів Укра ї ни, за ре є с т ро ва но го в Мі ні с тер с т ві
юс ти ції 29.12.2009 за № 1258/17274 вне с ти но ві ре да к ції окре мих по ло жень Пра вил при -
йо му до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»:

1. Пункт 5.5 ви кла с ти у та кій ре да к ції:
«5.5. Осо би, які не бра ли участь у зо в ні ш ньо му не за ле ж но му оці ню ван ні по да ють до -

ку ме н ти, що за сві д чу ють їх нє пра во на скла дан ня всту п них ек за ме нів у ДВНЗ «КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»:

гро ма дя ни Укра ї ни, зві ль не ні зі стро ко вої вій сь ко вої слу ж би у 2010 ро ці;
вій сь ко во с лу ж бо в ці ря до во го, се р жа нт сь ко го та ста р шин сь ко го скла ду, які про хо -

дять вій сь ко ву слу ж бу за ко н т ра к том — при всту пі на за оч ну фо р му на вчан ня;
осо би, які ма ють за хво рю ван ня, вка за ні в пе ре лі ку за хво рю вань, що мо жуть бу ти пе -

ре шко дою для про хо джен ня гро ма дя на ми зо в ні ш ньо го не за ле ж но го оці ню ван ня, вста -
но в ле но му Мі ні с тер с т вом осві ти і на у ки Укра ї ни та Мі ні с тер с т вом охо ро ни здо ро в’я
Укра ї ни, для яких Укра ї н сь кий центр оці ню ван ня яко с ті осві ти не мо же за без пе чи ти
про хо джен ня не за ле ж но го зо в ні ш ньо го оці ню ван ня на вча ль них до ся г нень.»

2. Пункт 5.12 ви кла с ти у та кій ре да к ції:
«5.12. При при йн ят ті на на вчан ня для здо бут тя осві т ньо� ква лі фі ка цій них рі в нів ба -

ка ла в ра на ос но ві по вної за га ль ної се ре д ньої осві ти та спе ці а лі с та, ма гі с т ра на ос -
но ві ба зо вої або по вної ви щої осві ти осіб, які по да ють до ку мент про здо бу тий за ко р до -
ном осві т ній (осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний) рі вень, обо в’я з ко вою є про це ду ра но с т ри фі ка -
ції до ку ме н та про здо бу тий осві т ній (осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний) рі вень, що про во дить -
ся Мі ні с тер с т вом осві ти і на у ки Укра ї ни в уста но в ле но му по ряд ку. Но с т ри фі ка ція цих
до ку ме н тів здій с ню єть ся про тя гом пер шо го ро ку на вчан ня.»

3. Пункт 9.1 ви кла с ти у та кій ре да к ції:
«9.1. За ра хо ву ють ся до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» за умо ви по дан ня сер -

ти фі ка та Укра ї н сь ко го центру оці ню ван ня яко с ті осві ти з кі ль кі с тю ба лів не ни ж че мі ні -
ма ль но го рі в ня для до пу с ку до уча с ті в кон ку р с но му від бо рі уча с ни ки між на ро д них олім -
пі ад, при зе ри (осо би, на го ро дже ні ди п ло ма ми I — III сту пе нів) ІV ета пу Все ук ра їн сь ких
уч нів сь ких олім пі ад з ба зо вих пред ме тів та при зе ри (осо би, на го ро дже ні ди п ло ма -
ми I — III сту пе нів) ІІІ ета пу Все ук ра їн сь ких кон ку р сів� за хи с тів на у ко во� до с лі д ни -
ць ких ро біт уч нів� чле нів Ма лої ака де мії на ук, як що во ни є при зе ра ми з пред ме тів,
ви зна че них як про фі ль ні (див. до да ток 4) для всту пу на від по ві д ні на пря ми під го то в ки
(спе ці а ль но с ті), у то му чи с лі:

ос но ви ін фо р ма ти ки — при всту пі на на пря ми під го то в ки «Ко м п’ю те р ні на у ки», «Про -
г ра м на ін же не рі я»;

ос но ви еко но мі ки — при всту пі на на пря ми під го то в ки (спе ці а ль но с ті) га лу зі знань
«еко но мі ка та під при єм ни ц т во»;

ос но ви пра во знав с т ва — при всту пі на на пря ми під го то в ки (спе ці а ль но с ті) га лу зі
знань «Пра во»;

іс то рія — при всту пі на на пря ми під го то в ки (спе ці а ль но с ті) га лу зі знань, для яких про -
фі ль ним ви зна че но пред мет «І с то рія Укра ї ни».

4. До по в ни ти Роз діл 10 «За ра ху ван ня по за кон ку р сом» пун к том 10.3:
«10.3. Для за ра ху ван ня по за кон ку р сом осіб, ви зна че них пун к том 10.1 цьо го роз ді лу

ви ді ля ють ся мі с ця за кво тою 25 від со т ків об ся гу дер жа в но го за мо в лен ня з ко ж но го на -
пря му під го то в ки (спе ці а ль но с ті). За ра ху ван ня за кво тою за зна че ної ка те го рії всту п ни -
ків від бу ва єть ся від по ві д но до су ми на бра них ба лів за сер ти фі ка том Укра ї н сь ко го
центру оці ню ван ня яко с ті осві ти (оде р жан ня від по ві д ної кі ль ко с ті ба лів на всту п них ви -
про бу ван нях) та се ре д ньо го ба ла до ку ме н та про по вну за га ль ну се ре д ню осві ту».

Осо би, які не за ра хо ва ні по за кон ку р сом, мо жуть бра ти участь у кон ку р сі на за га ль -
них за са дах.

5. Пункт 11.1 роз ді лу 11 «Пра во на пер шо че р го ве за ра ху ван ня» до по в ни ти аб -
за цом во сь мим та ко го змі с ту:

«ви пу с к ни ки ос но в ної шко ли, які ма ють сві до ц т во про ба зо ву за га ль ну се ре д ню осві -
ту з від зна кою (при всту пі на на вчан ня на ос но ві ба зо вої за га ль ної се ре д ньої осві ти)».

6. Пункт 16.2 роз ді лу 16 «На каз про за ра ху ван ня» ви кла с ти у та кій ре да к ції:
«16.2. На ка зи про за ра ху ван ня на на вчан ня над си ла ють ся до Мі ні с тер с т ва осві ти і

нау ки Укра ї ни».

7. У До да т ку 4 цих пра вил у пе ре лі ку Кон ку р с них пред ме тів (всту п них ек за ме нів) змі -
ни тия пред мет «У к ра їн сь ка мо ва та лі те ра ту ра» на «У к ра їн сь ка мо ва» для всту п ни ків на
ос но ві ба зо вої за га ль ної се ре д ньої осві ти за всі ма спе ці а ль но с тя ми осві т ньо� ква лі фі ка -
цій но го рі в ня мо ло д шо го спе ці а лі с та до Ко ле джу еко но мі ки і управ лін ня ДВНЗ «КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на», Кри во рі зь ко го ко ле джу еко но мі ки та управ лін ня ДВНЗ «КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» та Ро мен сь ко го ко ле джу ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».

Додаток 3 до Пра вил при йо му до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»
Пе ре лік на пря мів під го то в ки для при йо му на на вчан ня на пе р ший (зі ско ро че ним те р мі ном на вчан ня)

або дру гий (тре тій) курс (з но р ма ти в ним те р мі ном на вчан ня на ва ка н т ні мі с ця) осіб, які здо бу ли осві т -
ньо� ква лі фі ка цій ний рі вень мо ло д шо го спе ці а лі с та, для здо бут тя осві т ньо� ква лі фі ка цій но го рі в ня ба ка -

ла в ра за умо ви всту пу на спо рі д не ний на прям під го то в ки

ДЕР ЖА В НИЙ ВИ ЩИЙ НА ВЧА ЛЬ НИЙ ЗА КЛАД
«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»

За ден ною фо р мою на вчан ня (при йо му на пе р ший курс зі ско ро че ним те р мі ном на вчан ня)

* 	 об сяг дер жа в но го за мо в лен ня бу де до ве де но до уні вер си те ту до по ча т ку при йо му

За за оч ною фо р мою на вчан ня (при йо му на пе р ший курс зі ско ро че ним те р мі ном на вчан ня)

* 	 об сяг дер жа в но го за мо в лен ня бу де до ве де но до уні вер си те ту до по ча т ку при йо му

Додаток 4 до Пра вил при йо му до ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»
Пе ре лік кон ку р с них пред ме тів у сер ти фі ка ті Укра ї н сь ко го центру оці ню ван ня яко с ті осві ти (всту п них ек за ме нів)

ДЕР ЖА В НИЙ ВИ ЩИЙ НА ВЧА ЛЬ НИЙ ЗА КЛАД
«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»

Для всту п ни ків на ос но ві по вної за га ль ної се ре д ньої осві ти

Додатки та таблички дані, що стосуються виключно відокремлених структурних підрозділів КНЕУ імені Вадима гетьмана
оприлюднюються відповідними інститутами та коледжами.

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» на 2010 рік



Спецвипуск 201012

№ 5�8 (1308�1311)

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,
ко т рі 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 ву зів -
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 де -
нт 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 та ве чі р ньої форм 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 не -

дж 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, ве -

чі р ньої та 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, ве чі р ньої та
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 даним напрямом
підготовки.

На п’яти ка фе д рах фа ку ль те ту
пра цю ють 125 ви кла да чів, у то му
чи с лі 14 про фе со рів, до к 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 про ві -
д 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. Конс 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 с-

Рік за сну ван ня — 2003

Як що гро ші по рі в ню ва ти з кро -
в’ю в ор га ні з мі лю ди ни, то ба н ки,
бе з у мо в но, ви ко ну ють фу н к цію
кро во но с ної си с те ми в ор га ні з мі,
ім’я яко му — еко но мі ка. Ро бо та у
кре ди т ній си с те мі — скла д на, від -
по ві да ль на й вод но час ці ка ва та
за хо п лю ю ча спра ва, що по тре бує

гли бо кої фа хо вої під го то в ки, здо -
бу ти яку ви змо же те на кре ди т но	 -
еко но мі ч но му фа ку ль те ті.

Це під тве р джу єть ся тим, що чи -
ма ло ко ли ш ніх на ших 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 та ве чі р ньої форм 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,

в е  ч і  р  н ь о ї  т а  з а  о ч  н о ї  –  1  р і к
2 мі ся ці.

На осві т ньо	 ква лі фі ка цій ний рі -
вень ма гі с т ра ден ної, ве чі р ньої та
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.

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 більше 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 рі -
оди 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 но -
в ним дже ре лом по пов нен ня пе -
да го гі ч них ка д рів.

Фа ку ль тет ті с но спів пра цює за
на пря мом об мі ну до сві дом з про -
ві д ним ВНЗ КНР — Центра ль ним
фі нан со во	 еко но мі ч ним уні вер си -
те том.

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
E	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

Ми пи ша є мось ви пу с к ни ка ми на шо го фа ку ль -
те ту, се ред яких ві до мі вче ні і дер жа в ні ді я чі, ке рі -
в ни ки центра ль них і мі с це вих ор га нів вла ди й
управ лін ня , фі нан со вих і ба н ків сь ких ор га ні за цій:
В. П. Ге ть ман,  С. М. Ар же ві тін,  Г. Р. Бе ра дзе,
Ю.  О. Бла щук, С. Б. Бу ряк, П. К. Ге р ма н чук, А. І. Да-
ни ле н ко, А. Б. Дри га, П. М. Іг на те н ко, О. І. Кі рє єв,
Д. А. Ле о нов, В. В. Лі со ве н ко, М. С. Ма р че н ко,
В. П. Ма т ві є н ко, С. Я. Ого ро д ник, В. М. Па да л ка,
О. В. Пло т ні ков, В. І. Ре вун, В. В. Ре гу ре ць кий,
М. І. Са в лук, В. М. Су то р мі на, В. М. Фе до сов.
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Під го то в ку іно зе м них гро ма дян
уні вер си тет здій с нює з 1961 ро ку.
Сьо го дні в уні вер си те ті на вча єть ся
бли зь ко 350 сту де н тів	 іно зе м ців.
За весь пе рі од ді я ль но с ті уні вер -
си те том під го то в ле но 2100 сту де -
н тів з 60 кра їн сві ту, 187 ас пі ра н тів
отри ма ли ди п ло ми ка н ди да тів на -
ук, прой ш ли ста жу ван ня 72 ви кла -
да чі з 24 кра їн сві ту. Під го то в ка і
пе ре під го то в ка ка д рів ви щої ква лі -
фі ка ції здій с ню єть ся в уні вер си те ті
че рез ас пі ра н ту ру, до к то ра н ту ру
та ста жу ван ня на ко н т ра к т ній ос -
но ві під ке рі в ни ц т вом ви со ко ква лі -
фі ко ва них ви кла да чів. Уні вер си тет
здій с нює до в го три ва ле та ак ти в не

на у ко ве та ме то ди ч не спів ро бі т ни -
ц т во з уні вер си те та ми. 

Сту де н там на да єть ся пра во ста -
жу ва ти ся та на вча ти ся в уні вер си те -
тах ін ших кра їн, з яки ми укла де но
дво сто рон ні уго ди про вза є м не на -
вчан ня сту де н тів:

��Ві ден ський еко но мі ч ний уні вер -
си тет (Ав с т рія);

��Уні вер си тет м. Кон с танц (Ні ме ч -
чи на);

�� Фі ліппс уні вер си тет (м. Ма р -
бург, Ні ме ч чи на);

��Ін сти тут со ці а ль но го управ лін ня
(м. Па риж, Фран ція);

��Уні вер си тет Но са м б рія (м. Нью -
касл, Ве ли ко бри та нія);

�� Не пі ер уні вер си тет (м. Един -
бург, Ве ли ко бри та нія).

В’їзд в Укра ї ну для на вчан ня
в уні вер си те ті здій с ню єть ся за
на яв но с ті осві тян сь кої ві зи, офо рм -
ле ної в По со ль с т ві Укра ї ни в кра ї -
ні про жи ван ня.

Ре єст ра ція іно зе м ців здій с ню -
єть ся згі д но з За ко ном Укра ї ни
“Про пра во вий ста тус іно зе м ців” та
Пра ви ла ми в’їз ду іно зе м ців в Укра -
ї ну, їх ви ї з ду з Укра ї ни і тра н зи т но -
го про їз ду че рез її те ри то рію (з пи -
тань ре єст ра ції зве р та ти ся у від ді -

лен ня з під го то в ки іно зе м них гро -
ма дян, кі мн . 4 1 8а).

Іно зе м ці, які при бу ли в Укра ї ну на
на вчан ня, зо бо в’я за ні на да ти на сту -
п ні до ку ме н ти:

�� ан ке ту та за яву вста но в ле но го
зра з ка

��ко пію па с по р та
�� ко пію сві до ц т ва про на ро джен -

ня, за ві ре ну но та рі а ль но
��пе ре кла де ну на укра ї н сь ку (ро -

сій сь ку) мо ву та но та рі а ль но за ві ре -
ну ко пію до ку ме н та про осві ту з пе -
ре лі ком ви вче них пред ме тів і отри -
ма них з них ек за ме на цій них оці нок

��ме ди ч ну до ві д ку про стан здо ро -
в’я

��до ві д ку, що під тве р джує від су т -
ність за хво рю вань на ВІЛ – ін фе к цію,
офо р м ле ну в Укра ї ні

��10 ко льо ро вих фо то ка р ток, роз -
мі ром 3/4

��по што вий кон верт
�� фай ло ву па п ку  зі швид ко зши -

ва чем
До ку ме н ти по ви нні бу ти за сві д че -

ні від по ві д но до за ко но дав ст ва кра ї -
ни їх ви да чі та ле га лі зо ва ні у вста но -
в ле но му по ряд ку. При всту пі до ба -
ка ла в ра ту, ма гі с т ра ту ри і ас пі ра н ту -
ри до ку ме н ти, що за сві д чу ють за кін -
чен ня іно зе м цем на вча ль но го за кла -
ду про хо дять про це ду ру но с т ри фі -

ка ції в Мі ні с тер с т ві осві ти і на у ки
Укра ї ни. На вча ль ну і ме то ди ч ну ро -
бо ту з іно зе м ни ми сту де н та ми ве -
дуть всі ка фе д ри уні вер си те ту та
про ві д ні ви кла да чі цих ка федр. У від -
ді лен ні пра цю ють ін спе к то ри, які
про во дять опе ра ти в ну ор га ні за цій ну
ро бо ту з іно зе м ни ми сту де н та ми.

Іно зе м ні гро ма дя ни, які не во -
ло ді ють ро сій сь кою (укра ї н сь кою)
мо ва ми, ма ють мо ж ли вість їх опа -
ну ва ти на під го то в чо му від ді лен ні
уні вер си те ту, пі с ля ус пі ш но го за -
кін чен ня яко го во ни мо жуть про -
до в жи ти на вчан ня на будь	 яко му
фа ку ль те ті КНЕУ чи в ін ших ви щих
на вча ль них за кла дах Укра ї ни без
всту п них іс пи тів.

На під го то в чо му від ді лен ні іно зе -
м ні гро ма -
дя ни окрім
мо в ної під -
го то в ки мо -
жуть та кож
о т р и  м а  т и
знан ня з ди -
с ци п лін, що
н е  о б  х і д  н і
для по да ль -
шо го на -
вчан ня на
о с  н о  в  н и х
ф а  к у  л ь  т е  -

тах. На пе р ших двох ку р сах фу н к ці о -
ну ють на вча ль ні гру пи, де ви кла дан -
ня про во дить ся ро сій сь кою мо вою
(ро сій сь ко мо в ний по тік), вод но час
сту де н ти ви вча ють укра ї н сь ку мо ву,
не об хід ну їм для по да ль шо го на -
вчан ня.

Пі с ля за кін чен ня че т ве р то го ку р су
сту де н ти ден ної фо р ми на вчан ня
отри му ють ди п лом ба ка ла в ра, а пі с -
ля п’я то го – ма гі с т ра з об ра ної спе -
ці а ль но с ті.

Ма гі с т ри з еко но мі ки за ба жан ням
про до в жу ють на вчан ня в ас пі ра н ту -
рі, пі с ля за кін чен ня якої на да єть ся
сту пінь ка н ди да та еко но мі ч них на ук.
Від ді лен ня з під го то в ки іно зе м них
гро ма дян спри яє ста жу ван ню іно зе -
м них гро ма дян в уні вер си те ті.

Рік за сну ван ня — 1964

Іс то рія роз ви т ку фа ку ль те ту бе ре
свій по ча ток з мо ме н ту здій с нен ня
пер шо го при йо му сту де н тів на 1 курс
ве чі р ньої фо р ми на вчан ня зі спе ці а ль -
но с ті 1738 «Ме ха ні за ція об лі ку та об чи -
с лю ва ль них ро біт» у 1958 ро ці. Чи се ль -
ність сту де н тів, за ра хо ва них на пе р -
ший курс, скла да ла 50 осіб. На ба зі
ці єї спе ці а ль но с ті з 1 ве ре с ня 1964 ро -
ку бу ло ор га ні зо ва но фа ку ль тет «О р га -
ні за ція ме ха ні зо ва ної об ро б ки еко но -
мі ч ної ін фо р ма ці ї». З се ре ди ни 70	х
ро ків на зву фа ку ль те ту бу ло змі не но на
«І н же не р но	 еко но мі ч ний».

До 1996 ро ку на фа ку ль те ті про во -
ди в ся ви пуск фа хі в ців на рі в ні спе ці -
а лі с тів з ма шин ної об ро б ки еко но-
мі ч ної ін фо р ма ції, ав то ма ти зо ва ної
об ро б ки еко но мі ч ної ін фо р ма ції і
АСУ та ін фо р ма цій них си с тем в еко -
но мі ці. 

Ре с т ру к ту ри за ція під го то в ки фа хі в -
ців в уні вер си те ті в ці ло му на да ла мо ж -
ли вість про во ди ти ви пуск фа хі в ців на
рі в ні ба ка ла в рів, спе ці а лі с тів та ма гі с т -
рів. Пе р ший ви пуск фа хі в ців на рі в ні
ба ка ла в рів був про ве де ний у 1995/96
на вча ль них ро ках. У 1996/97 та
1997/98  на вча ль них  ро ках  бу ло
про ве де но  ви пуск  фа хі в ців  на  рі в ні
ма гі с т рів  з  ін фо р ма цій них  си с тем  у
ме не дж ме н ті.

З 2007/2008  на вча ль но го ро ку  на
фа ку ль те ті  здій с ню єть ся  під го то в ка
ба ка ла в рів  за га лу зя ми знань:

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 ч на кі бе р не ти ка
при кла д на ста ти с ти ка
комп’ютерні науки (спеціалізація

«Ін те ле к ту а ль ні си с те ми при йн ят тя
рі шень»)

Те р мін під го то в ки ба ка ла в рів:
ден ної та ве чі р ньої форм 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 но с ті:
еко но мі ч на кі бе р не ти ка
при кла д на ста ти с ти ка
Ма гі с тер сь кі про гра ми:
«Інте лек ту альні си с те ми прий нят тя

рішень»
«Мо де лю ван ня та ін фо р ма цій ні тех -

но ло гії в еко но мі ці»
«І н фо р ма цій но	 ана лі ти ч не за без пе -

чен ня уп рав лін ня еко но мі ч ним та люд -
сь ким роз ви т ком»

Те р мін під го то в ки ма гі с т рів:
Магістерська про гра ма «Інте -

лек ту альні си с те ми прий нят тя
рішень» – ден на фор ма нав чан ня – 1 рік
10 місяців; 

для інших магістерських програм —
ден на фо р ма на вчан ня – 1 рік, ве чі р -
ньої та за оч ної – 1 рік 2 мі ся ці.

У ра м ках під го то в ки ба ка ла в рів з
еко но мі ч ної кі бе р не ти ки, при кла д ної
ста ти с ти ки та ком п’ю те р них на у к 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. Че т ве р тий рік на вчан ня від ве -
де но фа хо вій під го то в ці. 

Ба ка лавр з еко но мі ч ної кі бе р не ти ки
здо бу ває знан ня з ви вчен ня про це сів
збо ру, на гро ма джен ня, збе рі ган ня й
об ро б ки еко но мі ч ної ін фо р ма ції, мо -
де лю ван ня ви рі шен ня управ лін сь ких
за вдань ме не дже ра і ма р ке то ло га та їх
ін фо р ма цій но го за без пе чен ня, про е к -
ту ван ня, роз ро б ки та екс плу а та ції ін -
фо р ма цій них си с тем і су час них ін фо р -
ма цій них тех но ло гій. 

Ба ка лавр з при кла д ної ста ти с ти ки
здій с нює ін фо р ма цій не за без пе чен ня
управ лін сь кої ді я ль но с ті на ма к ро рі в ні
на ос но ві ана лі зу та про гно зу ван ня
еко но мі ч ної кон’ ю н к ту ри ри н ку пра ці,
то ва р но го і фі нан со во го ри н ків, ор га ні -
за цію та про ве ден ня ста ти с ти ч них до -
слі джень со ці а ль но	 еко но мі ч них явищ
і про це сів за між на ро д ни ми ста н да р -
та ми, ада п та цію ін фо р ма ції та по ка з -
ни ків ста ти с ти ки Укра ї ни до умов ри н -
ко вої еко но мі ки, роз бу до ву си с те ми
на ці о на льних ра ху н ків, яка є ба зою
ста ти с ти ч но го ана лі зу в усьо му сві ті.

Ба ка лавр з ком п’ю те р них на ук
здо бу ває знан ня з на пря м у ком п’ю -

те р них на ук. Опа ну ван ня
на вча ль них ди с ци п лін цьо го
на пря м у на дає мо ж ли вість
ба ка ла в ру роз ро б ля ти,
впро ва джу ва ти і су про во -
джу ва ти ін фо р ма цій ні си с -
те ми і тех но ло гії, ін те ле к ту -
а ль ні си с те ми об ро б лен ня
ін фо р ма ції і си с те ми під три -
м ки при йн яття рі шень в еко -
но мі ці, ме не дж ме н ті та бі з -
не сі, а та кож в ін ших про -
бле м них галузях.

Між на ро д ні зв’я з ки: фа ку -
льтет під три мує зв’я з ки з на -
вча ль ни ми за кла да ми Швей -
ца рії, США, Поль щі, Сло вач -
чи ни, ФРН, Ро сії та ін. На ші
сту де н ти по гли б лю ють знан -
ня у на вча ль них за кла дах уні -
вер си те ту м. Кон с танц (Ні ме -
ч чи на).

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 6 ка -
фе д рах ФІ Сі Ту бе руть участь
96 ви со ко ква лі фі ко ва них ви -
кла да чів, се ред яких 7 до к то -
рів на ук, 9 про фе со рів, 50 ка -
н ди да тів на ук, ін ші на у ко ві
спів ро бі т ни ки.

На фа ку ль те ті фу н к ці о ну -
ють 5 спе ці а лі зо ва них ком п’ю те р них
кла сів та на вча ль но	 ме то ди ч ний ка -
бі нет.

Май бу т  нє
пра це вла ш -
ту ван ня: пі с -
ля ба ка ла в -
ра ту ви пу с к -
ни ки мо жуть
здій с ню ва ти
та кі ви ди
еко но мі ч ної
д і  я  л ь  н о с  т і :
ді я ль ність у
сфе рі ін фо р -
м а  т и  з а  ц і ї ,
до слі джен ня і
роз ро б ки ін -
фо р ма цій них
си с тем і тех -
но ло гій у га -
лу зі еко но мі -
ки, ста ти с ти -

ки, ор га ні за ції та управ лін ня, кон са л ти -
н гу, бі з не су та осві ти, оп то вої то р гі в лі і
по се ре д ни ц т ва, гро мад сь ка ді я ль ність
щодо фо р му ван ня і по ши рен ня ін фо р -
ма ці ї. 

Ма гістр з еко но мі ч ної кі бе р не ти ки,
ін те ле к ту а ль них си с тем при йн ят тя рі -
шень та при кла д ної ста ти с ти ки — це
фа хі вець, під го то в ле ний для ви ро б ни -
чо	 те х ні ч ної, ор га ні за цій но	 уп ра в лін -
сь кої, пла но во	 еко но мі ч ної, про е к т ної
та до слі д ни ць кої ді я ль но с ті на про ми с -
ло вих під при єм с т вах та в ста ти с ти ч них
управ лін нях, у ко ме р цій них стру к ту рах,
у си с те мі під го то в ки та під ви щен ня
ква лі фі ка ції ка д рів.

Ма гі с т ри у про це сі на вчан ня здо бу -
ва ють знан ня і на ви ч ки ін но ва цій но го
ха ра к те ру в га лу зях еко но мі ко	 ма те -
ма ти ч но го мо де лю ван ня, ін фо р ма цій -
них си с тем і тех но ло гій та ме не дж ме н -
ту ін фо р ма цій ної ді я ль но с ті, при кла д -
ної ста ти с ти ки.

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
E	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 РО Ж КОВ С. І. — до к тор еко но мі ч них
на ук, ака де мік НАН Укра ї ни, ди ре к тор ін сти -
ту ту еко но мі ки НАН;

ПАР ФЕ Н ЦЕ ВА Н. О. — до к тор, про фе сор,
за ві ду вач відділу НДІ;

ЛІ БА НО ВА Е. М. — академік НАН Укра ї ни,
ака де мії ста ти с ти ки, об лі ку 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».

Завідувач відділення
КОВАЛЬЧУК 

Тетяна Михайлівна,

Тел/факс.: 456�0364
Тел. 456�03�02

E�mail: guest@kneu.kiev.ua
Ад ре са:03680, 

м.Ки їв
Про сп. Пе ре мо ги, 54\1, 

кі м н . 4 1 8а
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На у ка — пріо ри те т ний на прям ді я ль но с ті ви щої шко -
ли. В уні вер си те ті ство ре но най по ту ж ні ший в Укра ї ні на -
у ко вий по те н ці ал у га лу зі еко но мі ч них на ук, ши ро ко ві -
до мі на у ко ві шко ли з еко но мі ч ної те о рії, фі нан со во	 кре -
ди т них про блем, бу х га л тер сь ко го об лі ку та ау ди ту, еко -
но мі ч но го ана лі зу, ма р ке ти н гу, ста ти с ти ки, між на ро д ної
еко но мі ки та ін. Се ред ви кла да чів ба зо во го уні вер си те -
ту май же 70% ма ють на у ко ві сту пе ні та вче ні зван ня. 

Про по ту ж ність на у ко во го по те н ці а лу уні вер си те ту
сві д чить те, що в нас пра цю ють ака де мі ки та чле ни	 ко -
ре с по н де н ти дер жа в них ака де мій на ук, а са ме: дій с -
ний член Ака де мії пе да го гі ч них на ук Укра ї ни А. Ф . Па в -
ле н ко, а та кож дій с ні чле ни Ака де мії аг ра р них на ук
Укра ї ни Б.Я . Па на сюк та В.Г.А н д рій чук, чле ни	 ко ре с -
по нде н ти НАН Укра ї ни В.М.Бо ро дюк,  В.Ф.О п ри ш ко і
В.С.Са в чук.

За ро ки сво го іс ну ван ня уні вер си тет під го ту вав ба -
га то вче них	 еко но мі с тів. Ас пі ра н ту ру при КНЕУ за по -
ча т ко ва но з 1946 ро ку. З 2006 ро ку впе р ше в на шо му
уні вер си те ті бу ла від кри та ас пі ра н ту ра на ко н т ра к т ній
ос но ві. За га ль на кі ль кість ас пі ра н тів на кі нець 2009 р.
ста но ви ла 514 осіб, з них на ко н т ра к т ній ос но ві 51 чол.
На сьо го дні ш ній день під го то в ка ас пі ра н тів про во -
дить ся з 13 (9 еко но мі ч них, 2 пе да го гі ч них і 2 юри ди ч -
них) спе ці а ль но с тей. У 2009 ро ці до ас пі ра н ту ри бу ло
за ра хо ва но 153 осо би (76 з від ри вом від ви ро б ни ц т ва
і 77 без від ри ву від ви ро б ни ц т ва), з них на ко н т ра к т ній
ос но ві – 18 (5 з від ри вом від ви ро б ни ц т ва і 13 без від -
ри ву від ви ро б ни ц т ва). Крім ас пі ра н ту ри в уні вер си те ті
ви ко ри с то ву єть ся і та ка фо р ма під го то в ки ка н ди да тів
на ук, як при крі п лен ня здо бу ва чів до від по ві д них ка -
федр для скла дан ня ка н ди дат сь ких іс пи тів і на пи сан ня
ди се р та цій (при крі п лен ня здо бу ва чів здій с ню єть ся
тіль ки при на яв но с ті опу б лі ко ва них на у ко вих праць). У

2009 ро ці до ка федр уні вер си те ту бу ло при крі п ле но 48 осіб. На кі нець ми ну ло го ро ку за га ль на кі ль -
кість здо бу ва чів ка н ди дат сь ко го сту пе ня скла да ла 203 осо би. 

Ка д ри най ви щої ква лі фі ка ції го ту ють ся, го ло вним чи ном, че рез до к то ра н ту ру, яка фу н к ці о нує в
уні вер си те ті з  1988 ро ку. У 2009 ро ці до до к то ра н ту ри за ра хо ва но 5 фа хі в ців, з них 3 – до це н ти на -
шо го уні вер си те ту, 1 – до цент Кри во рі зь ко го еко но мі ч но го ін сти ту ту ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на» та 1 – до цент з ін шо го ВНЗ Укра ї ни. Під го то в ка до к то рів на ук про во дить ся з 9 спе ці а ль но с -
тей. На кі нець 2009 ро ку до к то ра н ту ра на лі чу ва ла 22 осо би. В уні вер си те ті іс нує і та ка фо р ма під го -
то в ки до к то рів на ук, як при крі п лен ня до ка федр уні вер си те ту для за ве р шен ня до к тор сь ких ди се р -
та цій. У 2009 ро ці бу ли при крі п ле ні 14 чол., з них 5 – до це н тів на шо го уні вер си те ту, 3 – до це н тів Кри -
во рі зь ко го еко но мі ч но го ін сти ту ту ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» та 6 – до це н тів з ін ших ВНЗ
Укра ї ни. За га ль на чи се ль ність при крі п ле них для за ве р шен ня до к тор сь ких ди се р та цій на кі нець 2009 р.
ста но ви ла 40 осіб.

Ус пі ш но фу н к ці о ну ва ли 6 спе ці а лі зо ва них вче них рад: з них 5 по за хи с ту до к тор сь ких ди се р та цій
(з пра вом за хи с ту ка н ди дат сь ких ди се р та цій) з еко но мі ч них на ук та од на по за хи с ту ка н ди дат сь ких
ди се р та цій з юри ди ч них на ук. Та ка роз га лу же на ме ре жа спе ці а лі зо ва них вче них рад до зво ляє го ту -
ва ти фа хі в ців най ви щої ква лі фі ка ції не тіль ки для по треб уні вер си те ту, а й для ба га тьох ви щих на вча -
ль них за кла дів, на у ко во	 до с лі д них уста нов як Укра ї ни, так і за ру бі ж них кра їн.

Ак ти в ну участь у на у ко во му жит ті уні вер си те ту бе руть сту де н ти. В уні вер си те ті ді ють мо ло ді -
ж на сту де нт сь ка гро мад сь ка на у ко ва ор га ні за ція «На у ко ве сту де нт сь ке то ва ри с т во», на у ко ві
сту де нт сь кі гу р т ки, про во дять ся кон ку р си сту де нт сь ких ро біт, олім пі а ди, у то му чи с лі все ук ра їн -
сь кі, що рі ч ні між ву зів сь кі та між на ро д ні на у ко ві сту де нт сь кі кон фе ре н ці ї. Ви да єть ся збі р ник на у -
ко вих сту де нт сь ких праць.

Від ді лен ня до ву зів сь кої під го то в ки
Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но го
уні вер си те ту ім. Ва ди ма Ге ть ма на до по -
ма гає слу ха чам ак ту а лі зу ва ти й удо ско -
на ли ти знан ня, на бу ті в за га ль но ос ві т ніх

се ре д ніх на вча ль них за кла дах, на дає
ґрун то вну під го то в ку тим, хто всту па ти -
ме до ви щих на вча ль них за кла дів Укра ї -
ни. Слу ха чі ма ють мо ж ли вість за вла с -
ним ви бо ром під ви щи ти рі вень знань з
та ких пред ме тів: укра ї н сь ка мо ва та лі те -
ра ту ра, іно зе м на мо ва (ан г лій сь ка, ні ме -
ць ка, фра н цу зь ка),  ма те ма ти ка, іс то рія
Укра ї ни, гео гра фія.

Ле к ції та прак ти ч ні за нят тя на від ді -
лен ні до ву зів сь кої під го то в ки про во -
дять ви кла да чі уні вер си те ту. Слу ха чів
на до го ві р них за са дах за без пе чу ють
на вча ль но	 ме то ди ч ни ми ма те рі а ла ми
з усіх ди с ци п лін.

Спів пра ця від ді лен ня до ву зів сь кої під -
го то в ки з Між на ро д ним ін сти ту том бі з -
нес	 ос ві ти Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко -

но мі ч но го уні вер си те ту ім. Ва ди ма Ге ть -
ма на спри яє під три ман ню на які с но му рі в -
ні на вча ль но го про це су.

Стру к ту ра від ді лен ня до ву зів сь кої під -
го то в ки:

– Під го то в че від ді лен ня;
– Під го то в чі ку р си:
8	мі ся ч ні – 750 слу ха чів;
4	мі ся ч ні – 300 слу ха чів;
за оч ні – 400 слу ха чів.

Ор га ні за ція на вча ль но го про це су.
За нят тя на під го то в чих ку р сах роз по -

чи на ють ся:
– ве чі р ня фо р ма на вчан ня:
8	мі ся ч ні – з 15 вересня по 15 тра в ня;   
4	мі ся ч ні – з 15 січня по 30 квітня.
– за оч на фо р ма на вчан ня  – з 1 жо в т ня

по 31 тра в ня (раз на мі сяць в остан ню не -
ді лю мі ся ця).

При йман ня за яв на усі фо р ми на вчан -
ня – з 2 ли п ня.

Для на вчан ня на під го то в чих ку р сах
по трі б но по да ти за яву на ім’я ре к то ра
уні вер си те ту й укла с ти до го вір (при со бі
ма ти па с порт та іде н ти фі ка цій ний код
слу ха ча або ко гось із ба ть ків).

На під го то в че від ді лен ня та під го то в чі ку -
р си при йма ють уч нів ви пу с к них кла сів. На -
вчан ня здій с ню ють за ра ху нок ко ш тів фі зи ч -
них та юри ди ч них осіб, до го во ри укла да ють
як з юри ди ч ни ми, так і фі зи ч 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, охо чих нав ча ти ся за
2	річною про гра мою.

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 но мі ч на те о рія та іс то рія еко но мі ч ної
ду м ки

08.00.02 – Сві то ве го с по дар с т во і між на ро д ні еко но -
мі ч ні від но си ни

08.00.03 – Еко но мі ка та управ лін ня на ці она ль ним го -
с по дар с т вом

08.00.04 – Еко но мі ка та управ лін ня під при єм с т ва ми 
08.00.07 – Де мо гра фія, еко но мі ка пра ці, со ці а ль на

еко но мі ка і по лі ти ка
08.00.08 – Гро ші, фі нан си і кре дит
08.00.09 – Бу х га л тер сь кий об лік, ана ліз та ау дит 
08.00.10 – Ста ти с ти ка
08.00.11 – Ма те ма ти ч ні ме то ди, мо де лі та ін фо р ма -

цій ні тех но ло гії в еко но мі ці
12.00.04 – Го с по дар сь ке пра во; го с по дар сь ко	 про -

це су а ль не пра во
12.00.07 – Ад мі ні с т ра ти в не пра во і про цес; фі нан со ве

пра во; ін фо р ма цій не пра во
13.00.04 – Те о рія і ме то ди ка про фе сій ної осві ти 
До ас пі ра н ту ри при йма ють ся гро ма дя ни, які мають

по вну ви щу осві ту і ква лі фі ка цію спе ці алі с та або ма -
гі с т ра.

На вчан ня в ас пі ра н ту рі здій с ню єть ся:
– з від ри вом від ви ро б ни ц т ва – 3 ро ки;
– без від ри ву від ви ро б ни ц т ва – 4 ро ки.

Для  всту пу  в  ас пі ра н ту ру  по да ють ся  та кі
до ку ме н ти:

1. За ява на ім’я ре к то ра.
2. Осо би с тий ли с ток з об лі ку ка д рів з фо то ка р т кою

(4х6), за сві д че ний за мі с цем ро бо ти.
3. Ко пія ди п ло ма про за кін чен ня ву зу (спе ці а ліст, ма -

гістр) та до да ток до ди п ло ма (ви тяг із за лі ко вої ві до мо с ті),
за сві д че ні но та рі а ль но для осіб з ін ших ву зів.

4. Ме ди ч на до ві д ка про стан здо ро в’я (фо р ма № 086	У).
5. По сві д чен ня про скла дан ня ка н ди дат сь ких іс пи тів (за

на яв но с ті скла де них іс пи тів).
6. Опу б лі ко ва ні на у ко ві пра ці або ре фе рат зі спе ці а ль -

но с ті.
Па с порт та ди п лом про ви щу осві ту по да ють ся осо би с -

то.
При со бі ма ти 2 кон ве р ти з ма р ка ми та до ма ш ньою

ад ре сою, 1 швид ко зши вач.
Всту п ни ки до ас пі ра н ту ри скла да ють пись мо ві кон ку р с -

ні іс пи ти зі:
– спе ці а ль но с ті;
– фі ло со фії;
– од ні єї із іно зе м них мов (ан г лій сь кої, ні ме ць кої, фра н -

цу зь кої, іс пан сь кої);

в об ся зі ді ю чої про гра ми ви щих на вча ль них за кла дів
ІІІ	ІV сту пе нів ак ре ди та ці ї.

При йом до ку ме н тів – з 14 че р в ня по 16 ли п ня
2010 р.

Всту п ні іс пи ти – з 15 ве ре с ня по 15 жо в т ня 2010 р.
Ад ре са уні вер си те ту: 03680, м. Ки їв, просп. Пе ре -

мо ги, 54/1
До ві д ки по те ле фо ну: 456�70�80, кі м на та 212.

До к то ра н ту ра
При йом до до к то ра н ту ри, за ле ж но  від на да них Мі ні -

с тер с т вом осві ти і на у ки Укра ї ни місць, мо же здій с ню -
ва ти ся за спе ці а ль но с тя ми, що пред ста в ле ні в п’я ти
до к тор сь ких спе ці а лі зо ва них вче них ра дах уні вер си те -
ту, а са ме:

08.00.01 – Еко но мі ч на те о рія та іс то рія еко но мі ч ної
ду м ки

08.00.02 – Сві то ве го с по дар с т во і між наро дні еко но -
мі ч ні від но си ни

08.00.03 – Еко но мі ка та управ лін ня на ці о на ль ним го с -
по дар с т вом

08.00.04 –  Еко но мі ка та управ лін ня під при єм с т ва ми
08.00.07 – Де мо гра фія, еко но мі ка пра ці, со ці а ль на

еко но мі ка і по лі ти ка
08.00.08 – Гро ші, фі нан си і кре дит
08.00.09 – Бу х га л тер сь кий об лік, ана ліз та ау дит 
08.00.10 – Ста ти с ти ка
08.00.11 – Ма те ма ти ч ні ме то ди, мо де лі та ін фо р ма -

цій ні тех но ло гії в еко но мі ці
До до к то ра н ту ри при йма ють ся осо би, які ма ють на у ко -

вий сту пінь ка н ди да та на ук, на у ко ві здо бу т ки та опу б лі ко -
ва ні пра ці з об ра ної на у ко вої спе ці а ль но с ті.

Те р мін пе ре бу ван ня в до к то ра н ту рі 3 ро ки (з від ри -
вом від ви ро б ни ц т ва).

Для всту пу в до к то ра н ту ру по да ють ся та кі до ку -
ме н ти:

1. За ява на ім’я ре к то ра.
2. Осо би с тий ли с ток з об лі ку ка д рів з фо то ка р т кою

(4х6), за сві д че ний за мі с цем ро бо ти.
3. Ко пія ди п ло ма про при су джен ня на у ко во го сту пе ня

ка н ди да та на ук, за сві д че на но та рі а ль но.
4. Спи сок опу б лі ко ва них на у ко вих праць, за сві д че ний

за мі с цем ро бо ти.
5. Ме ди ч ну до ві д ку про стан здо ро в’я за фо р мою №

086	У.
6. Роз го р ну тий план до к тор сь кої ди се р та ці ї.
7. На у ко ва до по відь всту п ни ка.
Па с порт  та  ди п лом  про  при су джен ня на у ко во го сту -

пе ня ка н 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 та на контрактній основі (з відривом і без відриву від виробництва) 
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Єр шов Сер гій Ана то лі йо вич

Між на ро д ний хри с ти ян сь кий уні вер -
си тет – Ки їв (МХУ	 Ки їв) був ство ре ний
рі шен ням ко ле гії Мі ні с тер с т ва осві ти та
на у ки Укра ї ни 23 гру д ня 1992 ро ку та
уго ди між Ки їв сь ким на ці о на ль ним еко -
но мі ч ним уні вер си те том ім . Ва ди ма Ге -
ть ма на та Між на ро д ним уні вер си те -
том	 Ві день (Ав с т рія). В да ний час МХУ	 -
Ки їв пра цює при Ки їв сь ко му на ці о на ль -
но му еко но мі ч но му уні вер си те ті ім. Ва -
ди ма Ге ть ма на як ви щий не дер жа в ний
навчальний за клад.

МХУ – Ки їв здій с нює на вча ль но	 ви хо в -
ну ді я ль ність згі д но зі ста н да р та ми ви щої
осві ти Укра ї ни та про гра ма ми аме ри кан -
сь ких бі з нес	 уні ве р си те тів. До на вча ль -
но го пла ну вхо дять по над 60 ди с ци п лін,
се ред яких: ос но ви бі з не су, ма к ро еко но -
мі ка, мі к ро еко но мі ка, ме не дж мент, ма р -
ке тинг, бу хо б лік, ети ка бі з не су, фі нан си,
іно зе м ні мо ви, пси хо ло гія, фі ло со фія, со -
ці о ло гія, між на ро д ні від но си ни, іс то рія
за хі д ної ци ві лі за ції, ком п’ю те р ні тех но ло -
гії і про гра му ван ня та ін ші.

Якість осві ти в МХУ	 Ки їв ві до бра жа -
єть ся у ви со ко му рей ти н гу уні вер си те ту
в пе ре лі ку най по пу ля р ні ших ВНЗ Укра ї -
ни. Ви пу с к ни ки уні вер си те ту по пов ню -
ють ря ди ус пі ш них ме не дже рів, ма р ке -
то ло гів, фі нан со вих ана лі ти ків та ди ре к -

то рів в най бі ль ших і най по ту ж ні ших
укра ї н сь ких та транс на ці о на ль них ком -
па ні ях. Ака де мі ч ні до ся г нен ня, ети ка у
бі з не сі, осо би с та че с ність, без до ган не
знан ня ан г лій сь кої мо ви та ін те ле к ту а -
ль ний по те н ці ал ро б лять сту де н тів
МХУ	 Ки їв іде а ль ни ми пра ців ни ка ми в
сфе рі бі з не су, ді я ль ність яко го спря мо -
ва на на про цві тан ня Укра ї ни.

МХУ	 Ки їв на слі дує тра ди ції аме ри -
кан сь ких уні вер си те тів що до ди с ци п -
лін, роз кла ду се ме с т рів, си с те ми оці -
ню ван ня та по ве ді н ки. На вчан ня ве -
деть ся ан г лій сь кою та укра ї н сь кою мо -
вами. Гу ма ні та р на про гра ма дає сту де -
н там мо ж ли вість роз ви ну ти кри ти ч не
ми с лен ня, на ви ч ки ус но го та пись мо -
во го спі л ку ван ня на ан г лій сь кій та ін -
ших іно зе м них мо вах.

Між на ро д ний хри с ти ян сь кий уні вер -
си тет – Ки їв на вчає сту де н тів за спе ці а -
ль но с тя ми “Ме не дж мент ор га ні за цій”,
“Ма р ке тинг” та “Мі ж на ро д на еко но мі ка”.
Що рі ч ний на бір – 150 чо ло вік. Осві т ньо	 -
ква лі фі ка цій ний рі вень – ба ка лавр. Лі це -
н зія МОН Укра ї ни АВ №498488. 

На вча ль ний про цес в Уні вер си те ті
здій с ню єть ся про тя гом двох тра ди цій них
(ве ре се нь	 гру день та сі че нь	 кві тень), а
та кож лі т ньо го ін те н си в но го (тра ве нь	 че -

р вень) се ме с т рів. Сту де н там Уні вер си те -
ту про по ну єть ся два ти пи на вча ль них
про грам:

�� ста н да р т ні про гра ми укра ї н сь ких
еко но мі ч них ВНЗ за вка за ни ми спе ці а ль -
но с тя ми;

��про гра ми аме ри кан сь ких бі з нес	 уні -
ве р си те тів.

Сту де н ти ма ють пра во осво ї ти оби д ві
про гра ми, або од ну з них. На вчан ня пла -
т не. Роз мір опла ти за на вчан ня не пе ре -
ви щує її се ре д ніх зна чень по си с те мі не -
дер жа в ної осві ти в Укра ї ні. Те р мін на -
вчан ня 4 ро ки.

Уні вер си тет має між на ро д не ви знан ня.
Сту де н ти та ви пу с к ни ки уні вер си те ту ма -
ють змо гу про до в жу ва ти на вчан ня в уні -
вер си те тах та ко ле джах США, Ка на ди, Ве -
ли ко бри та нії, де їм за ра хо ву ють ся ті пред -
ме ти, які бу ли ос во є ні в Ки є ві. Так за пе рі -
од ро бо ти Уні вер си те ту йо го сту де н ти на -
вча лись або за кін чи ли та кі за хі д ні ви щі
навчальні за кла ди: Stanford University (Ве -
ли ко бри та нія), Universіty of New South
Wales (Ав с т ра лія), Eastern Illinois
University, University of Connecticut,
University of Notre Dame, University of Main
(США), European Business and
Management School, International
University – Vienna та ін ші.

За ра ху ван ня до Між на ро д но го хри с -
ти ян сь ко го уні вер си те ту – Ки їв здій с ню -
єть ся за се т ри фі ка та ми Укра ї н сь ко го
центру оці ню ван ня яко с ті осві ти з трьох
пред ме тів: 

��Укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри
��Іс то рії Укра ї ни
��Ан г лий сь кої мо ви

З по вним пра вом мо ж на ска за ти, що
ви пу с к ник уні вер си те ту сьо го дні не має
ана ло гів в Укра ї ні. Йо го осо б ли во с тя ми є:

��знан ня пріо ри те тів, сти лю та куль ту -
ри за хід но го бі з не су у по єд нан ні з обі -
зна ні с тю що до еко но мі ч но го та пра во во -
го се ре до ви ща в Укра ї ні;

�� ро зу мін ня пси хо ло гії за хід но го під -
при єм ця, мо ж ли вість шви д кої ада п та ції в
ро бо ті із за хі д ни ми пар т не ра ми;

�� ві ль не во ло дін ня ан г лій сь кою мо -
вою, знан ня ін ших іно зе м них мов.

Ви пу с к ник Між на ро д но го хри с ти ян -
сь ко го уні вер си те ту – Ки їв мо же пра -
цю ва ти ме не дже ром у пред ста в ни ц т -
вах за ко р дон них під при ємств та ор га -
ні за цій в Укра ї ні, пред ста в ни ц т вах
укра ї н сь ких фірм за ко р до ном, укра ї н -
сь ких під при єм с т вах та ор га ні за ці ях,
що ма ють ді ло ві ко н та к ти із за хі д ни ми
пар т не ра ми.
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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 на вча -
льний 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, які
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 фо -
н 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 ди -
ч 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 не -
дж 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
� Стра хо вий ме не дж мент
� Бізнес	аналітика
� Ін фо р ма цій ні си с те ми в мене -

дж 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 з 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 з 25 по 31 сер п ня.
За ра ху ван ня у ве ре с ні. 

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
ву за ми	 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 фі -
лю.

Дру гий ва ж ли вий кри те рій —
про гно зу ван ня по треб у спе ці а лі с -
тах з 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 ві -
д них ка федр уні вер си те ту під го то в-
ле но по над 5500 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.

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 -
мо влен 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 че т ве р тим 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 з
ви щою осві тою на оч но	 за о ч ній
фо рмі  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 ви -

щу ба зо ву осві ту, котра 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 на	 -
в 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 с ля ди п ло м -
ної осві ти за спе -
ц і  а  л ь  н о  с  т я  м и
«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 ба жа ю чих 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 глій сь кої мо ви ETC International

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.
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трол. № 16,19,23.
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E	mail: magistr@kneu.kiev.uа

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
E	mail: posttui@kneu.kiev.ua
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Бі б лі о те ка КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на – од на
з най бі ль ших, най ста рі ших ву зів сь ких бі б лі о тек
мі с та Ки є ва, за сно ва на в 1906 ро ці. Уні вер са ль -
ний до ку ме н т ний фонд – по над 1 300 тис. при мі -
р ни ків, до скла ду яко го вхо дять на у ко ві, на у ко -
во	 по пу ля р ні, на вча ль ні, до ві д ко ві, ін фо р ма цій -
но	 бі б лі о г ра фі ч ні, ху до ж ні ви дан ня укра ї н сь кою,
іно зе м ни ми мо ва ми (на тра ди цій них та еле к т ро -
нних но сі ях ін фо р ма ції).

Бі б лі о те ка є ін фо р ма цій ним, куль ту р но	 про с -
ві т ни ць ким стру к ту р ним під роз ді лом уні вер си -
те ту, спри яє на у ко во му і на вча ль но му про це -
сам.

За рік бі б лі о те ка об слу го вує по над 33 ти сячі
чи та чів.

Стру к ту ра бі б лі о те ки:
Спе ці а лі зо ва ні чи та ль ні за ли:
– еле к т ро нних ре сур сів; 
– но вих над хо джень та до ві д ко вих ви дань;
– іно зе м ної лі те ра ту ри;
– пе рі оди ч них ви дань;
– ка бі нет еко но мі ч ної кла си ки;
– ка бі нет українознавства.

Чи та ль ні за ли для:
– про фе сор сь ко	 ви к ла да ць ко го скла ду;
– ма гі с т ра н тів та ас пі ра н тів;
– сту де н тів ста р ших ку р сів;
– сту де н тів мо ло д ших ку р сів;
– сту де н тів пе р ших ку р сів;
– сту де н тів ЦМП;
– сту де н тів фа ку ль те ту ін фо р ма цій них си с тем

та тех но ло гій уні вер си те ту та сту де н тів ко ле джу
ін фо р ма цій них си с тем та тех но ло гій;

– за га ль ний чи та ль ний зал, (навчальний корпус
№ 1).

Або не ме н ти:
– на у ко вої лі те ра ту ри;
– на вча ль ної лі те ра ту ри для сту де н тів ден ної

фо р ми на вчан ня;
– на вча ль ної лі те ра ту ри для сту де н тів за оч ної

та ве чі р ньої форм на вчан ня;
– на вча ль ної лі те ра ту ри для сту де н тів пе р ших

ку р сів;
– на вча ль ної лі те ра ту ри для сту де н тів ЦМП;
– на вча ль ної лі те ра ту ри для сту де н тів ко ле джу

ін фо р ма цій них си с тем та тех но ло гій;
– іно зе м ної лі те ра ту ри;
– ху до ж ньої лі те ра ту ри.
Від ді ли:
– ком пле к ту ван ня;
– на у ко вої об ро б ки та ор га ні за ції ка та ло гів;
– ін фо р ма цій но	 бі б лі о г ра фі ч ний;
– збе рі ган ня фо н ду;
– ін фо р ма цій них тех но ло гій;
– роз ви т ку еле к т ро нної бі б лі о те ки;
– на у ко во	 ме то ди ч ний;
– куль ту р но	 про с ві т ни ць кої ро бо ти.

Пра во ко ри с ту ван ня бі б лі о те кою ма ють: сту -
де н ти, ас пі ра н ти, про фе сор сь ко	 ви к ла да ць кий
склад та пра ців ник стру к ту р них під роз ді лів 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 тя 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 (2000 р.,
2003 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 1300 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 ре к тор  

КУ РИ ЛЕ Н КО Те тя на Во ло ди ми рі в на,
ка н ди дат еко но мі ч них на ук

Тел.: 503	8437

Го ло вний ко р пус бі б лі о те ки — вул. Де -
г тя рів сь ка, 49	Г  (чи та ль ні за ли та або не -
ме н ти на вча ль ної і на у ко вої  лі те ра ту ри,
ди ре к ція , стру к ту р ні під роз ді ли);

чи та ль ний зал — про спект Пе ре мо ги,
54/1;

чи та ль ний зал та або не мент для сту де н -
тів 1	х ку р сів — вул. Ме ль ни ко ва, 79/81,
тел.: 205	5401;

чи та ль ний зал та або не мент для сту де н -
тів Центру ма гі с тер сь кої під го то в ки (ЦМП)
— вул. Ме ль ни ко ва, 79/81, тел.: 205	5462;

чи та ль ний зал та абонемент ф	ту ін фо р -
ма цій них си с тем і тех но ло гій  (ФІ СІТ) –
Львів сь ка пло ща,14.

Ад ре са в ме ре жі Ін тер нет:
httр;//www.kneu.kiev.ua 

E	mail: library@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 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 є ме то ди ч ним центром куль -
ту р но	 ви хо в ної ро бо ти, мі с цем не фо р ма ль но -
го спі л ку ван ня, фо р му ван ня ат мо с фе ри по -
роз умін ня, зла го ди, то ва ри сь ких, дру ж ніх вза -
є мин між сту де н та ми, по стій но го скла ду рі з -
них ка те го рій, на ці о на ль но с тей, ві ро спо ві -
дань, по лі тич них пе ре ко нань, що спри я ють
са мо ст ве р джен ню і роз ви т ку осо би с то с ті.

Го ло вною ме тою ді я ль но с ті Центру ви сту -
па ють фо р му ван ня ці лі с ної і все бі ч но роз ви -
не ної осо би с то с ті, по пу ля ри за ція ін те ле к ту а -
ль но го і змі с то в но го до звіл ля, рі з но ма ні т них
ви дів і на пря м ків ху до ж ньо	 тво р чо го ви ко нав -
сь ко го ми с те ц т ва (во ка ль но го, му зи ч но го, хо -
ре о г ра фі ч но го, об ра зо т во р чо го то що), а та -
кож роз крит тя тво р чо го по те н ці а лу сту де нт сь -
кої мо ло ді, озна йо м лен ня  з куль ту р но	 ми с те -
ць ким над бан ням сві ту, ор га ні за ція  до звіл ля
та куль ту р но го від по чи н ку сту де н тів, ви кла да -
чів та спів ро бі т ни ків КНЕУ ім. В. Ге ть ма на.

У Центрі куль ту ри та ми с тецтв КНЕУ
ім. В. Ге ть ма на ді ють ми с те ць ко	 тво р чі сту дії з
рі з них куль ту р но	 ми с те ць ких на пря м ків. 

Хо ре о г ра фі ч не ми с те ц т во пред ста в ле но у
Хо ре о г ра фі ч ній сту дії, де ор га ні ч но по єд на -
лась на род на, ба ль на, су час на та ес т ра д на хо -
ре о г ра фі я. 

В Ін стру ме н та ль но� ор ке с т ро вій сту дії
на вча ють му зи ч ній гра мо ті та гри на му зи ч -
них ін стру ме н тах. У цій сту дії іс нує кі ль ка рі з -
них ко ле к ти вів, а са ме – во ка ль но	 ін с т ру ме н -
та ль ні ан са м б лі та рок	 гру пи з рі з но бі ч ним
сти льо вим на пра в лен ням та ан самбль пе р -
кус сі о ні с тів, з 2009 ро ку діє ан самбль скри -
па лів де по єд нують ся рі з но ма ні т ні ви ко нав -
сь кі тра ди ції ес т ра д но го ін стру ме н та ль но го
ви ко нав с т ва.

Во ка ль но� хо ро ва сту дія у якій на вча ють ми -
с те ц т ву спі ву, во ло дін ню сво їм го ло сом у рі з -
них жа н рах во ка ль но го ми с те ц т ва, пред ста в -
ле на трьо ма на пря м ка ми: се к ція со ль но го спі -
ву, во ка ль ні ан са м б лі.

Ху до ж ньо	 де ко ра ти в не ми с те ц т во зав жди
при ваб лю ва ло тво р чих осо би с то с тей, і то му,
бу ла від кри та сту дія об ра зо т во р чо го ми с те ц т -
ва та ди зай ну, де ви вча ють ака де мі ч ний жи во -
пис і ри су нок, гра фі ч ний та по бу то вий ди зайн
та де ко ра ти в но	 при к ла д не ми с те ц т во. 

У Сту де нт сь ко му те а т рі ес т ра д них мі ні а тюр,
який вклю чає у се бе всі ви ди сце ні ч но го ви ко -
нав сь ко го ми с те ц т ва, пра цю ють над ак тор сь -

кою май с те р ні с тю, ство рю ють рі з ні роз ва жа -
ль ні про гра ми, гу мо ри с ти ч ні ви ста ви, мю зи к -
ли, ес т ра д ні мі ні а тю ри, про во дять ся кон ку р -
си, фе с ти ва лі. 

Стра те гі ч ни ми на пря м ка ми ро бо ти Центру
куль ту ри і ми с тецтв, окрім ро бо ти куль ту р но	 -
ми с те ць ких сту дій, є ор га ні за ція та про ве ден -
ня куль ту р но	 ма со вих за хо дів, а са ме –  ле к цій
та ле к то рі їв на куль ту р но	 ети ч ні, ес те ти ч ні та
ми с те ц т во зна в чі те ми; сту де нт сь ко	 мо ло ді ж -
ніх дис ку сій, ві к то рин; зу стрі чей з ві до ми ми
осо би с то с тя ми, ми т ця ми куль ту ри та ми с те ц -
т ва, му зи ко зна в ця ми; бе сід	 зу с т рі чей з ве те -
ра на ми Ве ли кої ві т чи з ня ної вій ни, ге ро я ми
вій ни та пра ці; свя т ку ван ня юві лей них дат як
за га ль но на ці о на ль но го, так і мі с це во го зна -
чен ня; ве чо рів свя т ко вих, об ря до вих, ка ле н -
да р них, те ма ти ч них, му зи ч них, те а т ра ль них,
лі те ра ту р них; кон це р тів тво р чих ко ле к ти вів та
окре мих ви ко нав ців Центру куль ту ри і ми с -
тецтв Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но го
уні вер си те ту, ви да т них спі ва ків, му зи ка н тів та
ак то рів, ми с те ць ких ко ле к ти вів Укра ї ни; пре -
зе н та цій тво р чих здо бу т ків сту де н тів, ас пі ра н -
тів, спів ро бі т ни ків та ви кла да чів Уні вер си те ту
у га лу зі куль ту ри і ми с те ц т ва; ве чо рів укра ї н -
сь кої куль ту ри та ми с те ц т ва, об ря до вих ма со -
вих гу лянь; ви ста вок та ве р ні са жів ху до ж ньої
сту дії, об ра зо т во р чо го ми с те ц т ва та ди зай ну;
днів від кри тих две рей для май бу т ніх абі ту рі є н -
тів, по свя чен ня у сту де н ти пер шо ку р с ни ків та
днів 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; вну т рі шніх уні вер -
си тет сь ких фе с ти ва лів («Сту де нт сь кий БУМ»
Бе не фіс Уні вер си те ць кої мо ло ді. Фе с ти валь
тво р чо с ті се ред пер шо ку р с ни ків «О сін ня ка з -
ка». Фе с ти ва ль	 ко н курс укра ї н сь кої тра ди цій -
ної та ес т ра д ної су час ної пі с ні «Пі сен на Фе є -
рія, кон курс кра си «Міс КНЕ У»).

Уча с ни ки сту дій Центру куль ту ри і ми с тецтв
по стій но бе руть участь у всіх ми с те ць ких за хо -
дах КНЕУ ім. В. Ге ть ма на, за про шу ють ся на
фе с ти ва лі, га ла	 ко н це р ти, шоу	 про г ра ми, бе -
руть участь у між ву зів сь ких ми с те ць ких ак ці ях.
Сту де н ти які за йма ють ся у Центрі куль ту ри є
пе ре мо ж ця ми рі з но ма ні т них кон ку р сів «Ор -
фей», «Ка ра о ке на май да ні», «Ча рі в на сві ч ка»,
те ле ві зій но го про е к ту «Шанс», ра йон них  та
мі сь ких огля дах ху до ж ньої са мо ді я ль но с ті.

В Центрі куль ту ри і ми с тецтв пра цю ють мо -
ло ді, та ла но ви ті, ене р гій ні спе ці а лі с ти, ху до ж -
ни ки, ба лет мей с те ри	 хо ре о г ра фи, ак то ри,
ре жи се ри, му зи ка н ти.

Ди ре к тор
БА БІЧ Да на Рос ти сла ві в на,

ка н ди дат пе да го гі ч них на ук, 
ла у ре ат Між на ро д них кон ку р сів ес т ра д ної 

пі с ні, ма гістр ес т ра ди 

Тел.: 371	6269.
м. Ки їв, вул. Де г тя рів сь ка, 49 г,

Центр куль ту ри і ми с тецтв
Кон це р т ний зал


